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AnlneJ:der:sc.:::n

Naturlredningsnævnet
for

OdenseAmtsraadskreds

F r e d n i TI g s b e s t e m ID e l s e r•
Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

Birkende kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre
udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede

c~rdejer Vb~n ~agaard

indgået på uden vederlag at pålægge min ejendoms matr. nr. 7 §:

Birkende by o ~.. sogn skyldsat for hartkornb

4 tdr. O skp. l fdk. O alb. , følgende bestemmelser:
P.~ et areal omfattend.e en trekant nord for kirken o,safgrænset af
vejen og en linie truk~et foran bycningerne som vist p~ vedhæftede
kort

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevQrcn~
de, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ej heller
må der foretages ombygning~ anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster og lignende; der IDa ej heller opsættes
skure, udsalgssteder, isboder~ vogne til beboelse eller opbeva-
ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Det fredede område findes indtegnet på vewlæftede kort •
Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakte~~~

l.



.,
på n~~te ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

• Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for Eir~[ende sogn

Matr. nr. 7 a Bil'kende by 'og sogn udgør 1 forening med

et landbrug.matr. nr. 5 b oh 5 m sur..mesteds

Medhensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

:3il'kende s den 21. auc;ust 1952

Overensstemmende med det' pa. mødet den 2. maj 1951

vedtagne modtager og godkender naturfredningsn:::vnet for Odense

awtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelsers der bedes lyst

som byrde på matr. nr. 7 a Jii-'~\:eYlcleby o:; sogn

\

• Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskredss

~--- , ') .; .....-"'."~).,...,, lnc::~
ut::.L.L ...L <:... J a.~L""<.L'" ......1./ / •

.,.ll.lnGDerg•

.J.in,;l}st, den 15. jarL~ar 1953.

Naturfredningsnævnet t oL" 9 5-:'~'•
f l:lar 3 :.ar

Odense Amtsrnadskreds
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Matr. nr. lo a Jir~cenc.eby oe:;sogn Anmelder:

•
Naturfredningsn~vne t

for
Odense Amtsraadskreds

F r e d n i n g s b e s t e ID ID e l s e r

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre
J3ir:\:en.~ekirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrenO.e foranstaltninger er undertegnede
gLrdejer rians Ejner Pedersen

indgået på uden vederlag at pålægge min ejendoms matr. nr. 18 a

3irkende by og sogn skyldsat for hartkorn
3 fdk.o.,; alb., følgende bestemmelser:
viGte 'ydli~e del af den p~ matr. nr.

2 tdr. O S1 .på oP
ptJ den/v~:dhæftede rics
lo a værende have• må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

de, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ej heller
må der foretages ombygning~ anbringes transformatorstationers
telefon- og tel~grafillaster og lignende; der må ej heller opsættes
skure, udsalgssteder, isboder~ vogne til beboelse eller opbeva-
ring af redskaber eller lignende skønhedsforstYlTende genstande.

-D&t-.,f~~~-f-i-nfteB--i~~~ef-t-ee.-e-k~

tt Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses



på n~gvnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for
Odense amtsradskreds og for menighedsrådet for Birkende
sogll:

Matr. nr. 18 a ~irke.ade udgør i forening med
et landbrug.matr. nr. 4 ~ og 52 b ibd

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens
blad i tingbogen.

..?il'kende ) den 21 - l - 1953
.i.Iu.l::'~:) ~jller .2edellsen (

Overensstemmende med de"t på mødet den 2. maj 1951

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnc~et for Odense
ailltsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser$ der bedes lyst
som byrde på matr. nr. 1~.§. 3iI'kende by o~ sogn

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds)
den 11.1'ebruar 1953

~in~ljst, den 12. februar 1953.

Naturfredningsnævnet
for

Odense Amtsraadskreds

/----c._- .-.--

l~• r::u r t s 19 c: 3 •
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FIlEDNINGSNÆ. VNET
FOR

FYNS A1'WITS NOIlDLlGE
FIlEDNINCSKIlEDS
'- MIDDEL FART

llNGHUSET, ALGADE 6
TELEFON 41 0057

r" ,/....",~.;.» ~ 'J "~ ....

~ ~,F> ti
~\ \ ,', " ~'~:1\.

5500 Middelfart, den 1 'Ø.oktober 198~

Journal nr. 138/1985

Til fredningsregisteret
til orientering JO/II _gt;

1M(

Vedrørende ansøgning om tilladelse til opstilling af et udmugnings-
anlæg på ejendommen matr. nr. 7 a Birkende by, Birkende •

Ved skrivelse af ll. oktober 1976 meddelte nævnte tilladelse t:
på ejendommen matr. nr. 7 a Birkende by, Birkende indenfor det
kirkeomgivelsesfredede areal om Birkende Kirke at opstille et
nærmere beskrevet udmugningsanlæg i henhold til en på ejendommen
tinglyst deklaration om fredning af Birkende Kirkes omgIvelser med
påtaleret for menighedsrådet og fredningsnævnet.

I skrIvelse af 19. august 1985 har De oplyst, at det l 1976 an-
søgte anlæg ikke blev opstIllel, og påny ansøgt om tIlladelse til
opstilling af et tilsvarende udmugnIngsanlæg på ejendommen, Idet del
er oplyst, at det nye anlæg er mindre generende for omgIvelserne enl
det oprindelige.

Nævnet har i sagens anledning foretaget besIgtigelse. Om det
herunder passerede henvises til vedlagte udskrIft af nævnets for-
handlingsprotokol.

Således foranlediget meddeler nævnet herved tilladelse til det
ansøgte.

Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 34 stk •
2, jfr. § 13 stk. l nævnte personer og myndigheder m.v. indbrInges
for Overfredningsnævnet. Herom, og om udnyttelse af en tilladelse
Inden ankefrIstens udløb, henvises tIl vedjagte genpart af nævnets
fremsendelsesskrivelse af dags dato mrd uddrag af NaturfrednIngs-
lovens § 58, § 34 og § 13.

H.P.Pedersen

Niels og Jens J. Aagaard I/S
Nøtrevang 2, BIrkende
5<)<)[)Langeskov
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U D S K R I F T
af

forhandlingsprotokollen for Fyns amts nordlige
fredningskreds

-0-0-0-0-

I

Ar 1985 den 23. september afholdt fredningsnævnet besigtigel-
~esmøde ved Birkende Kirke. Nævnet var mødt ved formanden, dommer
H.P.Pedersen, det amtskommunale medlem, landpostbud Jørgen Jensen,
og det kommunale medlem, konsulent Henning Mortensen. Som
sekretær for nævnet medvirkede dommerfuldmægtig Claus Bruun.

Der foretoges:
rrs.j.nr. 13B/1985: Vedrørende ansøgnIng om tIlladelsI

til opstilling af et udmugnIngsan
læg på ejendommen matr. nr. 7 a
Birkende by, Birkende.

Der fremlagdes:
l. ansøgning af 19. august 1985
2. tegning og beskrivelse af mugeanlæg
3. kopi af mødeindkaldelse.

Nævnets akter i j.nr. 169/1976 var til stede.
Fyns Amtskommune, fredningsafdelingen, var mødt ved skovfoged

{q,kE::rOlesen.
langeskov Kommune var mødt ved kommuneingeniør Schwa~.
Menighedsr~det for Birkende Sogn mødte ved formanden Erna

Rasmussen.
Ejerne, Niels og Jens Jørgen Aagasrd var mødt.
Ejerne redegjorde for ansøgningen. Man ønsker tilladelse til

opstilling af et udmugningsanlæg ved venstre hjørne af kostalden.
Anlægget vil på hjørnet af stalden nå hen til mellem 3. og 4.
VIndue. Transportørens længde vil være 9 m, hvilket med en



t

..

maksimal.hældning pI 450 vil betyde, at tranaportøren højat vil
være ca. S,S m over terræn, idet den opatilles under niveau. Det i
1976 ansøgte anlæg blev aldrig stillet op. Til 'opstilling af det
nye anlæg er der indhentet tilsagn fra miljømyndighederne, menig-
hedsrådet og langeskov kommune. Der er ikke sket ændringer af de
faktiske forhold siden 1976. Ejerne fremhæver, at anlægget natur-
ligvis ikke vil køre, når der er kirkelige handlinger på kirke-
gårdsarealet.

Erna Rasmussen havde på menighedsrådets vegne ingen indven-
dinger.

Kommuneingeniør Schwal~ bemærkede, at miljøkontrollen havde
sagt god for det ansøgte, idet man har anført, at der burde være
fast bund under møddingen.

Skovfoged Anker Olesen havde på fredningsafdelingens vegne
ingen betænkeligheder ved tilladelse til dpl ansøgte.

Efter en kort intern drøftelse i n<P\flet tilkendegav formanden
at nævnet kunne godkende det ansøgte. rOl II <ifldenredegjorde i

forbindelse hermed for reglerne om ankf' ;,f nævnets afgørelse og
fristen herfor.

Mødet hævet.

H.P.Pedersen



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 24. November 2006 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft,
Redsted, og det kommunalvalgte medlem Ivar Kjær.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 35/2006

Ansøgning om tilladelse til opførelse af pavillon - Dommerby Børnehave, Viborgvej 118B.

e
Der fremlagdes:

Ansøgning af21.09.06 med bilag.

For Skive Kommune mødte Rikke Nørgaard og Justus Klemmensen.
For Viborg Amt mødte Ebbe Vang Petersen.
For provstiet mødte Gunnar Lund Sørensen.

Der foretoges besigtigelse og det oplystes, at pavillonen vil have en størrelse på ca. 74 m2.
Provstiet havde ingen bemærkninger til ansøgningen.
To medlemmer af nævnet tilkendegav herefter, at placering af pavillonen på grunden vil gøre
effekten af fredningen ikke eksisterende, hvorfor der ikke ses mulighed for dispensation fra fred-
ningen.
Et medlem vil meddele tilladelse til placering af pavillonen.
I overensstemmelse med flertallet meddeles der herefter afslag til placering af pavillonen på dete fredede areal.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse afklagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk .

•

http://www.nkn.dk


ti Gebyret tilbagebetales, hvis De rar helt eller delvis medhold i Deres klage.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

fmd .
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