
Afgørelser - Reg. nr.: 02016.00

Fredningen vedrører: Flemløse Kirke

Domme

Taksations kom miss ion en

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 15-12-1954

Kendelser

Deklarationer

02016.00
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Navn: F1e:nløse kirke Reg.nr.: 433-01
20lG.OO

•

Kommune: Glamsbjerg
Ejerlav: Ylemløse by O 5,0 100 200 m

! , I

Sogn: FlemlØslC) 1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato

II For samtlige matr. nre. gælder følgende
bestemmelse:
Sålænge s.realerne administreres af dp
kirkelige myndigheder, træffeT' kirkE>

• ministeriet afgørelse om nyplaceT'ing
af bygninger m. m ..

l.§: 16/1-1953 20/4-1954- Del af l.§:.

umatr.
areal 16/1-1953 20/4-195)+ De~ af umatr. gadeareal. Tidl. Cl1-.

del-og ldel~ 16/1-1953 20/4--1954 Del af og l~. Tidl. l.§:.

l bx 16/1-19ri2 20/4-J 90;;'4 Fnl"'! ] bx.

l~ 16/1-1953 20/4-195)+ Del af 19a.le
20/4-19544-9 16/1-1953 Hele )+9.



•

REG. NR. ~ftJ'/~

Matr. Nr. lu,lbx,19u,49
Flemløse by oB Go~n.

Anmelder: NATURFREONINGSNÆVNET FOR
ASSENS AMTSRAAOSKRE05

FT'edningsoverens korns t.

Stempel- og gebyrfri,
lo v nr. 140/1937.

Undertegnede Flemløse Menithedsr~d

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr.la,Jbx,19a, 49 af

F 1 e m l ø u e by, O''·b sogn, at lade et

areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed

af ]'lemløoe kirke.

Arealet beskrives således:

.'

PrærJ"l,et:;ånlsjor(len 8~'d o~ ves!, for kirLel;;år<len i en bræmme
J 00 Dl fra kirko{;!,tlrds,:igct, endvfde J'C jo:rd"cll l'lonJ foY' ldrkegården,
Haven op t:il øL'lLrC diGe,areaJeL nor<1 i'or prwi,Letårlicn i hjørnet
FJcJh:J1l vejen LiJ. G-l'J.IJlslJ"crC og vejon Lfl1\øn~, incJ.Cårdsplal1sen,
Allorr1tru;et øs 1; ,aT' virJ en.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må an-

bringes transformatorstationer. telefon- og telegrafmaster og

lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne
\ " ,

til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn-

hedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages

ændringe~ af den nu bestående tilstand, der .kan virke skæmmende

eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Ii\i



For fredningen kræves ingen ersta:tni~g.

Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses

på min fornævnte ej endom, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Assens amtsråds-

kreds og ~~:r-1)flC Båg hern.:ds provstiudvti 19.

Jl'lemløse f) / 7 19 52, den

Hans Madsen
FInd.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse

på matr. nr. Ja,lbx,J9a,~9 byaf F l e In l ø s e

og sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af

hvilket en genpart bede s henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 16/ l 1953

IIellf'Y Kljllc;cnbcrg

Fremsendes tjenstljgst med AnbefuJinc til Fyens Stiftsøvric;hed.
Baag Hecreds Provsti Udvalc; den IB.Januar 1953

P.U. V. Chr.Bruun.::Mogensen
Det til trædes, at nærværenll e fredninl.:,soverensl;oHlst tinglyses Dom

servuLulJstifLende på matr.nr.Ja,lbx,J9a og 49 Flemløse by og sogn, mc"d
" ,

f C1 l t.:, ende forlJehoJ d:
SålænCG de påga1dende arealer atlminis treres af de l' irkelige !ll,~n-

dit::hedel', træffer 1dr 11.. eminis terie t efter indlien Let erklæring fra fl'od-
ninesna ..vnet afC0reJ se om nyplacerinc; uf bygninger på præs tegårdsjo:l.'(] cm
og tillic;e over selve byc;geplanen for disse, for så vidt bygningerne skal
benyttes til driften af præstegårdens jorder, til brug for præsten eller
i det hele skal tjene kirhelic;e fOIwål.

Kirkoministeriet, den 6. apriJ 1954.
P.M.V. E.B. f

M.G.Pedersen,Ekspa.
Indført i Dagbogen ~ for Retskreds nr.42,Assens Købstad m.v.
den 20.april J954.
Lyst Tingbog F1emlø~e I.Bl.la Flemløse og 190. FI~mløse.
Kort forevist. Akt Skab A.nr.69

Henry Klingenberc;

AfskriftelIS rie tighed be ræftes.
Naturfredningsnævnet for -ri'IlS AmtsrådGkreds,

k~,'~~
den 15. OEC.195 4

MIl! \
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02016.00

Dispensationer i perioden: 30-04-1996 - 11-11-1996



Fredningsnævnet
for

Fyns Amt ~tE~J~~\RQ l o \ lo . o o
Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 6471 10 20 - Telefax 64715520

Dato: 30/04·96
Frs.9/96

Glamsbjerg kommune
Rådhuset
5620 Glamsbjerg.

Ved skrivelse af 6. marts 1996 vedlagt tegninger og oversigt har De ansøgt om tilladelse
til opstilling af en 13 m3 varmtvandsbeholder samt carport på ejendommen matr. nr. 1-

ie de Flemløse by, Flemløse.

Fyns Amt har i skrivelse af 28. marts 1996 udtalt, at amtet ikke har indvendinger mod
den ansøgte varmebeholder.

Menighedsrådet har ligeledes udtalt, at det ikke har indvendinger mod det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet ikke har indvendinger mod det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

e S. Raunholt

SN \ '1i~ - 12.11/1- Oeo \



Fredningsnævnet
for

Fyns Amt
Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 71 1020 - Telefax 64 71 5520

Dato: 11. november 1996
Frs. 5111996

AnIS Vestfyns Elforsyning
Drejervænget 1
5610 Assens

REG. NR. 20 \10· O O

Vedr. Deres j. nr. P-1292 BBH

• Ved skrivelse af 4. oktober 1996 har AnIS Vestfyns Elforsyning ansøgt om frednings-
nævnets tilladelse til at udskifte en 10 kV transformerstation beliggende på matt. nr. I-
de Flemløse by, Flemløse.

Den nye station placeres umiddelbart nord for den eksisterende station, og den nye sta-
tion bliver mindre iøjnefaldende, da den er malet i grøn umbra samt er ca. 55 cm lavere
end den nuværende.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der bl.a. har udtalt:

"

Projektet i denne sag omfatter en udskiftning af en bestående transformer med en ny mo-
del, der bliver 55 cm lavere end den gamle og udføres med beklædning af trykimpræg-
neret træ (det sidste er oplyst telefonisk fra ansøgeren den 15. ds.).

Hvis fredningsnævnet måtte fmde, at udskiftningen kræver dispensation efter natur-
beskyttelseslovens § 50, indstilles herfra, at en sådan dispensation gives, da den nye
transformer vil være mindre belastende for indsigten til kirken end den eksisterende.

"

Den omhandlede ejendom, hvor transformatorstationen er placeret, er omfattet af en

sædvanlig kirkefredning fra 1952. I henhold hertil må der ikke bebygges eller beplantes
med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der ikke på arealerne må anbringes trans-
formerstationer , telefon-, telegrafmaster og lignende. Der må i det hele ikke foretages
ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for ud-
sigten til eller fra kirken.



- 2 -

• Fredningsnævnet skal udtale:

Da udskiftning af den eksisterende transformerstation vil være en fordel set ud fra for-
målet med fredningskendelsen, idet den nye transformerstation bliver malet igrøn umbra
og er mindre end den eksisterende, meddeler fredningsnævnet herved tilladelse til det an-
søgte.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ik..keer udnyttet inden 3 år efter, den er meddeJt.

s. Raunholt
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