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Matr. nr.
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Bemærkninger

Del af la og If. Tidl. la.
Sålænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirkeministeriet afgørelse om n _placering
af bygninger m.m ..
a
Del af C=.

5i!og

5Q
I~
I
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I

e
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Del af 5i!og hele 5d.
Forbehold ang. beplantning med 1avstammede frugttræer.

Anmelder:

Matr. nr.

l !. l11nte bf og

REG. NR.

BOP.

02.\ "'i .000

N<::UIL;'cd::j'l~ymævnet
r.blcreds

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

•

Undertegnede menighedsråd for

og GrindløBe
n1nte ,..80p,
sogn bestemmer herved under forbehold af kirkeministeriets godkendelse) at der pål~gges ejendommen matr. nr.
bf og eop

m\:~~:u~xx~·
følgende fredningsbestemmelser:

X~I

På deD at preste&årdBhaven
farve er viet på vedheftede
I

1.. Klinte

Ol præetegArdene

~or4, der .ed rød

ride,

__

må der ikke bygges eller plantesl midlertidigt eller stedsevarende~ således at udsigten til og fra kirken hindres.

•

Ejhel-

ler må der foretages ombygning s anbringes transformatorstationer

s

telefon- og telegrafmaster og lignende~ der må ej heller opstilles skure s udsalgssteder

l

isboder~ vogne til beboelse eller op-

bevaring af redskaber ~ller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Så l~mge det til præsteembedet hørende n~~te

jordtillig-

gende administreres af de kirkelige myndigheder, træffer kirkeministeriet dog - efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet som hidtil afgørelse 'cm nyplacering af bygninger på præstegårdsjorcen.

Endvidere træffer kirkeministeriet som hidtil afgørelse

om nyplacering af bygningers ombygninger og tilbygninger på den
til præsteembedet hørende have med gårdsplads samt den del af
præstegårdens areal, der ligger i umiddelbar tilknytning til og
nærhed af præstegårdens bygninger, så længe disse arealer administreres af de kirkelige myndigheder.

xiPxb:ddtl~~xm~9c:.~~~.
Xi~.~d.u:~~~~X~XK_~-m~a!kWi:.
JØD.

For fredningen ydes ingen erstatning.
..
~ ~

Menighedsrådet er indforstået med\ at ovennævnte fredningsbestemmelser tinglyses

på ejendommen med påtaleret

ningsn~.~et for Odense amtsrådskreds

.-; \
~

~illige

l:
(\)

"-

~

~~.

"-

og - hvis et areal sælges -

for menighedsrådet.

ftXbxU.

titii~xtex~_dtix

til:bxli:t.

srI\)

for naturfred-

lt.%l9mfitil:

Med hensyn til servituter og byrder henvises
til ejendom,

'O

mens blad i tingbogen.

4. februar +954.

\

\

Klinte

\

t

den

dJlQ"ÅitftiiJh

\

I

P.Dl.T.

I
i dløae

6/5 1954.

Ludvig Sørensen

ll.Glerap

l' armand

formand

Overensstemmende

med vedtagelse på møde den

kiik modtager og godkender naturfredningsnævnet

IB.juli 1953

for Odense amts-

rådskreds foranstående fredningsbestemmelser \ der bedes lyst som
byrde på matr. nr.
Naturfredningsnævnet

for Odense amtsrådskreds,

den ll. ~UJll 1954.
A.G La....geøen
cat
/B~
Det tiltrædes, at nærværende tredn1DSødeklarat1oD tinglyses .em
øerv1tutatittende på matr. nr. 1 ~ Klinte by og sogn.
K1rkem1n1~ter1et
den 24. maj 1954. fingl. den 4. juni 1954 i
,
Bogense købstad m.v.

P.M.V.
'I<'

'J:l

lVIatr.,
nr.
."

2!!. Klinte

HR.

Anmel1lEG.
O 2. l "Lt ~c o o '
Naturfredn1ngenævnet
for Odense

by og sogn

amterådekreds.

l
~

I
F r e d n i n g s b e s t e m m e l s e r

Som led i fredningsmyndighedernes

kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

Klinte
udsigtshindrende

bestræbelser for at sikre

foranstaltninger

er undertegnede

gårdejer

Hans Jørgen Madsen, Klinte.
indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr~ nro 2 a
Klinte by og sogn
skyldsat for hartkorn

-

skp~O

fdk.

På den på vedhæftede

Ot

alb., følgende bestemmelser;

rids med rød farve viste del af matr. nr. 2 ~

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 transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster
skure, udsalgssteder,

og lignende; der må ej heller opsættes

isboder, vogne til beboelse eller opbeva-

ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende

genstande.

Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten

for

I'

I-

matr. nr. l ~ Klinte by og sogn
Ovennævnte bestemmelser

kan uden udgift for mig tinglyses
" .i!"'" ,

"e d!i'i"

t

t

1'6'

'

på nævnt'e ejendom med påt aleret for naturfredningsnævnet
Odense amtsrådskreds

Matr~ nr.
matr" nr", 2 i

og for menighedsrådet

2 ~ Klinte by og sogn

-

for

for

Klinte sogn

udgør i forening med
et landbrug.

ibd.

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens
blad i tingbogen.
4.februar 1954.

, den

Klinte

Hane Jørgen Madsen

Overensstemmende

med det på mødet den

18. juli 1953

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet
amterådskreds

foranstående fredningsbestemmelser,

som byrde på xæ%~x~.ovennævnte

for Odense
der bedes lyst

landbrug6ejendcm

"I

Naturfredningsnævnet

for Odense amtsrådskreds,

ll. juni 1954.
A.G. Laugesen
suppl.

den

"

"

\I

Tinglyst

i

IB;) •

retskreds nr. 41,Bogense købstad den 14. juni -55.
--- 000 ---

Genpartens rigtighed bekræftes.
NATURFREDNINGSNÆVNET
I

,,'

\'

l,
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,1

den

FOR ODENSE 1XIIIIXXEIIKiSN.ÆllE~ AMTSRlDSKREDS,

lo. februar

1955.

Matr. nr.

HR.

5 ~ og 5 S Klinte

.Anmelde~EG.
02. \ b Li o o ~
'Naturfredningsn~vnet for Odense

by og sogn

c

am-o: srådskreda.

,

, ,

,

F r e d n i n g,s b e s t e m

ID

Som led i fredningsmyndighedernes

,

e l s e r

bestræbelser

for at sikre

kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

Klinte

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede
sognefoged,
gårdejer Niels Nielsen, Klinte,
indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr~ nr. 5 a

-

og 5 ~ Klinte by og sogn
ialt

--e
e

5 tdr.

6

skp. O

På den på vedhæftede

skyldsat for hartkorn

fdk ..ol

alb., følgende bestemmelser:

rids med rød farve 71ste dal at matr. n~.

5 ~ samt på matr. nr. 5 A
må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt

eller stedsevaren-

de, således at udsigten til og fra kirken h1ndres.
må der foretages ombygning,
telefon- og telegrafmaster

Ej heller

anbringes transformatorstationer,
og lignende; der må ej heller opsættes

~I

,
,',

skure, udsalgssteder,

isboder, vogne til beboelse eller opbeva-

ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.
Jeg forbeholder mig dog ret til ~t plante lavstammede frugt~
tr.er på arealet.

,e

Det fredede område findes indtegnet på vedhæftede kort.
Den originale kortkalke opbevares

i tinglysningsakten

for

matr. nr. l å Klinte by og sogn
Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses
\

.1

\

iJ

I

II

61

...

2

på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet
Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet

5 ~ Klinte by og sogn

Matro nr.

for

for Klinte sogn

udgør i forening med
et landbrug.

matr" nr., 8 ~ ibd.

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendo~~ens
blad i tingbogen.

Klinte

17. februar 1954.
Niels Nielsen
,den

Overensstemmende med det på mødet den

18. juli 1953.

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet
amterådskreds foranstående fredningsbestemmelser,

for Odense
der bedes lyst

ovennævnte matr. nrr.

som byrde på~x~

Naturfredningsnævnet
den

for Odense amtsrådskreds,

ll. juni 1954.

A.G.Laugesen
Bupp1:t.

/BJ

----Tinglyst

i

retskreds nr. 41,Bo~ense købstad den 14. juni 1954 •
...._- .....
- 000

--

Genpartens rigtighed bekræftes.
,
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FOR ODENSE AMTSR;nSrREDS,
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02164.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02164.00
Dispensationer i perioden:

05-09-1986 - 22-10-1987
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FREDNINGSNÆVNET
_
•

FOR
FYNS AMTS NORDLIGE
fREDNINGSKREDS

Vedrørende

5a Klinte

~
I

!
I',
I

Odense,

den

Frs. j.nr.

5. september

1986

71-1986

REG. NR.J/h Y

ansøgning

gyllebeholder

•

!'Id ifl@:h~fP'7!~lPd:'~r:L.,

om tilladelse

og en svinestald

til opførelse

på ejendommen

matr.

af en
nr.

By , Klinte

Ved skrivelse af 12. marts 1980 meddelte
Fredningsnævnet
tilladelse
til nedrivning
af to staldlænger
og opførelse
af to nye stald- og ladebygninger
på ejendommen
matr. nr.
5 a Klinte by, Klinte, som påtalebe-rettiget
i henhold til
en på ejendommen
tinglyst deklaration
om fredning af Klinte
kirkes omgivelser.
Ved skrivelse af 23. maj 1986 har Bogense kommune på
Deres vegne forelagt nævnet en sag om tilladelse
til
2
opførelse
af en ca. 200 m
ny svinestald
som en forlængelse af de eksisterende
bygninger
fra 1980 samt op3
stilling af en ca. 1430 m stor gyllebeholder.
Det er oplyst, at bygningshøjden
vil blive ca. 7 meter,
og at den ny gyllebeholder
placeres,
hvor den eksisterende
mødding ligger.
Fyns amtskommune,
fredningsafdelingen,
hvem sagen har
været forelagt, har bl.a. udtalt:
IIFredningsafdelingen
skal, efter besigtigelse
af forholdene,
ikke udtale sig imod den ansøgte udvidelse
af den sydlige
svinestaldslænge
og opførelse
af gyllebeholder.
Fredningsafdelingen er imidlertid
af den opfattelse
at en tilladelse
bør
betinges af:
at det ansøgte nybyggeri
ikke forsynes med friskluftsventiler
vendende ud mod den nordlige kirkegårdsmur,
at gyllebeholderen
nedgraves
delvis, således at øverste
kant hØjst rækker 2 m op over terræn,
at et evt. anlæg af en ny mødding ikke finder sted på det
areal, der omfattes af kirkeomgivelsesfredningen~

2

Menighedsrådet
for Klinte sogn, der sammen med nævnet
påtaleberettiget
i henhold til fredningsdeklarationen,
har i en skrivelse af l. juli 1986 tilkendegivet,
at
man ikke har indvendinger
imod det ansøgte.

er

Således foranlediget
meddeler
nævnet herved tilladelse
til det ansøgte på vilkår,
at det ansøgte nybyggeri
ikke forsynes med friskluftsventiler vendende ud mod den nordlige kirkegårdsmur,
at gyllebeholderen
nedgraves
delvis, således at øverste
kant hØjst rækker 2 m op over terræn,og
at et eventuelt
anlæg af en ny mødding ikke finder sted
på det areal, der er omfattet af kirkeomgivelsesfredningen.
Nævnets afgørelse
kan af de i Naturfredningslovens § 58 nævnte personer og myndigheder
m.v. indbringes
for Overfredningsnævnet.
Herom, og om udnyttelse
af en
tilladelse
inden ankefristens
udløb, henvises til vedlagte
genpart af nævnets fremsendelsesskrivelse
af dags dato
med uddrag af Naturfredningslovens
§ 58.
/

//) /I

1/

/I/!/I
~'~~

--------

Gårdejer Knud Chr. Nielsen,
Lindegård,
Klintevej
24,
5486 Grindløse

tI ...

u

,

FREDNINGSNÆVNET

~

/,q ~P~/hØ.
Odense ..den' 7. n.ovember

FOR
FYNS AMTS NORDLIGE
FREfJNINGSKRfDS
_
_

Domhuset, Albanigade 28 .
5000 Odense C, Tlf. 09 II 47 12

1986

Frs. j. nr. 127 ~·1986.

lo,//, 19S'~

REG. NR. /). J b t.j

%~ø

•

•

Ved skrive'lse af 2. oktober 1986 har Fyns amts-kommune,
fredningsafdelingen,
videresendt
Deres ansøgning
af
30. juli 1986 i henhold til by- og landzoneloven
med
anmodning om, at nævnet tager stilling til, om der
kan dispenseres
fra kirkeomgivelsesfredningen
ved Klinte
kirke til det ansøgte byggeri.
Det er oplyst, at en ca. 50 m2 stor bygning ønskes opført
på matr. nr. 5 a KLinte by, Klinte, og at bygningen
skal
indeholde opholdsrum
for graveren,
toilet og redskabsrum.
Matr. nr. 5a tilhører Knud Chr. Nielsen, og deklaration
om kirkeomgiv-elsesfredning
for Klinte kirke (provst
Exner fredning) er tinglyst på ejendommen,
den 14.
juni 1954. Ansøgningen
er bilagt tegninger over byggeriet.
Fyns amtskommune,
fredningsafdelingen,
har i skrivelse
af 2. oktober 1986 oplyst, at ejendommen
er blevet
besigtiget
og anfører endvidere,"at
den ansøgte "graverbygning" ikke vil få nogen betydning
for udsigten til og
fra Klinte kirke, ligesom den heller ikke vil påvirke
kirkens nærmiljø i væsentlig
grad.
Fredningsafdelingen
kan derfor anbefale, at der meddeles
tilladelse
til opførelse
af ansøgte bygning på ca. 50m2
på matr. nr. 5 a, Klinte By, Klinte, der er omfattet af
kirkeomgivelsesfredning".
Fyns amtskommune
gør i skrivelsen
opmærksom
på, at ansøgningen
om tilladelse
efter zoneloven
er stillet i bero på afgørelsen
i nærværende
sag.

,
~

Således foranlediget
meddeler nævnet som påtaleberettiget
henhold til den tinglyste
deklaration
herved tilladelse
til opførelse af det ansøgte byggeri.
Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens
§ 34 og § 58 nævnte personer
og myndigheder
m.v.
for Overfredningsnævnet.
Herom, og om udnyttelse

§ 13,

indbringes
af en

i

2

,

.

,,

tilladelse
inden ankefristens
udløb. henvises til vedlagte
genpart af nævnets fremsendelsesskrivelse
af dags dato
med uddrag af Naturfrednin~slovens
§ 13. § 34 og § 58 .

•

•
e
e
e
Klinte Menighedsråd,
v/Lis Nielsen,
Rullegangen
l.
5400
Bogense.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR
FYNS AMTS NORDLIGE
FREDNINGSKREDS

_
•

Domhuset, Albanigade 28
5000 Odense C, Tlf. 09 1147 12

REG. NR.

o 2 , ~ Lt

Oden se, den 22. oktober 1987.
Frs.j.nr. 111 - 1987.
Modtaget.

[:!\:@~

•

~mNS:tHr~~relsem

Ved en skrivelse af 17. juli 1987 har Stiftsøvrigheden ansøgt om
tilladelse til, at bygningen ved Klinte kirke beregnet til
toilet, redskabsrum og opholdsrum for graveren, som nævnet
godkendte ved en skrivelse af 7. november 1987, udvides, således
at bygningens areal bliver ca. 60 m2 i stedet for ca. 50 m2.
Ansøgningen er vedlagt tegninger, som viser det reviderede
projekt.
Nævnets godkendelse er nødvendig til udvidelsen, idet
bygningen opføres på areal på matr.nr. 5 a Klinte by, Klinte,
som er pålagt kirkeomgivelsesfredning (Provst Exner-fredning)
ved deklaration tinglyst 14. juni 1954.
Kgl. bygningsinspektør, arkitekt Jørgen Stærmose, Nationalmuseet
og Fyns Amtskommune har i skrivelser af henholdsvis 26.maj,
14. juli og 29. september 1987 meddelt ikke at have indvendinger
mod det ansøgte.
Under hensyn til det oplyste om bygningens udseende og beliggenhed og det iøvrigt oplyste meddeler nævnet herved som
påtaleberettiget i henhold til den tinglyste deklaration og i
henhold til naturfredningslovens § 34, stk.l, dispensation til,
at bygningen udvides som ansøgt.
Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 13, § 34
stk.2 og § 58 nævnte personer og myndigheder m.v. indbringes
for Overfredningsnævnet. Herom, og om udnyttelse af en
tilladelse inden ankefristens udløb, henvises til vedlagte
genpart af nævnets fremsendelsesskrivelse af dags dato med
uddrag af Naturfredningslovens § 13, § 34 og § 58.

Fyns stiftsøvrighed,
Mageløs 7,
5000 Odense C.
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