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Nhn: A11erup kirke

t•
I'

Kommune: Odense
Ejerlav: Allerup by
Sogn: Al1erup

Matr. nr. Dekl./Kendelse
dato

Røg.nr.: 461-02
2.1 B~.OO

Tinglyst dato

(.

o
b

sp 100
!

1 :4000

Bemærkninger

a1- og
2c}Q

umatr.
areal

29/10-1956

12/8-1954

12/8-1954

8/9-1954-

28/6-1958

1/11-1956

14/8-1954

14/8-1954-

9/9-1954

1/7-1958

Del af l~ og hele 2c}Q. C'
Sålænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgØrelse om nyplacering
af bygninger m.m ..

Del af 2~.

Del af ~.

Umatr. parkeringsplads og gadeareal.

• ~..,.. ....0·.. ."",JK, •
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Afs:Cl'l ft.

Matr. nr. l a
og 20å. A11erup
by og sogn.

Anmelder:
L ..............~.' ~ .

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

Undertegnede menighedsråd for L~ller'up ae Davindo .ou..:,ne

~ bestemmer herved under forbehold af kirkeminjsteriets god-
kendeis e, at der pålægge s ejendommen matr. nr. l S! OL: 20 S,

Aller'up by o..:; uoun, skyldsat for hartkorn 1 tdr. 7 skp. 3 fdk.
O alb., følgende frednin.=;sbestennnelser: fl!i. matl'. nI'.20.k ,lamt

p~ det p~ vedhreftede kOl't med rØd farve 1nl1l'arnrnedeareal uf ll1utr.

nI'. l !l

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedse-
varende, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ejhel-
ler må der foretages omby~ning, anbringes transformatorstationer;
telefon- og telegrafmaster og lignende, der må ej heller opstil~·
les skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller op-
bevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende gen-
stande.

Så længe det t11 præsteembedet hørende nævnte jordt illig··
gende administreres af de kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet dog - efter indhentet erklæring fra fredningsnævne~
som hidtil afgørelse om nyplacering af bygninger på præstegårds··
jorden. Endvidere træffer kirkeministeriet som hidtil afgørelse
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om nyplacering af bygninger, ombygninger og tilbygninger på den
t11 præsteembedet hørencle have med g:1rdsplads Sfu"1ltden del af
præstegårdens areal, der ligger i umiddelbar tilknytning til og
nærhed af præstegårdens bygninger, så længe disso areale~ admi-
nistreres af de kirkelige myn~ig~eder.

D~~~~zti~~~~z~la.iAiiziizMj§~~~~~~~

~§i-~9j'~~~.d~p·JZtJ~2PJt~'Z%2%%Z~:-.;~~~ite~~~Ri~mzfol.~l~izilHi~

For fredningen ydes ingen erstatning.
MenighedSråde9€er indforstået med, at ovennævnte frednings-

bestemmelser tinglyses på ejendommen med påtaleret for naturfred-
ningsnævnet for Odense amtsrådskreds og - hvis et areal sælges ..
tillige for menighedsråde.e•

xx~~ffxix~M M4
fid~

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendom-
mens blad i tingbogen.

AUerup meniclhederå.d , den 8.juni 1954.
Johs. Jøreni:3el1. Aage AnderIden. Laurl te Hansen, A"l:ie~Jøl'senl:len,

Ingvard Jentien. lnger l)l en. Asta Ander'Hen.

DaYlnde men1~hedat~d, den 25.ju11 1955.
Rs. Rasmu~sen. Knud Ohr. Pedersen. AU6Ul:ltaJen~en. Ell:l8Vind.
0. v. Sørensen. Helga Jakobsen.

Overensstemmende ffiedvedtagelse på møde den 8.maj 1951

rådskreds foranstående fredningsbe8ten~elser, der bedes lyst SOln
byrde på matr. nr. l ~ 19 20 h.

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskredsp

don 29.oktober 1956.
Hin,~berg. IBJ.

Det tiltrædes, at nærværende tredn1n: ..sdek:larat1on tin.f1y:.>es
serv1 tutBtittende p~ mstr. nr. 1 a og 20 ll, AI1J"Up by og oogn.

Kirkeministeriet, den 19.1:leptember 1956.
L". ,~. V.

K. B.
kJ.Il. Peder~en, t-lkop4.

Bom

T1n,~lYut
otnd den

1 Kerteminde
l.nov. 1956.

1Jn' lUP.

kØb-
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REG. NR . ..2/'~

1~tr. nr. 2 l 411erup _,
og aop

Anmelder:
L.I'·. ,·'....:-.~-;'l,~~VnE't

IC'1

Udl-I1"CJ ],"1tSI aadskreds

,
I
I

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

Som led i fredningsmyndighedernes bestrL~belser for at sikre
Allerul) kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrenO.e for~nstaltninger er undertegnede aård.Jer

dan. VilbelØl. l"rgenliJeAt' ~
indgået på uden vederlag at palrogge min ejendoml matr. nr'2 ~
.'1lel'vpbI 0i .op skyldsat for hartikorn

O tdr. O skp. O fdk'2 '/4alb. l følgende bestemmelser:
lå det v~dhwft.Je kort ~ed ~~d turve lndlu.æede ~se.l at

torflt.vfi:. m""tr. (.4'. Vlt~t toz klr~.n

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-
de, således at udsigten til og fra kirken hindres. ~j heller
må der foretages ombygning) anbringes trunsformatorstacionerl

telefon- og telegraf,aaster og lignende; der ma ej heller opsc~ttes

skure, udsalgsstederi isboder~ vogne til beboelse eller opbeva-
ring af redskaber eller lignende skønhedsforst;y·.r:rendesel1stande.

Det "fredede omrc.idefindes indtegnet på vedllcitede kort.
Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for

m_tv. nr. l ~ Allerup bl o~ eoan
Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses
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på nv~te ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for
Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for ~11erup

Matr. nr • ~~~.x1~iiiiiiiixWi~~
et landbrug.

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

Alloru.p I den 6. juni 1954.

Karen ~irstine JørLcnsen

Overensstermnende med det; pa mødet den 8. iiåJ 1951
vedtagne modtager og godkender naturfredningsn,ovnet for Udense
ail1tsrådskreds foranstående fredningsbestemmelsers der bedes lyst
som byrde på matr. ~'. 2 ~

Naturfredningsnævnet for Odense awtsrådskreds,

t
" \

den 8.september 1954.
J •Borch Jnoahs en

sekr.
11nglyst 1 Kerteminde købstad m.v. den 9.acptember 1954.

~enpartenB rigtighed bekl~fteB.

,
-I

.
NATURFREDNINGSN,~VNET FOR ODENSB AMTSRADSKFt.EDS, den, lo. febre 1955.

fri I rI.
(

(/
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REG. NR . .2/1;' I,',
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11Allerup 07 " L~

Anmeldel~:

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

j, ll~~ed i fredningsmyndighedernes bestrLJbclser for at sikre
kirkes omgivelser mod bebyggelse og ~dre

lit"l'l.leJ lllllL.~uci
~~~~ !Q~~altninger er undertegnede

indgået P~l'1<hVbpvEf,9fW1scf's\ pa.l@ggc min ejendom, matr. nr.
O O 1 O skyldsat for hartkorn

tdr. skp.
~,~ • J endøwmen

fd.k. alb., følgende bestemmelser:

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-
de, således at udsigten til og fra kirken hindres. Bj heller
ma der foretages ombygning j anbringes tr~nsformatorstationerl
telefon- og telegrafmaster og lignende; der mi ej heller opsc3tteb
skure, udsalgsstederj isboder~ vogne til beboelse eller opbeva-
ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrande genstande.

Det fredede område findes indtegnet på vedlldtede kort.

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses
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på nJNnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for
Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for Allerup

1I0GQ
•:

~ diHsH·
matr ..:urxuuxt; ..,,~·

Med hensyn

i~lfixi~'i:X~~lim.a
ilxl'ii~:iiifi~.

til servit~ter og byrder henvises til ejendommens
blad i tingbogen.

AUerup \ den 6. juni 1954.

Ll:lurits Hansen

Overensstemmende med det pa mødet den 8. llaJ 1951
vedta~~e modtager og godkender naturfredningsn,wnet for Odense
a,utsrådskreds foranstående fredningsbestemmelserl der bedes lyst
som byrde på matr. nr·l 1

Naturfredningsn~vnet for Odense amtsrddskreds\
den 12. august 1954.

A.G •.Laugesen
buppl.

Tinglyst i Kerteminde k~hSya~ .•• den 14 •
..4'd~t~t:',h/ /~d. ./

uerifartens rigtighed bekræfte. -
NATURFREDNINGSn~VN~T FOR ODENbE AMTSRÅDSKREDS, den

IBj.
Bu.guat 1954.t'~ aU4-t-~{,.

februar 1955.
/p/lr1-
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~Aa.tr.nr. 2 A at Allerup
by og sogn

.Anmelder:
j

"

f
1 r ,

Il

tII'
~

F r e d n i n ~ s b e s t e m m e s e r

Som Ted i frednings~ldighedernes bestrcfuolser for at sikre
Allerup kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende for<.ll1stal tninger er undertegnede t'I'U AGil'eni\.ir-

s1;ine l.rB.erusen

indgået på uden vederlag at pålægge min ejendoml matr. nr. 2 ~
Allerup by og 80gn skyldsat for hartkorn

8 tdr. 1
I't det p.1.

at tornev nte

skp. 2 fdk. 2 3/tlb., følgende bestellliOOlser:
vedhæftede kort JIled rød farve indra, 41e4e llx'ea1 at
metro nr. veet 0i nord tor kirken

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsev~ren-
de, således at udsigten til og fra ldrken hindres • .B;jheller
ma der foretages ombygning j anbringes transformatorstcJ.·l;ionerl

telefon- og telegrafillaster og lignende; der ma ej heller opsattes
skure, udsalgsstederi isboder~ vogne til beboelse eller opbeva-
ring af redskaber eller lignende skønhedsfcrstYl'l'ende Gcnstande.

Det fredede omrude findes inc.tegnct på Vedll<.2ftedelwrt.
Den originale kortkallee opbcva.res i tlngJ.ysnin(:;sa~ctenfor
metro nr. l A Allerup bf og mcn

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses



på n~~te ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for
Odense amtsradskreds og for menighedsrådet for 'll.• !llerup
logn

Matr. nr. 2A er
et landbrug.

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

l den 6. juni 1954.

Karen Kirstine J øl'0ensen

Overensstemmende med det på mødet den 8.m~ 1951

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnNnet Zor Odense
aiiltsradskreds foranstående fredningsbestemmelser: der bedes lyst
som byrde på matr. nr. 2 li!

Naturfredningsneavnet for Odense all1tsrJdokredsl
den 12. au~ust 1~54.

A.G.Laugeeen
euppl.

IBJ
1954.~ au~t~:Tiig1yst i kerteminde købs tud m,,~ den 14. augllst

~~VYV/~ .H 'luU..aee-·
Genpartens rigtighed bekræftes.

AMTSRADSKREDS, den ~ februar 1955.
FJt' Ir].

NATURFRE:DNINGSNÆVNET F' OR ODENSE
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Odense, den 6. marts 1987. REG. NR. :) /8'!
Frs.j.nr. 128 - 1986

Ved en skrivelse af 7. oktober 1986 har De ansøgt om tilladelse
til, at der på matr. nr. 2a Allerup by og sogn opføres en
maskinhal delvis placeret på areal omfattet af kirkeomgivelses-
fredning ved Allerup kirke.
Fyns Amtskommune, fredningsafdelingen, har over for nævnet i en
skrivelse af 5. november 1986 udtalt:
"De eksisterende bygninger på matr. nr. 2a Allerup By og Sogn som
tænkes nedrevet, er ikke omfattet af kirkeomgivelsesfredningen
(Provst Exner fredning) ved Allerup kirke.
Den ansøgte maskinhal opføres hovedsageligt med samme placering
som den tidligere stald, men ca. 35 m2 i det sydvestligste hjørne
opføres på kirkefredet areal.
Arkitekt Jakob Fuglsang har telefonisk oplyst, at den ansøgte
maskinhal tænkes opført med en sidehøjde på 4 m og 20-300
taghældning. Siden ind mod kirken opføres med aluminiumsplader.
Fredningsafdelingen skønner, at den ansøgte maskinhal ikke vil
forandre udsigten til og fra Allerup kirke, hvorfor frednings-
afdelingen ingen indvendinger har imod opførelse af ansøgte
maskinhal på matr. nr. 2a Allerup By, Allerup på vilkår, at byg-
ningens totale højde ikke overstiger 8,5 m, samt at aluminiums-
pIaderne vælges i en afdæmpet farve (ikk~ ref lekterende) ."
Af Fyns Stiftsøvrighed har der været rettet henvendelse til Kgl.
bygningsinspektør Jørgen Stærmose, der i en skrivelse af 21.
januar 1987 har udtalt: "Under sagens behandling har arkitekt
Jacob Fuglsang oplyst, at maskinhallen vil få en sidehøjde på
ca. 4 m og en totalhøjde på ca 7.40 m - hvilket er mindre end den
eksisterende bygnings totalhøjde - og jeg finder herefter intet
at indvende imod, at maskinhallen opføres som planlagt, idet jeg
forventer, at hallens udvendige beklædning udføres som nævnt i
skrivelse fra Fyns Amtskommunes fredningsafdeling."
Fyns Stiftsøvrighed har herefter under henvisning til udtalelsen
fra den kgl. bygningsinspektør i en skrivelse af 27. januar 1987
meddelt ikke at have indvendinger mod det ansøgte.

,~"'~............ , ... "~. ...
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Allerup menighedsråd har i en skrivelse af 6. december 1986 ligeledes
meddelt intet at have at indvende mod det ansøgte.

Således foranlediget meddeler nævnet i medfør af naturfrednings-
lovens § 34, stk.l, tilladelse til opførelse af den ansøgte
maskinhal, dog betinget af som nævnt af Fyns Amtskommune, at
bygningens totale højde ikke overstiger 8,5 m, og at aluminiums-
pladerne vælges i en ikke reflekterende afdæmpet farve.

Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 13, § 34
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 Naturfrednings-
lovens § 13, § 34 og § 58.

Arkitekt Jacob Fuglsang,
Langesøvej 33,
5230 Odense M.

-=
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FOR
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FREDNINGSKREDS
ODENSE

5000 Odense. den 23.januar 1989
Journal nr, 120/87

DOMHUSET, ALBANIGADE 28
TELEFON 11 47 12

Ved en skrivelse af 3. august 1987 forelagde Fyns Amtskommune for
nævnet et forslag fra Odense Magistrat, 2. afdeling,
Stadsgartnerens afdeling, om etablering af en holdeplads til
skolebus og plantning i forbindelse hermed af en trærække til
opdeling af kirkepladsen ved Allerup kirkes sydside, matr. nr. 20
b Allerup by, Allerup. Af sagen fremgår, at forslaget herefter
blev revideret af ansøgeren. Herom er bla. anført i en kopi af en
skrivelse af 29. august 1988 fra ansøgeren Allerup Menighedsråd
og Allerup Thorup Beboerforening:
"Ved et møde med menighedsrådet i februar 1988, hvor rådet havde
forskellige bemærkninger til forslaget, blev det aftalt at
revidere dette, hvilket nu er sket, idet skolebussens
holdeperron er reduceret i størrelse, trærækken er reduceret til
4 træer, og bogbussen er "flyttet tilbage" til sin nuværende
plads".

Vedrørende det således reviderede forslag er der forelagt nævnet
en oversigtstegning .

Nævnets godkendelse er nødvendig, idet det ansøgte vil blive
etableret inden for området af tinglyst fredning af omgivelserne
ved Allerup kirke (Provst Exner-fredning).

Kgl. bygningsinspektør Jørgen Stærmose og Fyns Stiftsøvrighed har
ved skrivelser af henholdsvis 3. november og 13. december 1988
anbefalet det ansøgte.

Fyns Amtskommune, landskabsafdelingen, har i en skrivelse af 3.
januar 1989 bl.a. udtalt:
"at landskabsafdelingen kan anbefale, at der meddeles tilladelse
til etablering af ansøgte holdeplads og plantning af 4 enten
lindetræer eller hestekastanier, på matr. nr. 20 b Allerup By,tt Allerup, som er omfattet af kirkeomgivelsesfredning (Provst Exner
Fredning) ."

rE * -iiiii \ .........
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Under hensyn til det oplyste og idet det projekterede ikke anses
at stride mod fredningens formål meddeler nævnet herved i medfør
af naturfredningslovens § 34 stk.1, dispensation til det ansøgte
i overensstemmelse med det reviderede projekt på betingelse af,
at der i trærækken plantes enten lindetræer eller hestekastanier.

Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 13, § 34 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.

Chr. Siersted.
formand.

Odense Magistrat, 2. afdeling,
Stadsgartnerens afdeling,
Odense Slot, Nørregade 36-38,
5000 Odense C .
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