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Kommune: Odense
Ejerlav: HØjby by O 5,0 100 200m

! ! I

Sogn: HØjby 1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse
I Tinglyst dato I Bemærkningerdato

I # 13/5-1955 14-/5-1955 Del af #.

l~ 7/6-1956 8/6-1956 iHele le:-.
Forbehold ang. beplantni.ng.e

13a af lJ§;.7/6-1956 8/6-1956 Del
Forbehold ang. beplantning.

umatr
areal 20/5-1955 20/5-1955 Del af umatr. gadeareal.

Navn: HØjby kirke

•
I

Reg.nr.: 4-61-10
22L]7.00
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Mat r o nr ..

Jaturtre4n1ngansrnet for Od.nøetWltlrAdekrede ..

F r e d n i n g s b e s t e m m e l s e r
,-----_._._---_. --,-----

Som led i fredningsillJ~dighGdernes bestr2belser for at sikre
kirkes omgivelser mod bebyggelse og andreUøjby

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede gArde3er
~rløt1aneenf liejby,
indgået på uden vederlag at pålægge min

b1 og losn
ejendom, matr. nr. 2 ~ H0Jb1

skyldsat for hartkorn
skp.o 'fdk. 2 '/4alb .., føigende bestemmelser:

må der ikke byggos arIer plantes~ midlørtidigt eller stedsevaren-
de, således at uusigten til og fra kirken hindres. Ej heller
må der foretages ombygning; BnbrinC0s transformatDNstationer,
telefon- og telegrafmaster"og Jignondo; der må Gj heller opsættes
slalref udsalgsstoder9 isboder, vogne til beboelse eller opbeva-
ring af reclskaber eller' lignendo skØnhed,sforstyrrende genstcm.de.

Ptnttciøfe brt9h"lrt-le hl\qet" /'0 n", øst far C{}ctJ{e..., fÆf
" v ~C1r r " ti~ ).f t.- ( of by" n ,'"~.,

m~~~~ ...Et~~.~~~~:&~~~~~"

lJ:.9li;x.,*~,:I:t&~*~l.l~.~.~~~~~!:~~~1&~~~)'~

Ovennævnte bestemmelser kan ud::m udgift for mig tinglyses



"
på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnrovnet for tt
Odense amtsrådskreds og for Inenif)"'-l-J.edsrådetfor ~~(::j'b1'f.eGn

l'. '

Matr. nro 2!. døjby by c-e Gogn

~J;l;bS et londbrug.
Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogcno

27. april 1955 •
• den xxx~

~.N~·~·~.

Overensstemmende med det ?å mødet den 8.ma3 1951
vedtagne modtager og godkender naturfredningsn~vnet for Odense
amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

Nuturfredningsna~et for Odense amtsrådskreds,
den 13. maj 1955.

Ringberg.
Tinglyst i Odense herred den 14. maj 1955.

-- 000

~enpartens rigtighed bekræftes.

IBJ

cfr.
~r1.

l

e.-)

,
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REG. NR. -2~?
r. Matro nr" An.m'::ldcr~

:e
I
I
I

~I)

uaatr1kuleret ar••l 1 U-J)1
by øg eCSIl

R~).t\lrtl".dnl~.nevn." tørOd~n$e umterld.k ..4-.

F r e d n i n g s 'b e s t c m m e l s e r
--_._--_.--~-,-,-----------.--',--

Som lcd i frcdningsn~~digheder.nes bestrebelser for at sikre

;d·~bJ
udsigtshindr0.nde foranstaltninger er und8rtegnede ao«aerl4 tor HøJby
kcttl1nun.
indgået på uden vederlag at pålægge tiJ.txxiiiiu ....Wt~b:x~iK

., wu,tr;1kule:r'~t ar.en). 1 t1efb, bI OGfIOgniWiiih&l.di5ftDx

kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

••jXx~xXXXi~~~X%xj~~xx~x~xfti~X, følgende bestemmelser:
.~iåar.altt. d~!r 118 ~r nordvent ror ld.r'k.gArden .'11•• denne, ~&. en

og matx-.n. 4{ • ~:i~ l~ S. l1$jby \;1 Q~;BOP, o, 80m an"el'lt.1eø som l~a:rlt.X'1tl:;.8'"
plade i;.igtinde. ind :.o~n(ltt pr.:,\I(,dh:l!t't,de %"148indenfor det 15.4 reel tar".
vi.te ocråd,e, '

må'der ikke bygges eller plantcsso midlertidigt eller stedsovaren-
4t de, således at udsigten til og fra kirken hindresc Ej heller

må der foretages ombygning, anbringes transformatcystationer,
telefon- og telegrafmastor og lignende; der må ej heller opsættes
skure, udsalgssteders isbodor, vogne til beboelse eller opbeva-
ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

tf Don originale kortk~lke opbevarcs i tinglysningsakten for
Qt~'. nr. 2 !" ~,tø"bl 1)1 Ot:~.<J1Il

oognerftd."
Ovennævnte b':?stemmalserkan uden udgift for ltAiQ tinglyses



på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for ~
Odense arntsrådskreds og for menie-)ledsrådet for U~'Jbl ..ean

Mixxii·
xii~!txiil

~iib~ift~i.3jti
xxiJ'.t~

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

,den }O upril 1954.

P.S.T.
Laur. Kristiansen

Overensstemmende med det på mødet den
vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense
amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

Naturfredningsnævnet for Odense
don 20.ma~ 1955.

R1ngberg.
~ognerådeta foranstående beslutning af 30/4 1954

Odense amtsråd, den 18. maj 1955.

amtsrådskreds,

/BJ
godkendes herTed.

P.a.v.
P'.,Kaa.~1nglyst 1 Odense herred den 20. maj 1955.

--- 000 ---

li

Genpartens.r1gt1ghed bekrettes.

Naturfred~~~9snævn8t denl~ 1J56.
Odense Amtsruadskreds . . __o. - - .- ------l /

i\ _---/- .-- ,Iti v/'-ttt.! -J,---- , j .~
//

ofre
~~.rl.
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Matr. nr. AlJrlelder:

! ct,·-.:.~;:cdnmgsnævnet
for

Odense Amtsraadskreds

REG. NR. 0'2.. 2..4 7 ~O o O

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 bestræbelser for at sikre

Bøj~~kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede g~.de~er Pet~r
Jensenindgået på uden vederlag at pålægge min ejendom; matr. nr. 12 1og

skyldsat for hartkorn

t
I

.1
talt ,tdr. Oskp. 1fdk. ~ alb., følgende bestemmelser:

På metre nr. 12 ~ og den p& vedhæftede rld~ med rød bramme atgræ~ede
del '1f matr. nr. 1:; 1.

må der ikke bygges ~x~~~ midlertidigt eller stedsevaren-

e de. således l.ltudsigt en t il oB fra kirken hindres.. Ej heller må

der foretages ombYGning, anbringes transformatorstationer, telefon~

og telegrafmaster og lignende; der må ej heller opsættes skure, ud-

salgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red~

skaber eller ligneade skønhedsforstyrrende geustande,

Den oriBinalo kortkalke opbevares i tinglysningsakten for
matr. nr. 2 1.' smat.

Ovennævnte bostemmelser kan uden udgift for mig tinglyses



,•

på nævnte ejendom meu påt~leret for naturfredningsnævnet for

Odense a~tsr&dskrecs og for menighedsrådet for u 4~• .,.,uf S_CA.

fl'iatr.nr. udgør i forening med

matr. nr. sOCfl landbrug.
, 4, 22 s,. 26 oS. O,:.~ 34 !!. All\~I'u:p by o';

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

H"3bt' den ::n'maj 1956.

PGd(l>r Jenm~n

Gdr.

Overensstemmende med det på mødet dena.m~j 1951
vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

,
I
"~

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr.
t

.',
Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

•den 7·~uni195G.
R1ngberu·

lliJ.
m. v. ..I.tinglyst 1 Odense herrttå/de11 e'juni 19,.•

...--

i cfr.
/1.IIC.P.
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FREDNINGSNÆ VNET
FOR

Al.FYNS AMTS NORDLIGE
~ FREDNINGSKREDS

MIDDELFART
TINGHUSET, ALGADE 6

TELEFON 410057

e
e
e

REG.NR. /)2 Y 7
5500 MIddelfart, den 12.marts 1984.
Journal nr. 146/1983

Vedrørende anlæg af parkeringsplads ved Højby Kirke.

Ved skrivelse af 13. oktober 1983 har De udbedt Dem nævnets udtalelse
til et projekt om anlæg af parkeringsplads på en del af et kirkefredet
areal vest for Højby Kirke.

Ifølge fredningsbestemmelserne må der blandt andet ikke bygges eller
plantes, midlertidigt eller stedsevarende, således at udsigten til og fra
kirken hindres.

Det er med henvisning til en fremsendt skitse oplyst, at den sydlige
afgrænsning af parkeringspladsen sker ved opsætning af en række sten eller ved
en beplantning. Det er derhos bemærket, at der ikke ønskes plantet træer langs
Højbyvej ud for parkeringspladsen, selvom der på den sagen vedlagte skitseplan
er vist dels en "eksisterende plantning" af træer langs Højbyvej dels en række
nye lindetræer langs samme.

Nævnet har i sagens anledning foretaget besigtigelse og har under denne
konstateret, at der ikke er nogen beplantning af træer - ældre eller nyplantede -
langs Højbyvej.

Således foranlediget meddeles herved tilladelse til det forelagte projekt
på betingelse af, at der ikke plantes træer langs Højbyvej, idet dette vil
hindre udsigten til kirken, jfr. fredningsdeklarationens bestemmelse om, at
der som anført ovenfor ikke må "bygges eller plantes, midlertidigt eller
stedsevarende, således at udsigten til og fra kirken hindres."

Nævnets afgørelse kan påklages af de i naturfredningslovens § 34 stk. 2
jfr. § 13, stk. l nævnte personer og myndigheder, jfr. herom naturfredningslovens
§ 58 stk. 3-7. Der henvises herom i det hele og om udnyttelse af en tilladelse
inden ankefristens udløb til vedlagte genpart af nævnets fremsendelsesskrivelse
af dags dato med uddrag af naturfredningslovens §§ 13,34 og 58.

H.P.Pedersen

Menighedsrådet for Højby sogn
v/formanden P. Skårup Jensen
Mosevænget 2, Sdr. Nærå
5792 Aarslev
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FOR
FYNS AMTS NO RDLIGE

FREDNINGSKREDS
ODENSE

SOOO OdeIlBe. den 25.november 1988
Journal nr. 86/88

DOMHUSET, ALBANIOADE 28
TELEFON 11 47 12

Ved skrivelser af 1. juli, 13.juli og 20. september 1988 har
kommunen ansøgt om tilladelse til i overensstemmelse med
lokalplanforslag 5-415 at anlægge en adgangsvej, en
parkeringsplads og grønt område ved Højby kirke, inden for
grænsen af område, der er fredet ved deklaration af 14. maj 1955
(Provst Exner-fredning).

Fyns amtskommune, landskabsafdelingen, har i en skrivelse af 25.
oktober 1988 meddelt ikke at have indvendinger mod det ansøgte.
Nærmere er anført i skrivelsen :
PLandskabsafdelingen har besigtiget området og finder, at
anlægget ikke vil påvirke udsigten til og fra kirken eller
oplevelsen af kirkens nærmiljø i væsentlig grad. Den række træer,
som er angivet på situationsplan umiddelbart vest for kirken, er
en eksisterende lindealle#".

Fyns Stiftsøvrighed har i en skrivelse af 15. november 1988
meddelt ikke at have indvendinger mod det ansøgte .
Efter det oplyste om de projekterede anlægs udseende og
beliggenhed finder nævnet ikke, at de er i strid med fredningens
formål, og i medfør af naturfredningslovens § 34, stk.l, meddeles
dispensation til det ansøgte.

Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 34 stk.2
jfr. § 13 stk.log § 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.e\ formand.

Foto venter
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FOR

FYNS AMTS NORDLIGE
FREDNINGSKREDS

ODENSE

REG. NR.
5000 Odense. den 21.8.1990
Journal nr. 77-90

DOMHUSET, ALBANIOADE 28
TELEFON 11 47 12

ViDtJ',\~~~~~;II
':;i~Wii'n og Nati.J?siY:~:S::L

'} ') {\iGI' ,(,'\1'1
( •• ) J- ,»~l]c ~;-"v~)

Ved en skrivelse af 21. juni 1990 har De på vegne Højby
menighedsråd ansøgt om tilladelse til i overensstemmelse med
lokalplanforslag 5-415 at anlægge en parkeringsplads på areal,
som i forhold til Højby kirke er omfattet af
kirkeomgivelsesfredning ( Provst - Exner fredning).
Ansøgningen er vedlagt tegning, som viser det projekteredes
udseende og beliggenhed .

Fyns Amt, landskabsafdelingen, har i en skrivelse af 11. juli
1990 meddelt:
"Den projekterede parkeringsplads vil efter landskabsafdelingens
vurdering ikke anfægte formålet med fredningen, og da anlægget
desuden kun er et mindre led i hele sognegårdskomplekset, som
ikke er omfattet af fredningen, har landskabsafdelingen ingen
indvendinger mod projektet eller en dispensation til dets
gennemførelse".

Under hensyn til det oplyste om den projekterede parkeringsplads
udseende og beliggenhed finder nævnet ikke, at den vil stride imod
fredningens formål, og i medfør af naturfredningslovens § 34,
stk.1, meddeler nævnet herved dispensation til dens anlæg som
ansøgt.

Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 58, § 34
stk.2 jfr. § 13 stk.1 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
NatU~dningSlovens § 58. § 34 stk. 2 j fr. § 13 stk.l.

Chr·1 t AD': S~ l.L-rt3/7':;...,~~aoOc
formane. A ~1 ~

\ _, '/ ~<A:; I ir



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 55 20

REG.NR. 22 LI!. DO

Dato: 11. marts 2004
Journal nr.: Frs. 43/2003

Fyens Stift
Klingenberg 2
Postboks 1140
5100 Odense C.

Ved brev af 4. november 2003 har Fyens Stift fremsendt en ansøgning om tilladelse til ud-
videlse af kirkegården ved Højby kirke i overensstemmelse med et fremsendt projekt.

Udvidelsen vil ske på et areal, der er omfattet af en sædvanlig kirkefredningsdeklaration,
der skal sikre den fri udsigt til og fra kirken.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i brev af 13. januar 2004
har udtalt, amtet ikke finder anledning til betænkelighed ved det omhandlede areal s anven-
delse til kirkegård, da anvendelsen netop er knyttet til kirken, og da anlægget med omgi-
vende hæk ikke skønnes at få nogen distancevirkning på grund af omliggende bebyggelse
og bevoksning. Det er i øvrigt kun ca. halvdelen af den påtænkte kirkegård, der er omfat-
tet af fredningen.

Endvidere har fredningsnævnet indhentet en udtalelse fra henholdsvis Fyns Statsskovdi-
strikt og Odense kommune, der begge har udtalt, at de ikke har indvendinger mod det an-
søgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride mod fred-
ningens formål. Nævnet kan i det hele tiltræde Fyns Amts bemærkninger i det ovenfor ci-
terede brev.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1.

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



" J(l ';

Side 2/2

el 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.
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