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Anmeldor~
.at~rtr.4niAS.BæYn.t tor Odense
am'.1'idøk •• 4....'" 15 Jl !fouerup b7 0l eop

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

.__ ._._--_ .._._-----_.__ . .-'

Som lod i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre
'rommerup kirl:es omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede 8ogaer44 tor
'lommerø- »1"711. kOIltr1un. ..A
indgået på uden vederlag at pålægge ~ejendom,/matr~ nr. J5XIX iixlx
15 l fommerup by OS 80gn skyldsat for hartkorn
O tdr. O skp. O fdk ..O '/4 alb .., følgende bestemmelser:

l
må der ikke bygges eller plantess midlørtidigt eller stedsevaren-
de, således at udsigten til og fra kirken hindroso Ej heller
må der foretages ombygning~ anbringes transformato~stntioner,
telefon- og teleg~afmaster og lignende; der må ej heller opsættes
slnlre, udsalgssteder9 isboder, vogne til beboelse eller opbeva-
ring af redskaber eller lignende skØnhedsforstyrrende genstande.

Det fredede område findes indtegnet på vedh~ftode kort ..
tt Den originale kortkalke opbcvn~es i tinglysningsnkten for

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses



på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for
•Odense amtsrådskreds og for m8nighedsr&dct for1ommorup GOln
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~« ..

~~iti-
ftx~·

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens
blad i tingbogenø

""ommerl.lp i , den $,pr11 1954.
Einar Rasmussen. J. ~~~ H.Pedersen.

vr,,'<,N~el~'Jensen. Johs. Madsen. P.Pedersen. Alfred Knudsen. J. Olsen
;to/;

~,

Overensstemmende med det på mødet den 17. janUB1" 195'
vedtagne modtager og godkender naturfredningsnæv.net for Odense
amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst
som byrde på ~ o...ennawnte l1a'I;1'. nr.

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskredsf

den 2. juni 1955.
Ringberg. /BJ

fmxx Sognerådets foranstående beslutning godkendes herved.
ODENSE AMTSR"~, den 14. juni 1954.

p a.v. E.B. P.Kaa.
~ing1yst i Odense herred den 3. juni 1955.
. --- 000 ---

Genpartens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet '7. ~
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Matr. nr. Anmelder:

l å ~ommerup by og sogn Naturfredn1ngsnmvnet for
Oden~e ~tørud6kreds.

I
I

el
I

I

F r e d n i n g s b a s ~ e m m e l s e

11~~ k;~4t-Tommerup ~ .Undertegnede menighedsr~d for
~ bestemmer herved under forbehold af kirkeministeriets god-
kendelse, at der pål~gges ejendommen matr. nr. l ~ æommerup by og
sOin skyldsat for hartkorn 5tdr. 1 skp. l fdk.

l'; alb. I følgende fredningsbestemmoJ ser:
l!å den på vedhktlfl,eue I'ida; med akraver1na viete del at matr. nr. l .!

yderligeremå der ilck~bygges e~~, midlertidigt eller stedse-
varende! således at udsigten til og fra kirken hindres. Ejhel-
ler må der foretages ombygning! anbringes transformatorstationer!
telefon- og telegrafmaster og lignende, der må ej heller opstil-
les skure l udsalgssteders isboder l vogne til beboelse eller op-
bevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende gen-
stande.

~en1ghedsrådet forbeholder sig dog ret til at optøre engarage oa evt. et redskab.hue.

Så L:.\nge det til præsteembedet hørende m:.lvntejordtillig-
gende administreres af de kirkelige LlJrndigheder,t.cæffer kirke-
ministerlet dog - efter indhentet erkl~ring fra fredningsn[C~let -
som hidtil afgørelse om nypla.cering af bygninger på præstegårde-o
jorc'en. Endvidere træffer kirkeministeriet som hidtil afgørelse
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om nyplacering af bygningers ombygninger og tilbygninger på den
til præsteembedet hørende have med gåro.splads s~mt den del af
præstegårdens areal s der ligger i umiddelbar tillrnytning til og
n~hed af pr~stegårdens bygninger I så længe disse arealer admi-
nistreres af de kirkelige myndigheder.

Dfixi~m~~~~xJrirx"'iiN"Cd1JfJ!Px1.Dll!x.
x~~filtllixl]<i-:~:~Jø~~x:k~:ø", .!r;II~ftiwJlI'!DrnfnrrXJlEldm.

XlQ[jt

For fredningen ydes ingen erstatning.
Menighedsrådet er indforstået meds at ovenn~~nte frednings-

bestemmelser tinglyses på ejendommen med påtaleret for naturfred-
ningsnævnet for Odense amtsrådskreds og - hvis et dreal sE~lges -
tillige for menighedsrådet.

1 !. :&:CHilmefu.p DY Og:::øoøa

Med hensyn til servituter og byrder h~~vlses til ejendom-
mens blad i tingbogen..

8.december 1954.
l~ommerup , den ~l'llxl'J'J

....nna Jørgensen. L. Sølvfeldt Hansen. F.~. ;-'11~ d. Thomsen.
H'lger Erikaen. P. Møller. Alfred tlansen. G. Ohlenschlæger. Martin Jørgensen
hans K. Haugaard. J. Andersen. Freddy Petersen. ~mil Storm. V.Kirketofte.

Overensstemmende med vedtageJse på illødeden 17. januar 195~
19~odtager og god~ender naturfredningsnævnet for Odense amts-
rådskreds foranstående fredn'ingsbestemme1se1"l der bedes lyst som
byrde på m~xxri. ovennævnte matr. nr.

Naturfrecningsn~~net for Odense amtsrådskreds,

j 2 G 160237e den 2. juni 1955.nr. Ringberg. IBJDet tiltrædes, at nærværende fredningsdeR1aration(fredninbstilbudl ting-
lyses som servitutstiftende på matr. nr. 1 ~,Tommerup by og sogn.

Kirkemibisteriet, den 27. maj 1955.
~.M.:i. E.B.

--- 000 ---
N ~en~artens rigtighed bekræftes.

c.II'Tfr rJl'inrr.snævnct ~. ,

'., ", .' . ---o:errf- 5 6 • ,/ 'J ,
OC1~L~,. "lj,'~,,{u -", . "f ~ 'VY75 t(/2/J./--j)

Einar Løwe, fm.

efr •.
f"'1!- .~



{
I

n

REG. NR. o 2. 2.. ro-~G,.ooc)

1S t;L~.
t +

-'-"--.'

Fred .n717gsomra
fremhæv~.t ader er

CL- ved Sk-ravering.

Y'er/æ,., ved
J'omm erllp Kz"rke

1::(



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 1020 - Telefax 64 71 5520
Dato: 26. april 2001

Journal nr.: Frs. 5412000

Fyens Stift
Klingenberg 2
Postboks 1140
5100 Odense C.

Ved skrivelse af 17. januar 2001 har Fyens Stift på vegne Tommerup og Broholm Me-
nighedsråd ansøgt om tilladelse til at opføre et cykelskur ved Tommerup præstegård,
matr. nr. l-a Tommerup by, Tommerup, som nærmere vist på en vedlagt tegning.

Arealet er omfattet af en sædvanlig kirkeomgivelsesfredning af 3. juni 1955, dog med
det forbehold, at man fra menighedsrådets side har forbeholdt sig ret til at opføre et
redskabshus.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 19. januar
2001 bl.a. har udtalt:

"
Cykelskuret bliver ca. 3,5 m højt med pyramidetag. Grundplanet bliver på
ca. 3x3 m. Cykelskuret opføres ca. 3 m til højre for garagen. Der lægges
fliser mellem cykelskuret og garagen. Skuret opføres i flugt med garagens
gavl. Et træhegn skal forbinde skuret og garagen. Skuret vil være lukket til
de tre af siderne og åben mod garagen. Skuret bygges i lærketræ og males
hvidt. Tagbeklædningen skulle ifølge første udkast være tagpap, men er nu
ændret til tegltag.

Fyns Amt har den 17.01.01 besigtiget Tommerup Præstegård. Fyns Amt
betragter det udvalgte sted på ejendommen som den bedste placering af cy-
kelskuret Skuret bliver betydeligt mindre end garagen, og det ligger i en
naturlig forlængelse heraf. Materiale- og farvevalg betyder, at skuret ikke vil
skille sig ud fra de øvrige bygninger på ejendommen. Bag garagen findes et
levende hegn bestående af tæt buskads og høje træer, hvilket hæmmer ind-
sigten til kirken i betydelig grad. Fyns Amt vurderer derfor som helhed, at
det nye cykelskur ikke vil få nævneværdig betydning for den landskabelige
oplevelse af kirken samt udsigten til og fra kirken.

Ifølge fredningsbestemmelsen må der bl.a. ikke bygges yderligere midlerti-
digt eller stedsevarende, således at udsigten til og fra kirken hindres. Jævn-
før fredningsbestemmelsen har menighedsrådet dog forbeholdt sig retten til
at opføre et redskabshus på ejendommen matr. nr. 1.aTommerup by, Tom-
merup. Fyns Amt mener, at cykelskuret jf. dets størrelse, udformning og
anvendelse godt kan opfattes som en analog til et redskabshus.
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Fyns Amt kan derfor anbefale, at der meddeles dispensation til, at der opfø-
res et cykelskur det pågældende sted på ejendommen matr. nr. lf! Tommerup
by, Tommerup.

"

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet kan tiltræde det af Fyns Amt anførte og meddeler herved tilladelse til
det ansøgte, der ikke ses at stride mod fredningens formål.

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

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.

/<l. 4-,v"
"s.~ rr



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 10 20 - Telefax 64 71 55 20 Dato: 23. januar 2004
Journal nr.: Frs. 2612003

Fyens Stift
Klingenberg 2
Postboks 1140
5100 Odense C.

Ved brev af 3. juni 2003 har Fyens Stift fremsendt en ansøgning om principgodkendelse af
opførelse af en konfirmandstuebygning/menighedshus ved Tommerup præstegård og kirke
på ejendommen matr. nr. l-a Tommerup by, Tommerup.

Ansøgningen har karakter af en forhåndsgodkendelse til at opføre et sognehus på en stør-
relse af ca. 140-180 m2. Der er ikke udarbejdet noget projekt på nuværende tidspunkt.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i påtegning af 28. november
2003 har udtalt:

"
• at det pågældende areal er omfattet af en fredningsdeklaration fra 1955,

hvorefter de kirkelige myndigheder som ejer træffer afgørelse om bl.a. ny-
byggeri,

• at det er Fyns Amts umiddelbare vurdering, at der på det omhandlede are-
al, ca. 70 m syd for kirken, vil kunne opføres et sognehus, der kan indpas-
ses i omgivelserne uden at komme i konflikt med deklarationens formål: At
friholde udsigten til og fra kirken, dels p.g.a. afstanden, dels p.g.a. den ek-
sisterende bevoksning mellem den kommende bygning og kirken, en be-
voksning, der i givet fald - i hvert fald hvis - vil kunne bevares, men

• at en endelig stillingtagen bør afvente et konkret projekt for den nye byg-
ning.

"

Kommunen har udtalt, at de ikke har indvendinger mod det ansøgte.

Ejendommen er behæftet med sædvanlig kirkefredningsdeklaration.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet kan tiltræde synspunkterne fremhævet af
Fyns Amts påtegning af 28. november 2003. Fredningsnævnet kan derfor udtale, at nævnet
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ikke har principielle indvendinger mod, at der opføres et hus af den nævnte størrelse til detet nævnte formål indenfor kirkefredningsområdet, såfremt det ikke vil hindre den fri udsigt til
og fra kirken.

Fredningsnævnets endelige godkendelse må afvente et konkret forslag vedrørende størrel-
se, materialevalg og beliggenhed med hensyn til bygningen.

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.

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

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









FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
Assens Kommune 
Miljø og Natur 
Rådhus Allé 5 
5610 Assens 
 
Att.: Kim Walsted Knudsen 

 
 
 

 

 

Afgørelse af 14. juli 2015 
 

Assens Kommune har ved brev af 4. maj 2015 ansøgt Fredningsnævnet for Fyn om tilladelse til indenfor 
fredningen ved Tommerup kirke at etablere en cykelsti på matr.nr. 1a Tommerup By, Tommerup. 
Fredningen af denne ejendom er en såkaldt kirkefredning vedtaget den 2. juni 1955.  
 
Assens Kommune har oplyst, at den ønsker at fremme den generelle cykelpendlertrafik på strækningen 
mellem Tommerup og Brylle, herunder at sikre skolevejen mellem de 2 byer. Derudover er formålet med 
projektet at etablere et mere sammenhængende stinet mellem Tommerup St., Tommerup, Verninge og 
Brylle. Etableringen af stien indenfor det fredede område sker endvidere efter ønske fra Tommerup Sognes 
menighedsråd, idet der derved kan skabes bedre og mere trygge forhold for færdsel med ligtog fra 
Tommerup kirke til kirkegården, der ligger øst for kirken og på den anden side af Møllebakken.   
 
Sagens behandling 
 
Ifølge fredningsbestemmelsen er formålet med fredningen, ”at der ikke yderligere bygges, midlertidigt eller 
stedsevarende, således at udsigten til og fra kirken hindres.” 
 
Sagen har været i høring.  
 
Naturstyrelsen har udtalt: 
 
”Det er Naturstyrelsens vurdering, at anlægget ikke vil forringe indsigten eller udsigten fra kirken. 
 
Det ansøgte vil endvidere efter Naturstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af 
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatsdirektivets bilag IV”. 
 
Assens Provstiudvalg har ingen indsigelser mod etablering af cykelstien. Fyns Stiftsøvrighed har tilsluttet sig 
Provstiudvalgets udtalelse.  
 
Danmarks Naturfredningsforening, Assens har ikke bemærkninger til ansøgningen.  
 
Der er medsendt tegninger over den påtænkte linjeføring og udformning af cykelstien. Assens Kommune 
har oplyst, at den på hele strækningen har erhvervet jorden til stien ved ekspropriation. Cykelstien 
etableres i henholdsvis 3,5 og 3 meters bredde i eget tracé med variabel afstand til Møllebakken og 
Ryttergade. Assens Kommune, Miljø og Naturs vurdering er, at etablering af cykelstien ikke hindrer 
indkigget til eller fra kirken.   

Tinghusgade 43 
5700 Svendborg 
Tlf. 62172007 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-20-2015 
Dato: 14. juli 2015 



 
Fredningsnævnets formand har truffet beslutningen med hjemmel i § 10, stk. 5 i bekg. nr. 1173 af 20. 
november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn, da sagen skønnes at være af underordnet 
betydning i forhold til fredningens formål.  
 
Sagens afgørelse 
 
Fredningsnævnets formand finder, at den foreslåede etablering af cykelsti på sydsiden af Ryttergade og 
Møllebakken på strækningen fra kirken i Tommerup til Ryttergade 23 i Brylle ikke på nogen måde strider 
mod fredningens formål. Der meddeles derfor tilladelse til etablering af den cykelsti, der er søgt om.   
 
Afgørelsen er truffet med hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.  
 
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er 
meddelt.  
 
Klage skal ske via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som der linkes til på www.nmkn.dk, hvor der 
også er nærmere vejledning i klageproceduren, se www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du.  
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 
500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Der kan findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet eller behandlingen af en eventuel klage er afsluttet.  
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2.  
 
 

 
Anni Højmark 
formand 

 

 

http://www.nmkn.dk/
http://www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du
http://www.nmkn.dk/


FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
Assens Kommune 
Rådhus Allé 5 
5610 Assens 
 
Att.: Kim Walsted Knudsen 

 
 
 

 

Afgørelse af 17. juli 2015 
 
Assens Kommune har ved brev af 9. april 2015 på vegne af vegne af menighedsrådet ved Rørup Kirke 
Rørupgyden 3, Rørup, 5560 Aarup ansøgt Fredningsnævnet for Fyn om tilladelse til indenfor fredningen ved 
Rørup kirke at opføre en tilbygning på 21 m2 til et eksisterende redskabsskur på 15 m2, som der anmodes 
om lovliggørende dispensation til opførelsen af. Bygningen er beliggende ved Rørup kirke på matr.nr. 17c 
Hællebølle By, Rørup. Fredningen af ejendommen er en såkaldt kirkefredning vedtaget den 7. januar 1953.  
 
Det fremgår af ansøgningen, at menighedsrådet ønsker at udvide eksisterende graverfaciliteter, således at 
der sikres tilstrækkelig kapacitet til opbevaring af redskaber, herunder maskiner samt vinteropbevaring af 
bænke m.v. Desuden anmodes om lovliggørelse af det eksisterende udhus på 15 m2.     
 
Sagens behandling 
 
Ifølge fredningsbestemmelsen omfatter fredningen følgende: ”Arealerne må ikke bebygges eller beplantes 
med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes 
transformatorstationer, telefon- eller telegrafmaster og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, 
isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.  
 
Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller 
hindrende for udsigten til eller fra kirken.” 
 
Ansøgningen er vedlagt kortmateriale samt fotos der viser nuværende skurs placering samt indkigget til 
kirken.  
 
Sagen har været i høring.  
 
Naturstyrelsen har udtalt: 
 
”Det ansøgte vil efter Naturstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller 
yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatsdirektivets bilag IV” 
Ansøgningen giver ikke Naturstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.” 
 
Assens Kommune har vurderet, at det eksisterende redskabsskur bør lovliggøres og kan udvides som 
ansøgt. Kommunen har oplyst, at bygningerne i dag er placeret for enden af en parkeringsplads og trukket 
tilbage fra kirken. Bygningerne er yderligere afskærmet af beplantningsbælte mod nord, hvorfor deres 
placering ikke har en væsentlig betydning for indkigget mod kirken. 
 

Tinghusgade 43 
5700 Svendborg 
Tlf. 62172007 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-16-2015 
Dato: 17. juli 2015  



Assens Provstiudvalg har godkendt ansøgningen og anfører, at det vurderes ikke at have indflydelse på 
indsigten til kirken. Fyns Stift har tilsluttet sig Provstiudvalgets udtalelse, og har tilføjet, at den ingen 
indvendinger har mod en dispensation som ansøgt til udvidelse af redskabsskur samt lovliggørelse af 
eksisterende redskabsskur.  
 
Danmarks Naturfredningsforening har ikke afgivet høringssvar til ansøgningen.  
 
Sagens afgørelse 
 
Et enigt fredningsnævn godkender ansøgningen og meddeler lovliggørende dispensation til redskabsskur på 
15 m2 samt dispensation til udvidelse af dette med 21 m2, idet der er lagt vægt på Assens Kommunes 
udtalelse om placeringen af bygningen, hvoraf det fremgår, at bygningerne er placeret uden gene for 
indkigget til kirken fra offentlig vej eller lignende, ligesom det er af betydning, at redskabsskuret ligger i 
tilknytning til den eksisterende bebyggelse, graverhuset.  
 
Afgørelsen er truffet med hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.  
 
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er 
meddelt.  
 
Klage skal ske via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som der linkes til på www.nmkn.dk, hvor der 
også er nærmere vejledning i klageproceduren, se www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du.  
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 
500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Der kan findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet eller behandlingen af en eventuel klage er afsluttet.  
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2.  
 
 
 

 
Anni Højmark 
formand 
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