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N~n: Holsted kirke
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Ejerlav:
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Årslev
Rolsted by
Rolsted
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12/12-1956 13/12-1956

31/8-1956 1/9-1956

llæ 6/11-1956 7/11-1956

umatr.
areal 6/11-1956 7/11-1956

•

Del af 2~.

1. at yazDel af ~, og umatr. gadeareal.
Tidl. 4.Q.
Forbehold ang. genopførelse af bygnin-
ger, dog ikke nærmere vejen end 35 m.

Del af llæ. Tidl. Ild.

De~ af u~atr. kirkegårdsareal. Tidl.
11-.
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REG. NR. "t.3'<':<'

Matr. nr. 2 A. Rolt~te4
by 08 608n.

Anmelder:
l'lclm)'l fC'nn il1q:~n,"(,VTlel

;(")1

\ r " .d·kltl::;~~eds

l
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 1 fredningsmynd1ghedernes bestræbelser for at sikre

l~ltate4 kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede ~oJDeråd to~Roltute4~mdune med tl1tredel~eat ~~1~bQ4~r~4.t tor Iolta'ed soi,D.
indgået p! uden vederlag at pålægge ~ ....... *....... 48ft tr,18_
tlll/i&bOl..Lendeuneembedet tl1bøl'eDGe eJea40m, frlø.tl"" ~. a A. ~lt.te4 b7
Ou 80gft skyldsat for hartkorn

•
o tdr. Oskp. l'dk. litlb. , følgende bestemmelser:

rl den p~ Ye4bættede ride med rødb~ alS.,.Dije4. 4e1
et e.1endOD1leD

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 og lignende; der m! ej heller opsættes skure, ud-

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

skaber eller lignende sl-cønhedsforstyrrende geustande.

Den originale kortkalke opbevares 1 tinglysningsakten for
.. kJ Ølht. I'Uene

Ovennro'lntebostemmelser kan uden udgift for _ tinglyses



•

•

•

på nævnte ejenoom med p&tnle~et fo~ naturfr~dningsnævnet for

Odense amts.l"ådskreds og tor menighedsrådet for Roltl'ltei! Goglh

UiH.bJ'i~Æ9tx·
~~

Med hensyn tB servituter og byrder henvises t11 ejendommens

blad i tingbogen.

I Bolta'~ meftl~be4.rld;
p. ID. lP_

.,1U1lngo-Bolta tø pNste_bec1.

ADd'l'8 .eD&»eD, tmd.

1 ~ltst~4 e~gne~A4~
p- a. v•

Bel'tel Le4.to~e4

tløi..

Overensstemmende med dot på mødet den 29.~3 1951
vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr. , a.

Netur~redningsnævnet for Odense amtsråds~reds,

den 12.deoember 1956.
alD6berg. /:3J.

Roltste4 ~iognel"'MDtoranoUenctø beslutnln" at 20.sept0nj)er )9"
804ke~ •• u...e«" Fms ~tlttmmt. den 'l,o'taber 195G.

i'. a. T.
P, it....

t)ei UUl'tldee, et ft8",mrtnee tre4nln\E6de~1"u't1Uon t1n..~ly.ies GomOEl"1-
tut.Ut'en4. pA møtl'. nr. 2 1.. &llfote4 by Oae !'iJl'>Sa.

ct&tUltUnl.'enet. 4en27.IIOY8fIlbel" 1955.
}', '~i.V.

!I. 8,
M. Ih "etel't;on. e1tupa.

fiØB1,st 1 'ert.minde ~_b8'ed m. v. de. l'.4eoembe~ 1956.---

-- - ---------
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REG. NR. ølJ.2.2

Matr. nr. 11 4.
ioltated by o~ ~ogD.

Anmelder:
Naiurfrr> ,1nin rjsTImvnet

f l' l
OL,,-ll,,'; I " ' ... L ,lelc.lskIacW•

F R E D N I N G S B E S T E M M E L S E R

Som led i fredningsmyndighedernee bestræbelser for at sikre

f~ltst~rkes omgivelser mod bebyggelse og andre

UdSigtsai~drende foranstaltninger er undertegnede OQJnerAd tor RØn-
nlnae- IOlfotod 1l0000UDe -roøI&

indgået på uden vederlag at pålægge .as ejendom,/matr. nr. 11 ~

Holtated by Q~ sogn, skyldsat for hartkorn

o tdr. lskp. Ofdk. l alb., følgende bestemmelser:
Vil den pI\. .e4btt1ttede .c1.{lfimalt r-.td bl"llllWe .tUNlWede 481 .t eJentlo_

mA der ik'''-ebygges eller plantes, mic.lertidigt eller stedsevaren-

de, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ej heller må

der foret~ges 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 ellei' lignende B;~0nhedsfurstyrrende ge.L!stande.

Den originale kortkalke opbevures i tinglysningsakten for .. 'r. ~.
4 ).. ømAJt. Ø4')IBe1"I4.'

Ovennævnte b08temmelser kan uden udgift for ~ tinglyses



Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for Ro118te4 30811_

på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

Med hensyn til servitut er og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

Roltl$ted ,den 3um 195';.

I loltete~ sognerld;

Overensstemmende me~ på mødet den

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr. 11 l-

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

den '.noyember 1956.
Rlllffbe rB.

/1\.1.

801tetMl 6~nel'A4. ronnetleDde b•• lutb1cg at 3U1\1 s\ne4 19"
.godCfDdee bewe4.

8'. a. Y•

...............
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Matr. nr. 4 å.
Rolt.te4 b~ o~ ,.080.

, . v\.1uingsu,) ,
Anmelder: for

.. ("dL J..I':"L: IimtsraadvJ:~l ,

,
I -

I

F R E D ~ I N G S B E S T E ~ M E L S E R

Som led 1 frednipgsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

Roltat04kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

ud~igt~hindrende foranst~ltninger er undertegnede a'.aejør Johaanee
Onr. H8.Q ....en

indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nr. 4 11.. 8.011-

skyldsat for hartkorn

•
Otdr. s~p. ~k. ~b., følgende bestemmelser:

l)l den p1 'fecUusttede r11,~a 1110\1 NId bl"atUllae....... 1$84.det ar
eJc~jolDeA

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren~

de, således at udsigten til OB fra kirken hindres. Ej heller mA

der forotages ombYGning, anbringes transformatorstationer, telefon~

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

,I
I

I
j

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

skaber eller liBnende skonhedsforstyrrende ge!lstande.
JOS forbeh01del' ID1gNt tll Il' opt,..... _. ~·lI'd.bY'Il1DJer h'flø

de gamle :!.i\~ tl1 "nCl' 8:':01 fte41"1'feu. doS tiet. Q-I"!'4Cre ]I!lDC2tW.3eo. :nd " ••

D~'xæi~!tfPfC'ft!R~~~ti~~~~.1tX

Den originalu kortkalke opb~vares i tinglysningsakten for
4l.

Ovennævnte bl:Jstemmelaerkan uden udgift for mig tinglyses



Matr. nr. 4). udgør i forening med

på nævnte eje~dom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for P.oltnted OOSIh

matr. nr. '9 ~ Fepritoley, ~oltated OOgD, et landbrug.

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

J201tste4 , den 8/9 1955.

Jobllnnee 8aDs••

Overensstemmende med det på mødet den ~9.ma~1951
vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående. fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr. 4 l-

Naturfredningsnævnet for Odense amtsråds~reds,

den :n.augllot 1956.

Ri_bers.

-....
/ØJ.

ting!;'liJt .. ;(,8.11_0:1. ~II e'acl m. v. den l. eeptt'lllber 1956 med .... l1tnlftth
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Afgørelser - Reg. nr.: 02322.00

Dispensationer i perioden: 29-07 -1986



FREDNINGSNÆVNET...,. FOR
FYNS AMTS NORDLIGEe FREDNINGSKREDS

Odense, den 29. juli 198REG.NR. Q.3~~
Frs. j. nr. 93 - 1986

•
e,

••e

Vedrørende ansøgning om tilladelse til ændring af plan
om udvidelse af Rolsted kirkegård •

Ved skrivelse af 14. maj 1986 meddelte nævnet
tilladelse i henhold til naturfredningslovens § 47 a
til udvidelse af ~olfsted kirkegård. Det fremgik af
nævnets afgørelse, at kirkegårdens afgrænsning mod
Ørbækvej skulle bestå af et trådhegn, der snarest
muligt skulle erstattes af en lav bøgehæk.

Ved skrivelse af 4. juli 1986 har Fyns
amtskommune, fredningsafdelingen, forelagt nævnet en
revideret plan for afgrænsning af kirkegårdsudvidelsen.
Det fremgår af planen, at man i stedet ønsker af etablere
et 80 cm hØjt dobbeltsidet stengærde langs med Ørbækvej,
og at der om den øvrige del af kirkegårdsudvidelsen
ønskes etableret et 120 cm hØjt ståltrådshegn i midten
af en 3 m bred rand- eller skelbeplantning af fritvoksende
buske i overensstemmelse med en vedlagt situationsplan.

Der er til støtte forden reviderede plan anført,
at den imødekommer ønsket om at bevare den fri udsigt til
ki rken fra Ørbækvej , og at et stendige vi l være med ti l at
skabe et harmonisk helhedsindtryk af den gamle kirkegård
og kirkegårdsudvidelsen set fra Ørbækvej.

Fredningsafdelingen har i sin fremsendelses-
skrivelse anført, at man er enig i Deres vurdering af forholdene,
og at man kan anbefale, at nævnet godkender den reviderede
plan.

Da den reviderede plan ikke giver anledning til
betænkeligheder i relation til naturfredningslovens



2

" 'l"å~eskyttelsesliniebestemmelser , godkender nævnet i medfør
ei' af lovens § 47 a herved den reviderede plan.

Det bemærkes, at nævnets godkendelse af kontor-
byggeriet skal foreligge inden byggeriet påbegyndes.

Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens
§ 58 nævnte personer og myndigheder m.v. indbringes for Over-
fredningsnævnet. Herom, og om udnyttelse af en tilladelse
inden ankefristens udløb, henvises til vedlagte genpart af
nævnets fremsendelsesskrivelse af dags dato med uddrag af
NaturfredningS~~S § 58.

cfØftf:\
\~~

•

landskabsarkitekt Marcel Crutelle,
Kong Georgsvej 27,
5000 Odense C.
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