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Afgørelser - Reg. nr.: 01374.00

Fredningen vedrører: Humble Kirke

• Domme

Taksationskomm issionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

• Fredningsnævnet 24-08-1950, 26-08-1953

Kendelser

Deklarationer
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Navn: Humble kirke

•

Røg.nr.: 48l-02a
l?> 7~ .00

Kommune: Sydlangeland
Ejerlav: Humb1e by
Sogn: Humb1e

Matr. nr. Dekl./Kendelse
l Tinglyst datodato

" ~ 26/8-1953 1/9-1953

e ~ 24/8-1950 1/9-1953

(

o
!

sp 100
!

1:4000

Bemærkninger

Hele ~.
Forbehold ang. genopførelse af bygning(
i tilfælde af nedbrydning.

Del af ~.
Forbehold ang. opførelse af et beboelses-
hus i nærheden af gårdens bygninger og
have.
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Genpart.
Matr. nr. 2 1, Humble by og Anmelder:

sogn.
t'l l:: (lningsrl?!vnet

for
Svendbor~ amtsr~dskre1s

Nyborg.
_E_~_~_~_~_!_~_Q_e_2_y_~_g_~_~_~_~_Q_M_§_~:

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140 - 1937.

Undertegnede landmand Kaj Andersen, Kirkeby, Humble erklærer aig
villig til, som ejer af matr. nr. 2 ~ af Humble by og sogn, at lade et
areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed af Humb-
le kirke.

Arealet beskrives således: hele matr. nr. 2 ~.
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges 'eller beplantes med udsigtsødelæggen-~

de beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes trans-
formatorstationer, telefon - og telegrafmaster og lignende eller Opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af
redskaber eller lignende skønheds forstyrrende genstande. Der må ~ det he-
le ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke
skæmmenne for udsigten til og fra kirken.

I tilfælde af at huset nedbr'Tdes , vil genopb'lgning og eventuel
ny placering kun ske efter samråd med fredningsn~vnet.

For fredningen kr~ves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenstående frednin~stilbud tinglyses ~å min

ejendom matr. nr. 2 ~ af Humble by og sogn, dog uden udgift tor mig. '
Påtaleberettiget er frednings~vnet for Svendborg amterådskrede

og Humble menighedsr~d.
Humble, den 13/8 1953.

Kai Andersen.
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fredningstil-

bud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr. nr. 2 ~ af
Humble by og sogn.

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds,den 26/8 53.
Keiser - Nielsen.

Genpartens rigtighed bekræftes.
Frej j,',,:,nævnet

(or
Svendborg t mLra.::d_i" eds

!~)'bo(i
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