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Afgørelser - Reg. nr.: 01424.00

Fredningen vedrører: Lyndelse Kirke

Domme

Taksations komm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

01424.00

Fredningsnævnet 02-11-1950, 27-12-1950

Kendelser

Deklarationer
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N~n: Sandholt Lyndelse kirke
l~L"'·OO

Reg.nr.: 425-03

Kommune: Broby
Ejerlav: Sandho1t Lyndelse by
Sogn: Sandholt Lyndelse

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst datodato

• 1412 2/11-1950 22/5-1953
1~ 27/2-1950 22/5-1953

e 141- 27/2-1950 22/5-1953
14!1 27/2-1950 22/5-1953

o
!

100
!

1 :4000

Bemærkninger

Hele 1412.
Hele 1~.
Del af 141.
Hele l~. Tidl. 141.
Forbehold ang. genopfØrelse af bygninger
på samme sted.
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REG. ~IR. /y.<?/

Genpart.
matrTnro æ4 k Eandh01ts-
Lyndelse by og sQgn

Anmelder:
Fredningsnwvæ t

for
Svendborg amtsrådskreds

Nybcr g.

Frcdningsoverenskomst.
Etempel- og gebyrfri
lov nr. 140-1937.

Undertegnede murermester Alfred Engstr=m Johans en, Sandhol ts-Lyndelse
menighedGråd erklærer'at r:;,det er villigt til, som ejer af matr.nro

14 Q ag af Sandholts-Lyndelse by og sogn, at lade et areal af dette
matr~nr6 frede, fpr at s~re den fri be]iggenhed af Sandholts-Lyndel-
se kirke.

Arealet be skrives således: hele matr.nr. 14 Q.

Fredningen har føliende omt' ang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der hellor ikke på arealerne må anbringes
truns.fol'mators Latiouer, telefon- og te~egrafmaster og lig~ende eller
opsættes skur e, udsnlgssteder, isboder, vogne til beboelse e~ler opbe-
varing af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der
må f det hele ikte foretages D:0genændringer i den nu beståEmde til-
stand , der kan virke skwmmendeeller hindrende for udsigten til eller
fra kirken.

For fredningen kræves ingen e rsta tning4
Rådet er enigt i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på dets

fornævnte ejendom, dog uden udgift for rådet;
Påtaleberettiget er fredningsnwvnet for Svendborg amtsrådskreds

eg provstiudvalget.
Sandholts-Lyndelse, den 2/11 1950.

Alfred E.Johanseno

Idet fredningsm.:.'Vnet modtager og godkerrler foranstående fred ...
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr.
nr. 14 k af Sandhol ts-Lyndelse by og sogn" "1.,

l!'redning>rrevnet :Ib r Sverrtborg amtsrådskreds,deIll 2/11 1950.
Keiser-NieJs en.

Genpartens rigtighed bekræftes.

Freu; lill~I~>nævilet
tor

Svendbor\l I mLr;Ldbkreds
Ny"urg

1 , MAJ 1953
,-;.. f.f.

I,T! • ,I,; /'J~.I(i";~·",-·",,~~"""i.,
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Genjlart.
Matr.nr. {'..li,Nf

Fredningsoverenskomst.

Anmelder i

Fredning3 nævre t
for

Sverdborg Amtsrådskr eds
Nybar go

Stempei- og gebyrfri
lov nre>140-1937

Undertegnede fru Kirsten Hansen, født Jørgensen Møller, Sandholts-Lyn-
delse erklwrer sig villig til, som ejer af matr.nr. 14 ~, 14 K af Sand-
holts Lyndelse by og sogn, at lade et areal af dette matr. nr. frede,
for at sikre den fri b eligg~nhed af Sandhol ts-Lyndelse kirke.

Arealet beskrives således: hele 14 Q og en bræmme på 50 m. af 14 !
regnet fra grænsen af kirkegården og matrte>nr.14 ~.

Fredningen har følgetIde om:æ.ng:
Arealerne må ikke bebygt~s eJler beplantes med udsigtsødelæggen-

de beplantning~ ligesom der heller ikke på areaxlerna må anbring~s
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende e:llerop-
sættes skure, udsalgssteder~ isboder, vogne til beboelse eller opbeva-
ring af redsk~per eller lignende skønhedsforstyrrende gem tande. Der må
i det hele ikme foretages nogen ændringer i den nu bestående tilstand,
der kan virke skæmmende ~ller hindrende for ill sigten til eller fra kir-
ken. Hvis de på matr.nr. 14 ! liggende bygninger brænder eller nedrives,
vil genopførelse kun ske efter aftale med ft~dning.sn~vnet med hensyn til
bygningstegninger og beliggenhedoplan.

For frednineen kræves ingen erstatninge>
~eg er enig i, at ovenstciende fredningstilbud, tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er frednin~nævnet for Svendborg amtsrådskreds

og menighedsrådet for Sandholts-~Lyndelse.
Sandholts-Lyndelse, den 27/12 1950.

Kirsten Hansen

Idet fredninganævnet modtager og godkender ~oranstående frea-
ningstilbudg bestemmes det, at fredninGen vil være at lyse på matr.nr.
14 & ,14 ! af Sandholts Lyndelse by .o~ sogn-

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en
genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for XSvemborg anrtsrådskreds, den J'J'1;-~O
Keiser-Niels on.
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Terræn af LyndeZse By,
JandhoZts-lyndeZse Sogn, Jallinge Herred,
Svendborg Amt.

j)et med SlcrarJering fremhævede Areal af MatrHr. /4~, !4cJ
og jlf! fredes fOr ae sdcre den (ri Beliggenhed af Sand-
holes -L!JncieZse f(zrke.
lJer henvises iO'vrigt ti l sel7)e Fredningsdokumenterne.

Udfærdiget Aar /953 paa ({rundlag af Matrikulskortet.

/~~~'
landinspektor

Maal(orhold ;,'4000
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REG. NR. (J. /Y~Y.OOO
FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMTS SYDLIGE FREON INGSKREDS

Egensevej 1~ - Telefon (09) 211693

5700 SVENDBORG, den 21.6.1990

Journalnr.: Frs. 90/90.

Nævnet har d.d. tilskrevet

LIFA I/S,
att. landinspektør Willy Dollerup,
Akkerupvej 14,
5683 Hårby.

Ved skrivelse af 30. marts 1990 har De ansøgt om tilladelse til
at foretage en skelforandring mellem matr. nr. 14 i Lyndelse by,
Sandholt Lyndelse og matr. nr. 45 smst. Skelforandringen vil fo-
regå i overensstemmelse med vedlagt kortmateriale.

Baggrunden for ansøgningen er, at det overførte areal agtes an-
vendt som tilkørselsvej til affaldskumme og eventuelt parkerings-
areal. Det overførte areal agtes ikke beplantet eller afgrænset
med høj beplantning.

Ejendommen er fredet ved fredningsoverenskomst af 27. december
1950 .

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Broby kommune, der
i skrivelse af 15. maj 1990 har udtalt, at kommunen ingen indven-
dinger har mod det ansøgte.

Landskabsafdelingen, Fyns Amtskommune, har ved skrivelse af 14.
maj 1990 udtalt:

"
Da der ifølge landinspektørens oplysninger ikke foretages ny be-
plantning, og da den nye tilkørselsvej formentlig ikke vil få
skæmmende eller udsigtsødelæggende karakter, er der efter land-
skabsafdelingens vurdering ikke noget fredningsmæssigt til hinder
for skelforandringen.

"

Miljøministeriet
Skov- og N~turstyre1sen
J.nr.SN I~I 'J~oo61
Akt. nr. 10 r

..... 2
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Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet enstemmigt har beslut-
tet, at den ansøgte skelforandring kan godkendes i henhold til
naturfredningslovens § 34, idet fredningsnævnet i det hele kan
tiltræde det af landskabsafdelingen i skrivelse af 14. maj 1990
ovenfor anførte.

Nævnets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er med-
delt de pågældende, indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmar-
ken 15, 2970 Hørsholm, af andrageren, Fyns Amtsråd, primærkommu-
nen, Danmarks Naturfredningsforening og Fredningsstyrelsen, jfr.
naturfredningslovens § 58. I
Eventuelt byggeri må derfor ikke påbegyndes inden klagefristens
udløb.

Såfremt en klage er indgivet, må nævnets godkendelse ikke udnyt-
tes, førend sagen er færdigbehandlet af Overfredningsnævnet.

Denne godkendelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år.

•P.n.v.
/~'_'J t.f',. " i.1. t. t. ( [,(C' (

S Raunholt •
næstformand

•

Sloismttrk@n 15
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