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FREDNINGSNÆVNET>



Navn: Hårby kirke Reg.nr.: 437-02
2.0lLi.oO

•
Kommune: Hårby

5.0 100 200mHårby by oEjerlav: ! ! !

Sogn: Hårby 1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato

l' 112 16/1-1953 7/2-1953 Del af lb.

2~ 16/1-1953 7/2-1953 Del af 2~.

_'2~ 16/1-1953 7/2-1953 Del af 2~. Tidl. 2~.

umatr.
areal 14/4-1953 17/12-1953 Umatr. parkeringsareal.

Anmærkning:
Fredningskort foreligger ikke. Dekla-
rationens tekst giver ikke mulighed
for indtegning af fredningsgrænserne
på matr. nr. lb og det umatr. parke-
ringsareal.
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REG. NR. -t.(7/Y I?/
!( ",-~<

.)

Matr. Nr.lB,

Haarby by og sogn.

NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENSAMTSRAADSKREDSAnmelder:

FT'edninAsoverens kC?mst.

Stempel- og gebyrfri,
loV"nr. 140/1937 .

Undertegnede H a a r b y s o g n e r a a d ,

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. Ib af

H a p r b.y by, H a a r b y sogn, at lade et

areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed

af H a a r b y kirke.

Arealet beskrives således:

Skolehaven øst for kirkegårde~ til en linje paralielt med

lærerboligens sydgavl og dige~s østlinje.

Elldvider~ pa~ke~ingspla~~en øst for kirken, afgrænset af amtsvejen

mod nord og kOlllrnu.nevejenmod øst.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplant'es med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må an-

bringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster ug

lignende eller opsættes skure, udsalgssteder. isboder. vogne

til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn-

hedsforstyrrende genstande. Der ma i det hele ikke foretages

ændringer af den nu bestående tilstand. der kan virke skæmmende

eller hindrende fOT udsigten til eller fra kirken.



.: For fredningen kræves ingen erstatning,
Jeg er enig i, at ovenstående ~redningstilbud tinglyses

på min fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Assens amtsrads-

kreds og menighedsrådet for Haarb;y ~'1zn.
Haarby sogneraad , den 30 / '7, I 1952.

Chr. Johannesen
<-

]j'md.

Idet fredningsnævnet nJodtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det. at fredningen vil være at lyse
på matr. nr. l b og umatriku1ere~~ areal af H a a r b y by

og sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af

hvilket en genpart bedes henlagt på akten, ad matr.nr. 22a.
Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 16/1 19 53.

Henry Klingenberg.
Indført i dagbogen for retskreds nr.42 Assens købstad m.v.
den 7.februar 1953-
Lyst. Tingbog Huarby II bl.Ib Hårby samt efter 108 Hårby,

Akt. Skab K.nr.299.
Anmærkning: EjendommHn er forud behæftet med servitutter o.l.

Henry Klingenberg.
Afskriftens rigtighed bekræftes.

Naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 15.0EC.1954



REG. NR. "tc/5/ / GI// ~.s3
Matr. Nr. Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR

ASSENSAMTSRAADSKREDS22 a

Haarby og sogn.

F.T'edn inBsoveT'ens komst.

stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140/1937.

Undertegnede gårdejer Otto Pedersen, Haarby,

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. af22 a

H a a r b y by, sogn, at lade etH a 8. r b y

areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
af kirke.H a ti r b y

Arealet beskrives således:

En bræmme 10 m. fra kxxkegkxasaigR% kirkegs' østlige dige.
og 12 m' fra' kirkegårdens syddige.

eller hindrende fo!'udsigten til eller fra kirken.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-
gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må an-
bringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn-
hedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages
ændringer af den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende



For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses

på min fornævnte ej endom, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Assens amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Ha~rby sogn.

li a a .t" lJ Y ,den 8 / 7 19 52 o

Otto Pedersen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender fora.nstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse

på matr. nr. 22!!. af H a a r b y by
der er note~et som landbrug kl.II i for-

og sogn;binde1se med matr.nr. Ild.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagt i kort, af hvilke
er

~ejne([l genpart bede s henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 16/ l 19 53.
Henry Klingenberg.

Indført i dagbogen for retskpeds nr.42 Assens købstad m.v.,

den 7.februar 1953.

Lyst. Tingbog Haarby II bl.LLd Haarby.Akt.Skab F.nr.266.

Anmærkning: Ejendommen er forud behæftet med panLegæld,

servitutter o.l.

Henry Klin~enberg.

Afskriftens rigtiglH::d bekræftes.

Naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskre da, den 15. DEC.195 4

k.,a,,~



REG. NR . .2Ø/j/

Matr. Nr.

umatrikuleret areal af
Haarby by og sogn.

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENSAMTSRAADSKREDS

FT'edni n15soveT'ens komst.

stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140/1937.

Undertegnede Haarby sogneraad,

areal
erklærer sig vi llig til som ej er afXllPåXxXlDt.umatrikuleret / af

og sogn, at lade etby,

areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed

af kirke.Haarby

Arealet beskrives således:

Trekanten nordøst for kirken uden for kirgegårdsdiget,

'aflagt ve j areal.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må an-

bringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og

lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne

til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn-

hedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages

ændringer af den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende

eller hindrende for udsigten ti l eIler fra kirken.



For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses

på min fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Assens amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Haarby sogn.
Haarby 7 / 4 1953., den

Chr.Johannessen.
Fmd.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender fora.nstaende
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse
på ~x:.umatr1ku.leret areal af byH å r b y

og sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af

hvilket en genpart bedes henlagt på akten.ad matr.nr.22a.
Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 14 /4 19 53.

Henry K1ingenberg.

Indført 1 dagbogen for retskreds nr.42,Assens købstad m.v.
den 17.December 1953.
Lyst tingbog Hårby II ~t.umatriku.1eret. Akt.skab K nr.405.

Henry K1ingenberg.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Na turfredningsllievnet for Assens amtsrådskreds , den 1 5. OEC.195 4
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Rigtig kopi af matrikel kortet.

Direktoratet for Matrlkelv ••• net I DM 191J-1.
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