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Navn: Landet kirke Røg.nr.: 479-04
20G>2. .00

Kommune: Svendborg
Ejerlav: Lundby by 200 m

I

Sogn: Landet 1 :4000

Matr. nr. Dek I./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato

I IQ 8/9-1953 10/9-1953 Hele IQ.

1.Q 8/9-1953 10/9-1953 Del af 1.Q. "-

II 8/9-1953 10/9-1953 Del af lf.
e Ih 8/9-1953 10/9-1953 Del af lh.

l~ 9/4--1953 kHele 1-.

l~ 9/4--1953 Del af l~.
lab 9/4--1953 Del af lab.

umatr.
11og l~.areal 8/9-1953 10/9-1953 Del af umatr. gadeareal. Tidl.



REG. NR. øt ~4,:z,
g/
/7 -S3

Matr~ nr. l d, l l og l m
Inndby, -Landet 50 gn

Anmelder:
Fredningsnævnet for
Svendborg amtsråds-
kreds, Nyborg.

FREDNINGSOVERENSKOMST.

,

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

Undertegnede hofjægermester Carl F.S.V. lensbaron Juel.Brock-
dorff er~lærer sig villig til, som ejer af matr. nr. l d, 1 l, l m
af Lundby by, Landet sogn, at lade et areal af dette matr. nr. fre-'
de for at sikre den fri beliggerilled af Landet kirke.

Arealet omfatter de nævnte matrikulsnumre i deres helhed.
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg~

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbrin-
ges transformatorstationer, telefon. og telegrafmaster og lignende

.olIer opsættes skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller op-
bevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.
Der må i det hele ikke foretages ændringer i'den nu bestående tiLn
stand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til el-
ler fra kirken.

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

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amteråds-

kreds og menighAds~årtAt for ~_ndet.
Valdemar Slot & Schelenborg Godser

pr. Troense 9/6 1952.
Tlf. Troense 4. Postkon~o 37650

Juel Brockdorff
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred-

ningstilbud bestemmes det, at fredningan vil være at lyse p~ matr.
nr. l d, l !og l m af Lundby by, Landet sogn.

Del; fledede aleal er ind:'be~I1e'l'J l'å ved:le:@;-ee }[e:r~, af hVUffC'9
Oft §eft~aF; ee~8e BdRla§t ~& akteR,

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds , den ~/~ 1953 ..
!{eiso:!' NiJlso;a

• iaIIIludmo lrn~""', J. HvaL u
...,,---~---- lOJIIIlliP\l!eant for c1i1lDll1

Genpartens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, ~
Nyborg, den ;8?1'8flB 1953. .. t::..~.. . ,/

.~.



REG. NR . .t~~:L
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Matr. nr. l e, l f, l h
Lundby by, Landet sogn

Anmelder:
Fredningsnævnet

for
Svendborg amtsrådskreds

Nyborg
FREDNINGSO~RENSKOMST.

St~mpel- og gebyrfri
lov nr. 140 - 1937.

Undertegnede husmand Knud Nielsen, Lældet, erklærer sig villig
til som ejer af matr. nr. l e, l f og l h af Lundby by, Landet sogn,
at lade et areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri belig-
genhed af Landet kirke.

Arealet beskrives således: en bræmme p"i 200 m af l e, l f og l h
regnet fra kirkeg'rdsdiget.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende

beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes trans-
formatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller op-
sættes skure, udsa1gssteder, vogne til beboelse eller opbevaring af
redskaber eller lignende skønhedsforstyrr0nde 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.

For fredningen kr.æves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds

og menighedsrådet for Landet.
Lælde L, den 3/4 1952.

Knud Nielsen
Idet fredningsnævnet modtaget og godkender foranstående frednings-

tilbud bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr. nr.
l e, lf, Ih Lundby by, Landet sogn.

Det fredede areal er irrltegnet på vedla~t~ kort, af hvilket en
~enpert bedes henlagt p~ aktga.

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den II, 1958-
IEei~e!Nnielsen l~ Iau:,e!·

_ ~ fm: dc»o •
....------ 1.8n.'Genpartens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds,
Nyborg, den 10. maj' 1953.,.~. I fonøaDdeao Ia ...... l""~som IUPl>1eaDt toz d&l>n.:

_ VUI

, i
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REG. NR.

Matr. nr. l k, l ø, l ab,
Lundby by, Landat sogn.

: Anmelder:
Fredningsnævnet

for
Svendborg amtsrådskreds

Nyborg
FREDNINGSOVERENSKOMST.

Stampel- og gebyrfri,
lov nr. 140 - 1937-

Undertegnede husmand Poul Georg Poulsen, Landet, erklærer sig
villig til, som ejer af matr. nr. l k, l ø, l ab af Lundby by, La~
det sogn, at lade et areal af disse matr. nr. frede for at sikre den
fri beliggenhed af Landet kirke.

Arealet beskrives således: hele motr. nr. l k samt en bræmme
af l ø og l ab på 200 meter regnet fra kirkegårdsdiget mod syd og
mod øst til gr.ænsen mod l æ.

Fredningen har følg~nde omfang:
•Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med uqsigtsøde~g-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbrin-
ges transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende
eller opsættes skure, udsalgssteder, vogne til bebOelse eller op-
bevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.
Der må i det hele ikke foretages æ~dringer i den nu bestående til~
stand~ der kan virk~ skæmmende eller hindrende for udsigten til
eller fra kirken.

For fredningen kræves inGen erstdtning.
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses p~ min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsr~dskreds

og menighedsrådet for Landet,
Landet, den 3/4 1952.

P.Georg Poulsen
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranst&ende fred-

ningstilbud bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr.
nr. l k, l ø, l ab Lundby by, Landet sogn.

Bet fFeaeae eFoel eF iBate~flCt ~å veal~gte kozt, af h~ilket
6ft genpaFt bede! fteBle~~ p4 al~eft.

Fredningsnævnet for Sv~ndborg amtsr&iskreds, den 8}' 1953.
, lOrJIWIdeDa aT...... 7_ ................I'EeiecFNiell90a

J. HvasllI --- - -----

Genpartdns rigtighed bekræftes. 111_
Fredningsnævnet for Svendborg amtsrMskreds, (j(J~"
Nyborg, den lB. må 1953., ;a:'=::. JJl-.!asli

1~.
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•
FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMT

Toftevej 31, 5610 Assens
TIL 64 71 10 20 - Telefax 64 71 55 20

Dato: 23. juni 1994
Journal nr.: frs. 24/1994

Meklenborg Landinspektørfirma
Bagergade 40E
5700 Svendborg

• Ved skrivelse af 13 ..april 1994 har De på vegne menighedsrådet
ansøgt om tilladelse til arealoverførsel fra matr. nr. 1-k,
Lundby by, Landet, til Landet Kirkegård, matr. nr. 66 smst., samt
tilladelse til opførelse af en ny graverbygning på det overførte
areal, alt i overensstemmels~ med vedlagte tegninger.

Ejendommen er fredet ved fredningsoverenskomst af 3. maj 1952,
hvoraf bl.a. fremgår, at arealerne ikke må bebygges eller beplan-
tes med udsigtsødelæggende beplantning.

Svendborg kommune har i skrivelse af 6 . maj 1994 anbefalet det
ansøgte.

e Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen, har i skrivelse af li. maj
1994 udtalt:

"

Den projekterede bygning vil med den angivne placering
næppe kunne undgå, i hvert fald i nogen grad, at påvirke
indsigten til kirken, men der synes omvendt ikke at være
placeringsmuligheder, hvor en sådan virkning ikke er til
stede.
Da der samtidig er tale om et mindre hus, der er godt
indpasset i miljøet, finder Miljø- og Arealafdelingen
ikke anledning til indvendinger mod en dispensation ef-
ter naturbeskyttelseslovens § 50 til byggeriets gennem-
førelse.

BiNll· .....
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