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REG. NR. -'7,f

Matr" nr. .~nJn(;ldor~

3 ~ Dalby by o~ sogn ~~turfrednin~snævnet for Odense

8.111tsttradskreds.

F r e d n i n g s b o s t e m m e l s e r
---~--_.-._.

Som lcd i fredningsIll)'1ldighede::.:'ucs bestrwbolser for at sikre

Dalby kirkes omgivelser mod bebyggelse oG andre

udsigtshindrende foranstal tnin~er ur undertegnede g,h'dej er ~mil J'iiele

son
indgået på uden v0d(n·l.ae~ at pålf.}gze rr.jn ejendom, matr" nr. :3.2.

JJLJlbj by orr Dogn ky d t f l tI~ s l so. Ol.' ml.' wrn

o tdr. O skp. l fo.ko l alb., følgendo bestemmelser:

f.'!: den del af ej f:-ndommen, der lJC. vedhæftede r' ids er afgr<..t::rlsct

nlcd rød brdOJlJIDe
må der ikke byggos ellcr plantuf1 9 mi.'.11..'rtidigt e:ller stedso"raren-

'I

"
'Il'

de, såledos at udsigten til og fra kirken hindreso Ej heller

må der foretages ombygning, anbringGf-1 tr[msformat(")~fstationery

telefon- og tclcgrafm~ster cg Ji~ncndG; der må ej heller opsættes
,
t
i:

~
r
l
I

slcure, uds~l5sstoders isboder, vogno til bel/oelBo eller opbova-

ring af rods~aber olIer li5TIOnde skønhedsforstyrrende gcnstandeo

Den originale l;:G"rtl::~l1c~opbevaro.::; i tin:;lysningsakton for

IDdtr. nr. l a SIDSt.
OvfJllnE2vntebestemmelser kan Ud8::l udCifii for Hd15tinglyses



på nævnte ejendom med på~alerot for naturfredningsnævnet for
Odense amtsrådskreds og for menig.lJ.edsrådetfor .1Ialby sogn

Matr. nr. ) .Q. Lu.lby by o,~ sogn
matrQ nrØ j ~ oe 16 Q SffiSt.

udgør i forening med
et landbrug.

Med hensyn til sorvituter og byrder henvises til ejendommens
blad i tingbogcnQ

.ualby den
10. juli 1954.

xi~a~ixi9Zit

Emil Nielsen•
Overensstemmende med det :Jå mødet den 25. april 1951

vedtagne modtager og godkender nnturfredningsnCJvnet for Odense
amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst
som byrde på ~~ ovenn_vnte ejendom

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,
den ix 29. 3ul1 1954.

~iDglyat den '0. juli
iorud hætter pantebrev,
i.ertcII1n,le og omegn.

IB~
1954 1 Kerteminde købetad m.y. med anmarkn1ngl
stort 12.500 kr. t1l ~pare-og Lånekaseen tur

ii.1ngber&.

---Ueopartens riltighed bekrattea. ,

RATUlIr'Rf.DNIIlGSH.&.VNt:T FOR ODEN3E AMTSRÅ'J)SKl{EDS, deD ID. februar. 1955.
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REG. N R• .-t9"
Matr ø nr.

45 Lalby by Q6 vogn Naiurfredningeu.vnet tor Odense

umtarådskrede.

F r e d n i n g s b e s t c m m 0 l s e r

Som 18d i frednings~~dighedernc3 bostr~belser for at sikre

ldrlws omgivGlse:::.'mod bebyggelse oe; andre

udsigtshindrende foranstnl tningor er unde;rteg,':"lcdo C~rl ~'re:,1erik
~O!UB wilhelm baron luel Brockdortf
indgået på uden veder'lag at pålæge;e min ejendom, matrw nr. 45,
~a)by by 0i soen skyldsat for hartkorn

o tdr. O D:;C-P. O fdko l '/4 alb., føle;ende bestemmelser:

l'å. den del af eJfUldommen. cler på vedJllBt'tøuo rids er afaranøet

we" rød lrt.euiiZl8

må der ikJ:::Gbygg~;s eller plant<:8! m5.'11ort1.digt (~lloI' stodsovo.ren-·

de, således nt udsigten til 0[3; fra J:i')~l:onbin6.rQsø :D;jheller

\

~
l

må der foretages Qj lbygnin('~, Dnbrir.t~c3 transformat;;:~;stntionert

telefon- og telograf'm:'l$COr ()r~ lie;ncnv:; der I.18 oj hellor OPStJttos

skure, uds3.1gsstoderl i8bodert vogno tiil bGb0elflO eller opbeva.-

ring af redskaber eller lib'YlOrido skØnhed:3foratyrrende gensto.nde"

Don originale }:m:-tl""o.lkeopbovo.I'oS j. tini~lY8::1.ingsaktcn for
aair matr. nr. l u amt.

Ove;nm::!"\~tebcstcr:unolser Kan uden udgifti fol:' mig tinglyses

e'



på nævnte ejendom med på~aleret for naturfredningsnævnet for
Odense amt srådskre ds og for meni~~edsrådet for 1lclbl 80en

UiBlrMHlBiftBfx
:ui&~

Med hensyn til sorvituter o~ byrder henvises til ejendommens
blad i tingbogeno

Troen ••

""'!"""O" I/~I
I " i • •
" , •• ,I ~

V ;!:1.:'~·h.:i ~i~\......
~i, i

Overensstemmende med det på mødet den 25.apr11 1951

vedtagne modtager og godkender nnturfredningsnævnet for Odense
amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst
som byrde på matr. nr. 45 -ulby bf o. Uop

•
Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

den 29. juli 1954 •
hingberg. BJ

Tinglyst i Kerteminde købs\L,d m,v'A:~~0.jU1i 1954 med abJpærkningl
.d'~ ...,

~orud hætter 418.800 kr, '1.950 kr. og Kr. if1. ptb. til ~yens
Kreditforening.

Genpartene rigtighed bekræftes,

NATURFREDNINGSNÆVNETFOR ODENSEAMTSRÅDSKREDS, denld.tebrullr 1955.
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Navn: Dal by kirke Reg.nr.: 439-01
2.\/8.00

•
I

Kommune: Kerteminde
Ejerlav: Dalby by o 50 100 200 m

! ! , I

Sogn: Dalby 1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato

i 'l~1~~ ' ,i
." 1- og a c li ko( Del Tidl.I af 1- o! hele 1-, og 1-.

lt 12/8-195'4 14/8-195'4 @ ~ og 1-.,

• Sålænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyplacering
af bygninger m.m ..

~ 15/9-195'4 16/9-1954 Hele #.

3~ 29/7-195'4 30/7-195'4 Del af 3~.

45 29/7-195'4 30/7-1954 Del af 45'.

•



REG. NR. J/l'
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Matr. nr. Anl:lelder:
l a m.fl. Dalby by og sogn ~aturfredningsnævnet for

Odense amtrådskreds.

• F r e d n i n g G b e s t e m m c l s G

Undertegnede menighedBr~d for Dalby o~~tubberup
sogn bestemmer herved under foroehold af kirkeministeriets god-
kondelse> at der pål~gges ejendommen matr. nr. l~, l Q og l i

ialtDålby by og sogn slcyldsat for hartlcorn/2 tur. 3 Dkp. O fcUc.
2 3/4x~j:/ alb., følgende fredningsbestemmeJser:

P::ln.atr. nr. l .2. oe;l i og aen del af matr. Ilr. l ~, der på vedhæftede
rids er afgrænset med rød br~mme

må der ikke bygges eller plantes: midlerti0igt elJer stedse-
varende~ således at udsigten til og fra kirken hindres. Ejhel-
ler må der foretages ombygning: anbringes transformatorstationer s

telefon-- og telfJgrafmaster og lignende> der må ej heller opstil-
les skure~ udsnlgssteder~ isboder, vogne til beboelse eller op-
bevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende gen-
stande.

Så l~~lBe det til pr~steembedeG hørende n~~1te jordtilliB-
gende administreres af de kirkelj go myndigheder, træffer kL'ke-
ministeriet dog - efter indhentet erklc::::lringfra .Lrednlngsnce~let-
som hidtil. afgørelse om nyplacering a.i:bygninger på præstegårds-
Jorcen. Endviders træ::fer kirkcm::'nisterietisom hidtil afe;ørelse



•
J ~~, l -'1 srnst.

J For fredningen ydes ingen erstatning.
~ ne

\,~ Menighedsrådet er indfor:>tået med~ at ovenncevnte frednings-
~ bestemmelser tinglyses på ejendommen med påtaleret for naturfrod-3'~

\ .j ningsnævnet for Odense amtsrådskreds og .-hvis et dreal sE21ges -
\j

0C tillige for menighedsråde~~.
~, .~
I
I
I

i,

.~
l')

lO

~ (
~

,Q
r

0111 nyplacering af bygningers ombygninger og tilbygninger på den
til pr~steembedet hørende have med gårdsplads samt den del af
præstegårdens areal s der ligger i umiddelbar tilknytning til og
n8rhed af præstegårdens bygningers så længe disse arealer admi-
nistreres af de kirkelige myndigheder.

Den originale kortkalke opbevares i tinglysnin(5sdlctienfor matr.
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Med hensyn til servituter og byrder h~nviscs til ejendom-
mens blad i tingbogen.

Dalby og ~tubberup ,den la. juli 1954.

\ J.O.Eriksen
fwd. for Dalby 03 Stubberup meni~hedsrQd

Overensstemmende cned vedtage ls <:: på 1fl~dc den 25.april
1951 modtager og godkender naturlredningsnævnet for Odense amts-
rådskreds foranstående fredningsbest8Jlnl81ser, der bedes lyst som
byrde på matr. nr. l ~, l .2.. og l i Dalby by og sogn

Naturfrec....'t1ingsl1G...-'Vnet[ar Odense amtsrcidskreds,
den l2.august 1954.

380 A.G.Laugesen2 G 1602 es suppl.
Det tiltrædes, at nærværende fredniw.!.sueklaration tinglyses som servi tut-

stiftende på matr. nr. l li l Q. og l i Dalby by og sogn
1\.irkeministeriet, den 4. august 1954 •

..i:'.1<1.V • .c. B. .
J.""entsen

fm.

.1",
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Matr. nr.
REG. NR. ~J)J

Anmelder:

','" .':'}

2 ~ Dalby by og sogn Naturi'redningsnævnet for Odense
amtsrådskreds.

F r e d n i n g s b e s t e m m e l s e r

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

ualby kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede sogneråd for Lalby
kommune men
indgået på uden vederlag at pålægge IllåxlJc ejendoml matr. nI'o 2 a
Ualby by og soen skyldsat for hartkorn

o tdr. O skp. l fdk.14 alb., følgende bestemmelser:

.P1 ejendommen
.

A.derl'igerrmå der ikkef?ygg~~ e ler plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

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

må der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer,

telefon- og telegrafmaster og lign~nde; der må ej heller opsættes

skure, udsalgssteder , isboder, vogne til beboelse eller opbeva··

ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende gen8t~,m·-1.c.,

Det fredede område findes indteenet på vedhæftede kort.

Den or~,;ginalekortkalke opbevares i tinglYEningsakten for

matr. nr. l a smst. sognerådet
Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for m:g tinglyses



på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for Dalby sogn

Med hensyn til servitut~r og byrder hl;H1visestl1 ejendommens

blad i tingbogen.

1.Jalby , den SJ. juli 1954.
}'. 'th. Han sen

sogneradsfoI'lJlCiud

Overensste~~ende med det på mødet den 25. april 1951
vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr. 2"' a Dalby by ob sogn

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

den 15. september 1954.
J.Dorch J~cobsen

sekr.
~o~nerådets foranstctende beslutning al 9~7 1954 godkendes herved.

Odense allltsrsd,den 14.september 19~4.
P.a.v.

1:.H.
j;J.~(".la.

~inglyst i Kerteminde købst-ad m.v. I~(~~~t
----

lTenpartens rigtighed bekr".:ftes.
NA'rUH..l:'R.bDNINGSNJi!.Vl~ET ]' OR ODKNtlt: AII1TSRhDSKREDS,

(

1

den/o.febr. 1955.
•IYJ 11'1.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

e-VNS AMTS NORDLIGE
FREDNINGSKREDS

MIDDELFART
TINGHUSET, ALGADE 6

TELEFON 41 00 57

"

,
1

REG. NR.
5500 Middelfart, den 13 •december 1982

Journal nr. 182/1982

Vedrørende ophævelse af bestemmelse om kirkeomgivelsesfredning
på lod af ejendommen matr. nr. 45 Dalby by, Dalby.

Ved skrivelse af 29. september 1982 har De forelagt nævnet
en sag om ophævelse af bestemmelse, tinglyst 29. juli 1954 om kirke-
omgivelsesfredning omkring Dalby Kirke, på lod af ejendommen matr.
nr. 45 Dalby by, Dalby.

Af sagen fremgår, at De i forbindelse med et vejombygnings-
projekt vedrørende Dalby Bygades tilslutning til landevej 514,
Kerteminde-Fyns Hoved, er blevet opmærksom på, at der midt i denne
tilslutning er beliggende en mindre lod af matr. nr. 45, hvilken
lod også efter ændringen vil medgå som vej. Det er tanken, at den
pågældende lod skal udgå af matriklen ved projektets gennemførelse.

Menighedsrådet for Dalby-Stubberup Pastorat, der tillige med
nævnet er påtaleberettiget efter fredningsdeklarationen, har ved
skrivelse af 31. august 1982 tilkendegivet, at man kan tilslutte
sig ophævelsen.

Fyns amtskommune~ fredningsafdelingen, hvem sagen har været
forelagt til udtalelse, har intet haft imod det ansøgte at erindre.

Således foranlediget skal nævnet på begge påtaleberettigedes
vegne meddele tilladelse til, at den pågældende lod udgår af
fredningen.

Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 58 nævnte
personer og myndigheder m.v. indbringes for Overfredningsnævnet.
Herom, og om udnyttelse af en tilladelse inden ankefristens udløb,
henvises til vedlagt e genpart af nævnets fremsendelsesskrivelse af
dags dato med uddrag af Naturfredningslovens § 58.

H.P.Pedersen

Fyns amtskommune,
Vejvæsenet, Ørbækvej

~n ... ~Q{l~D.t9~ $Ø ,
100

.... «
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS NORDLIGE
FREDNINGSKREDS

Domhuset. Albanigade 28
SOOOOdense C. Tlf. 09 II 47 12

/l~ 'rx~_/~
Odense. den IS. december 1986. ~

Frs.j.nr. 141 - 19B6
REG.Nl J J 7B

Udvidelse af kapelbygningen ved Dalby kirke.'

Ved en skrivelse af 30. oktober 1986 har De ansøgt om
tilladelse til udvidelse af kapelbygningen ved Dalby
kirke. Ansøgningen er bilagt en beskrivelse dateret 9.
april 1986, situationsplan og tegninger i mål 1:100.
I beskrivelsen af 9. april 1986 er oplyst, at udvidelse
er nødvendig til opfyldelse af krav i arbejdsmiljøloven
om indretning af rum til graver, og at der desuden ved
udvidelsen vil blive imød~kommet et ønske fra menigheds-
rådet om indretning af et toilet.
I ansøgningen af 30. oktober 1986 er oplyst, at forslaget
er godkendt af Fyens Stiftsøvrighed, D~n kgl. bygnings-
inspektør og Nationalmuseet.
Udvidelsen kræver fredningsnævnets tilladelse, idet
arealet, hvorpå udvidelsen skal ske er omfattet af
kirkeomgivelsesfredning. (Provst Exner fredning)
Fyns amtskommune, fredningsafdelingen, hvem sagen har
været forelagt, har ved tilbagesendeisen bl.a. udtalt:
"En forudsætning ,for det ansøgte byggeri er, at der ved
skel forandring overføres en del af matr. nr. 3 c Dalby
By, Dalby til kirkegårdsarealet. Denne del af matr. nr.
3 c er omfattet af kirkeomgivelsesfredning (Provst
Exner Fredning).
Fredningsafdelingen finder, at ansøgte om- og tilbygning
ikke vil forringe udsigten til og fra Dalby kirke eller
oplevelsen af kirkens nærmiljø, hvorfor man herfra ingen
indvendinger har imod ansøgte om- og tilbygning".
Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør
af naturfredningslovens § 34 tilladelse til udvidelse
af kapellet som ansøgt.

__ Nævnets afgørelse kan af de
Mi liøministeriet .1. nr. F l '12 -3

Naturfredningslovens

11 . '- r

-..... ttW**



2

•

tt § 34 stk.2 jfr: § 13 stk.log § 58 nævnte personer og,
myndigheder m.v. indbringes for Overfredningsnævnet.. .Herom, og om udnyttelse af en tilladelse inden ankefri-
stens udlØb, henvises til vedlagte genpart af nævnets
fremsendelsesskrivelse af dags dato med uddrag af
Naturfredningslovens § 13, § 34 og § 58.
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.. Arkitekt Ebbe Lehn Petersen,

Lehn Petersens Tegnestue,
Lahnsgade 63,
5000 Odense C.

(I.W"'"
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