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Reg.nr.: 443-01

'~b\'OC
Navn: Ornmel kirke

• 1'1!-

Kommune: Marstal
Ejerlav: Kragnæs by og Ommel by O 50 100 200 m

I I I I

Sogn: Marstal 1 :4000

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

II 612 26/9-1950 Hele 612 Ommel by.

15a 21/8-1950 24(8-1951 Del af 15.§:Ommel by.

e 17~ 21/8-1950 27/1-1951 Del af 17~ Ommel by.

34 21/8-1950 27(1-1951 Hele 34 Kragnæs by.



•

t t~ .. t .a SmlnlG erlet, København. REG. ~'R. /J~/

/'I/g-J'O

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140-1937.

Undertegnede gartner Hans Nielsen, Ommel, erklærer sig villig til, som
ejer af matr. nr. 34 af Kragnæs by, Omrnel sogn, at lade at areal af dette
matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed af Ommel kirke.~

Arealet beskrives således: hele matr. nr. 34.
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende be-

p1antning~ ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformator-
stationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes ~ure, ud-
salgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber elle1
lignende skønhedsforstyrrende genstande.

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

matr. nr. 34 af I~agnæs by~ Ommel sogn, dog uden udgift for mig •
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for

Svendborg amtsrådskreds.
Omme1, den 21/8

foranstående frednings- '
l~se på matr. nr. 34 af

Svendborg amtsrådskreds, den 21/8 1950.
Keiser-Nielsen.

•

Genpart,.

Matr. nr. 34 Kragnæs by p

Ommel sogn.

FREDNINGSOVERENSKOMST.

1950.
Hans Nielsen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender
tilbud bestemmes det, at fredningen vil være at
Kragnæs by, Omme1 sogn.

Fredningsnævnet for

Genpartens rigtighed bekræftes.
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d.tsministeriet. , København. REG. t~R./.J~/

Genpart.

Matr. nr~ 15 g Ommel by,
Marstal Landsogn.

Stempel- og gebyrfri.
lov nr. 140-1937.

FREDNINGSOVERENSKOMST.

Undertegnede Lorentz H. Jensen, Ommel, erklærer sig villig til, som
ejer af matr. nr. 15 § af Ommel by, Marstal landsogn, at lade et areal af
dette matr. nr. fredep for at sikre den fri beliggenhed af Ommel kirke.

Arealet beskrives såledesl en bræmme i en dybde af "50 meter regnet
fra matro nr. 6 Q (bortset fra dette matrikulsnummers smalle del mod øst).

Fredningen har følgende omfang i

Arealerne må ikke bebygges.eller beplantes med udsigtsødelæggende be-
plantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transforma-
torstationerp telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsætte-s skure
udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

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

dom matr ..nr. 15 § af Ommel by" Marstal Landsogn,. dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds og

menighedsrådet for Marstal.
Ommelt den 21/8 1950 •.

L. Hl>Jensen.
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående frednings-

tilbud bestemmes dets at fredningen vil være at lyse på matr. nr. 15 § af
Ommel by~ Marstal Landsogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en gen-
part bedes henlagt på wcten ..

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 21/8 1950.
Keiser-Nielsen.

Genpartens rigtighed bekræftes.

j(~~;V~,
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3tatsministeriet.
REG. ~IR. /J~/

hnpart.

Ma'tr. &". 17 ol Ommelbf,Har.tal Lan4eogn.

pel
6teil'- oc febyrfri,
lOT Dr. l .. 19'7.

lREDNINGSOVERENSKOMST. "
.' ......... _ .......... __ .. -

Und.rtep.d. naT. fhoJDIJe.Er1k.en, O.el, trkl .. U' .is Y11118 11+, aoa
'jtl' at ma1J'- .Dr. 17 .I at omm.l br; Marstal Land.ogn, a~ l", et &Z'ea1,;a:t ,. ". i
4ett. Jl8,tr~ø. :Irede, "lor a1 .ikre clenfloi beliaenh.d af' o.ua.l ~irke~ .'

Areal.t ~.akrlT's .Ai'4~" ØD. bram. pl 'o me1erø '4rbi. :tra ~tr.' nr. (
, k (l~eJ'tø." ,~a d.nnes •• u. 4~ moa f':-).·; l

Jr84ntna-n har tølgend. olltans· ,. . ' 1
u.aleme ml ikke bøb'Ge. eller b.plant.. .e" u4.~ ••• 1a".DI., li..

" . ~ J

plantnini' UoC,.OIl cler b~~t.r ikk. pl ar.at.me ml e.nl>tb.a.. 'b'an.f.:røa- .
teretationer. tel.ten- oi t'~'cratmaater Ol 11sn·nd. .ile. ep••tt ••• ~, I."11&lst.4'.' i.b04.r,vogn. til be~oel~e:.l1er OPb'~ at r.4aka)er .1tåz

, . ler 11ønend8"k.Dh.dateretyrr.nde sen.tand.. 4
'1 1'01" _ing.n u.,.ø maen' .rat ... 1ng. .~j"

Je, er enig1, at oyen.~l.n~. fredn1nlø1011bud 1o~I1r"8 pl' a1a .~e8M.
40. 11&101'.,ø:. 11 .! f&t o~e1 by, ~tal.· Landsogn, 40g u..... u4,1ft 1•. 111,.. ~, ,'" ~

Pltaleberet1oi••t.r fredningsnævnet for STendbo~~aa'.r14.tre4r. o.
menighedsrådet for Mar8'~1.. .

. o.mel, 4en 21/8 1950.
" I. Th. Er1k•• n. .

.' , . ,.•' . .' : Ila.t ~-.dn1nganævn ..~ ~odt~g.r og 8o~k.nd.rfor~l.nde tr.4n1nlW'ilbu4.
b •• t.mm•• ··4ft, at tn~n~~$ft Y11. ntre at lyS8 pA ma't-";'.e 17 .. ., 0IIId!L 'T,
1Car8"al f.M'.ogn.

D.t 1'l*ld.d. ar .. l er uc1tegn.' pi.vedlagt. kort, at..: hvilk.' ell pnpart
b ..... h.JS1agt pi akt.n. ,

bMrlinl8l11Ml8t tØ' S"'Julborg amtarlc1akreda, 4'11 21/8 1958.
lt'1eer-11.1s.n.

"apan.nø rigt1gh.d betrla:ft... -.J..{
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