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Niatr. nr. Anmelder: .•-'"\..........,
0\"7'15' ..000

18 ~ Revn1nge by og sogn
I'J..:turfrsdnbgsnævnet

for
Oder:se Amtsraadskreds

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
Revn1nge kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede
gårdejer Knud Frede Knudsen

indgået på uden vederlag at pålægge min ejendoms matr. nr. 18 J!

Revn1nge by og sogn skyldsat for hartkorn
4 tdr. 4 skp. 2 fdle 2 3/4i1b., følgende bestemmelser:

På et areal, bestående af en trekant, der afgrænses af vejen mod
syd langs kirken i en længde af 50 m fra vejhjørnet nordvest for
kirken og af vejen mod Revninge by 1 en længde at 70 m fra vej-

• hjørnet
må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-
de, således at udsigten til og fra kirken hindres. Æj heller
må der foretages ombygning s anbringes transformatorsta-Gioner J

telefon- og tel~grafmaster og lignende; der må ej heller opsættes
skure, udsalgssteder, isboder~ vogne til beboelse eller opbeva-
ring af redskaber eller ligDende skønhedsforstyrrende senstande.

Det fredede område findes indtegnet på veilllæftede kort.
Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for

matr. nr. 57 Revn1nge by og sogn
Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses



på n~~te ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for
Odense amtsradskreds og for menighedsrådet for Revninge sogn

Matr. nr. 18 a Hevn1nge by :)g sogn ]l,Qsøn J.. fO.J:eni ng...m.ad

et landbrug.
Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.
""- -

Revninge s den 16. Oktober 1952
Knud Frede Knudsen

•
Overensstemmende med det på mødet den 2. maj 1951

vedtagne modtager og godkender naturfredningsn~Nnet for Odense
ailltsrådskredsforanstående fredningsbestemmelserl der bedes lyst
som byrde på matr. nr. 18 a Revninge by og sogn

• Naturfredningsn~~et for Odense amtsrådskredss

den 12. januar 1953
Ringberg.

~ing1YBt, den 15. januar 195' med anmærkning: På
ejendommen hæfter ?O.OOO kr. til Fyene Stifts Sparekasse og 12.000kr. til fru Ingeborg Pedersen Knudsen ifølge pantebreve •.-----

Genpartene rigtighed bekræftes.



Matr. nr. At1melder!R ~~ l\J Q. .
OlC1o,~.oOO

NatUrlredningsnc;3vnet
• for

Odense Amtsraadskreds

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
kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede
hofj~0errr.ester, lens~reve i~.J. ~hlefeldt-Laurvio

indgået på uden vederlag at palægge min ejendoms matr. nr. 57

o tdr. O skp.
skyldsat for hartkorn

l fdk. O~ alb., følgende bestemmelser:
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de, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ej heller
må der foretages -ombygningt anbringes transformatorsta·~ioners
telefon- og tel~grafmaster og lignende; der mu ej heller ops~ttes
skure, udsalgssteder, isboder~ vogne til beboelse eller opbeva-
ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Det fredede omrude findes indtegnet på veill12ftedekort.
Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for

Ovenn~~te bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses



på n~~te ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for
Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for --evnin,. e sogn

Matr. nr. udgør i forening med
et landbrug.matr. nr.

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens
blad i tingbogen.

~ den

Overensstemmende med det på mødet den ~. ~uj 1951
vedtagne modtager og godkender naturfredningsn~~et for Odense
ailltsrådskredsforanstående fredningsbestemmelsers der bedes lyst

.,

som byrde på matr. nr.

Naturfredningsn~~et for Odense amtsrådskredss

den 12. j ...Ll1uur 1)5;;.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

erYNS AMTS NORDLIGE
FREDNINGSKREDS

ODENSE

•

•e
•

REG.Nl 5000 Odense, den29. maj 1987
Journal nr. frs .j .nr. 81/87

DOMHUSET, ALBANIGADE 28
TELEFON 11 41 12

I en skrivelse af ll. maj 1987 har Fyns amtskommune,Landskabsafdelin-
gen, meddelt, at De har ansøgt om tilladelse til udstykning af en
parcel på 776 m2 fra matr.nr. 57 Revninge by, Revninge, og til
ombygning af en eksisterende bygning på parcellen. Af skrivelsen
fremgår, at der i den eksisterende bygning skal indrettes
folkerumsfaciliteter i forbindelse med Revninge kirke, og at
tilladelse allerede er meddelt i henhold til lov om by- og
landzoner.
Ombygningen kræver fredningsnævnets godkendelse, idet ejendommen
er omfattet af kirkeomgivelsesfredning ved Revninge kirke (provst
Exner-fredning).
Fyns amtskommune, Landskabsafdelingen, har i den nævnte
skrivelse meddelt ikke at have indvendinger mod det ansøgte.
Det er herved oplyst, at Skov- og Naturstyrelsen den
16. oktober 1986 har meddelt tilladelse til restaurering af
bygningen, der er bygningsfredet.
Efter det oplyste herunder til at Skov- og Naturstyrelsen har
meddelt tilladelse til ombygningen, meddeler nævnet herved i
medfør af naturfredningslovens § 34 dispensation fra den på ejen-
dommen'hvilende kirkeomgivelsesfredning til ombygningen.
Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 13, § 34
og § 58 nævnte personer og myndigheder m.v. indbringes for
Overfredningsnævnet. Herom, og om udnyttelse af en tilladelse
inden ankefristens udlØb, henvises til vedlagte genpart af
nævnets fremsendelsesskrivelse af dags dato med uddrag af
Naturfredningslovens § 13, § 34 og § 58.

Arkitekt Lars-Erik Bruun,
Stengård s Stænge 49,
5300 Kerteminde
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