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Afgørelser - Reg. nr.: 02080.00
Fredningen vedrører:

e

Stubberup Kirke

Domme

la ksati ons kom miss ion en

.
Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

e

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer

07-11-1953, 2~-01-1954

FREDNINGSNÆVNET>

•

Navn:

Reg.nr.:

Stubberup kirke

439-0cl

2080.00

•
I
Kommune:
Ejerlav:
Sogn:

'1
e

Kerteminde
Stubberup by
Stubberup

O
!

sp

100
!

1 :4000

Metr. nr.

Dekl./Kendelse
dato

Tinglyst dato

3.§;

7/11-1953

10/11-1953

umatr.
areal

28/1-1954

29/1-1954

Bemærkninger

Del af 3a.
Umatr. kirkegårdsareal.

200m
I

Amne

Mat r o nr.
2 3 a ~tu~berup

lder:

by og Dogn

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

---,-----,--Som lcd i frcdningsl~dighedernes
~tubberup
udsigtshindrcnde
~~rdejer

kirkes omgivelser

foranstaltninger

~tubberup

beli6~en~e

mod bebyggelse

og andre

underte,~ledo

at pål~gge mjn ejendom,

sh.-p.l

fdk.

vedhæf'Lede rids

pc.

matr. nr.

3 ~

skyldsat for hartkorn

by og sogn

tdr. O
p" det

Ol'

for at sikre

u~lm~r ~leven

indgået på uden vederlag

6

bestr~belser

o

alb., følgende bestemmelser:

vis-Le arc~l

ai matr.

nr.

3 ~,

no~d o~ veut ror kirkegålden,

må der ikke bygg3s eller plant0st
de, således at udsigt,m
må der foretages

midlertidigt

eller stedsevaren-

til og fra kirken hindros.

ombygning~

Ej heller

anbringes trQUsformatuustationer,

telefon·· og telegrafmCls l:icrog lie;nendei der må ej heller opsættes
skure, uds~lgsst0ders
I
I

ring af redskaber

°isboQor, vogne til beboelse eller opbeva-

eller lignend~ skønhedsforstyrrende

genstande.

,

MxI:F~.2flRx~~xfi.JoE:eJSXi.mDt~pEOUJl!~xDrt

..

~~~n4:xi::.mtb)-:O~~4':lIl~~x~~~:a;Y:j§fi~fi~!l~"fiX~~X

Ovunn~te

bestemmelser

kan uden udgift for mig tinglyses

på nævnte ejendom

med påtaleret

Odense amtsrådskreds

for naturfredningsnævnet

og for menig.l-J.edsrådetfor

for

i::itubbe.f'up

sogn

Med hensyn

til sorvitutor

og byrder henvises

til ejendommens

blad i tingbogen.

btub1erup

Hilmar

Overensstemmende
vedtagne

modtager

amtsrådskreds

~4. oktober 1953

, den

1\:1evBn

med dot på mødet den

og godkender

foranstående

som byrde på matr. nr.

25. april 1951

nClturfredningsnævnet

fredningsbestemmelser,
3 btubberup

for Odense
der bedes lyst

by oG soen

Naturfredningsnævnet
for Odense a.mtisrådskreds,
den
'7. llovemter 1953.

I

e'

Hill2,berg.

I

Tinglyst i Kerteminde købstad

m.v. den la. november 1953.

Oenpartens RIgtIghed bekrøeft.-1'
'1'1' .....

"':'~t~..1~:
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3 O JAN, Wi't

FREDNINGSNÆVNET>

REG. NR.
Umatrikulelet

~(J~()

areal i
l1.nmelder:

Stubberup sogn

Naturfredningsnævnet

for Odense

amtsrådskreds.

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

bestræbelser

for at sikre

S+ubberup kirkes omgivelser mod bebYGgelse og andre udsigtshindrende
foranstaltninger

er undertegnede

p&lægge det umatrikulerede

sogneråd indgået på uden vederlag at

areal mellem Stubberup kirkes sydlige og øst

lige dige på den ene side og det offentlige gadeareal på den anden
side følgende bestemmelser:
rå arealet må der ikke bYuges eller plantes, midlertidigt
)

eller stedsevarende,

således at udsigten til og fra kirken hindres.

Ej heller må der foretages ombygning, anbringes transformatorst<.:tiO'ner,
telefon- og telegrafmaster
opsættes skure, udsalgssteder,

og lignende; der må ,ej heller

isboder, vogne til beboelse eller

opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende

genstande.

Det fredede områJe findes indtegnet på vedhæftede kort.
Len originale kDrtkalke opbevares i tinglysningsakten

for matr.

nr. 3 ~ Stuo~erup by og sogn.
UVfnnævnte bestemmelser

kan uden udgift tor os tinglyses på

nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet
rådskreds og for menighedsrådet

for Odense amts-

for Stubberup sogn.

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens
blad i tingbogen.
otubberup sogneråd, den 24-10-1953.
Chr. Nielsen
fmd.
~oranstående deklaration

tiltrædes for det tilfælde, at arealet

rettelig måtte tilhøre kirken.
Stubberup menighedsråd,

den 24/10 1953

J,O. Eriksen
fmd.

uverensstemmende

med det på mødet den 25. april 1951

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet
amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser,

for Odense
der bedes lyst

på fornævnte areal.
Natur1'redningsnævnet for Odense amtsrådskreds, den 28. januar 1954.

~ognerådets foranstående

beslutning af 24. oktober 1953

godkendes herved.
Odense amtsråd, den 27. nove~ber 1953.
Høirup

fing1yst i Kerteminde købstad m.v. den 29. januar 1954

Genpartens rigtighed bekræftes.
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