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Kommune: Arslev
Ejerlav: Nr. Lyndelse by
Sogn: Nr. Lyndelse

I

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

•
24/8-1954-

t
umatr.
areal 5/8-1954 13/9-1954

100,
1:4000

5,0

Bemærkninger

Del af la.
Sålænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyplacering
af bygninger m.m ..
Forbehold ang. beplantning.

Del af umatr. kirkegårdsareal. Tidl.
la og 2.
Forbehold ang. beplantning.



Matr. nr.
l!l
i Nr. Lyndelse by og BOgn

.4nmelder:

~aturtredD1ngBDæTnet for
Odense amtørådskreds.

• F ~ g d n l n g s t e s t e ~ ffi e l s 8

Undo:L'tegnede mel1ighedsr.ld for Nr. Lyndeløe ~ ~~
sogn! bestemmer herved under for1Jehold af kirkeministeriets god..-

kendelse) at der pålc2gges ejendommen matr. nr.

og sogn slcyldsat for hartkorn 2 t<3C'.2
l !l Nr. Lyndeløe by

skp. O fdk.

1·1 alb.) følgende fredningsbesteillL~':31E'8I':

På den på vedhæfteder1ds med rød bræmme afmærkede del af
rnatr. nr. l A

•
må deE ikke bygges ~d~=~~~~ midlertidigt eller stodse-

varende, således at udsigten til og fra ki~ken hlndres. ~jhel-

ler må der foretages ombygning, anbringes trffilsformdtorstationer)

telefon- og telegrafmaster og J.ignende, der må ej heller opstil-

les skure, udsalgsstederl isbode~, vogne til beboelse eller op-

bevaring af redskaber eller lignende sk0nheosforstyrrende gen-

stande.

Menighedsrådet forbeholder sig ret til at beplante arealet.

Så L:nge det til prC3ste8mbedeti hørende r..,.Jvnte jordtiJlig-.
I,

gende administreres af de kirka] igc Llynd:Lgheder, trc.e:ffer klrke-

ministeri et dog _. efter indhentet erkl~ring fra frednlngsn,evnet

som hidtil afgørelse om nypla cering af "tygninger på præstegårds ...

,iorcen. Endvidere træffer kirkeministeriet SCJil hidt~.l afgørelse
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om nyplacering af bygninger I ombygnin3er og tilbygninger på den
til pr~steembedet hørende have med gårdsplads samt den del af
præstegårdens areal, der ligger i umiddelbar tillcnytning til og
næThed af præstegårdens bygninger, så længe disse arealer admi-
nistreres af de kirkelige myndigheder.

mx~~~~~~~~
xxiti:~~~il:~m~~xkxK~W~iWkxf~~

For fredningen ydes ingen erstatning.
Menighedsråde~er indforstået med, at ovenn~~nte frednings-

n~ngsnævnet for Oo.ense amtsrådskreds og - hvis et areal sE.3lges-
-nt-

tillige for menighedsråde~.

Med hensyn til servituter og byrder b~nvis~ til ejendom-
mens blad i tingbogen.

~r- ~ndelsø den 12.ma~ 1954.
P. Kailand. Thorvald Pedersen. Karen Sørensen. 81'1'id Nielsen.
L. Boe. Carl Rasmussen. Vald. Nielsen. Laurits Kristiansen.

HØ3by, den 27/5 1954.Bans John Jensen. JensIgne Kristiansen. Aksel Jensen. Anders J. Dø~

\
Overensstemmende med vedtagelse på møde den 8.m&.3 1951

xijjl modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense amts-
rådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst som
byrde på matr. nr.1 A Nr. L,ndelse by og sogn.

AstrId Nielsen.
N L~A l k Naturfredningsn~~net for Odense amtsrådskreds,r. ,,&.....e se ommune. .
tlt. nr. Bøb,. 66 den 24. august 1954.
pr. Aare1ev.

E 3ner Pede1'8en. J. Borot Jaoobsen,sekr.
Det tiltrædes, a t ll8Irværende trednlngsdeklaratlon t1ngl188Sservltutet1ttende matr. nr. 1 A Nr. Lyndelee by og sogn.

Kirkeministeriet, den 30. 3uli 1954.
P.M.V.E.B, V. Detletsen.

Tinglyst 1 Odense herred den 24. august 1954.

som
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REG. NR . .2/"~
Anmelder:

laturtre4aiftiaDmTn.~ tor 04ene,
BJlt.rA.4ekrI4e.

I

~

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

Som lcd i fredningsmyndighederncs bestræbelser for at sikre
Br. LTndel.. ki.rkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede Boaa.rA4 tor Nr.
LJDdeløe kommune med ti18lutnlnc at Hr. L,ndel ••• O~D'm'A1&hed.rA.4

indgået på uden vederlag at pålægge .. ejendoID,A'matr. nr. 2
til.

Nr. Lyndelse by og sogn skyldsat for hartkorn

o tdr. O fdk. l '/4 ulb. J følgende bestemmelser:

Pi eJen40lDJllen
må der ikke bygges ~~s, midlertidigt eller stedsevaren-
de, således at udsigten til og'fra kirken hindres. Ej heller
må der foretages ombygning, anbringes transformato~stutioner,
telefon- og telegrafmaster og liG~cndc; der må ej heller opsættes
skure, udsalgssteder~ isboder, vogne til beboelse eller opbeva-
ring af redskaber olIer lignende skØnhedsforstyrrende genstande.

So.alr44et forbeholder 'i, re' t11 at beplante IJeD4o"l.
Det fredede område findes indtegnet på vedhæftede kort.

Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsukten for

80P'I'&41' og menighedsrå-
Ovennwmte bestemmelser kan uden udgift for JDIbgt tinglyses det

&/.1. A ...
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på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet. for
Odense amtsrådskreds og for menighedDl~ådot for Ir. ,l.p4e1.. eop

Mod hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens
blad i tingbogon~

Iir.L7n4elllleIen 13. maja,~ 1954.
På sognerådets vegne:

Bjner Pedersen.
Tiltrædes: På menighedsrådets vegne:

"".Mailand.

Overensstemmende med dot på mødet den 8... ~ 19'1
vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense
amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst
som byrde på matr. nr. 2

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,
den 13. september 1954.

J. Borch Jacobsen,
sekr.

l'
I
I

SognerådAts foranstående beslutning af 13. maj 1954
godkendes herved.

Odense amtsråd, den 5. august 1954.
p. A. v.

Møller Hansen,
cst•

j B.1723 es.
Det tiltrædes, at næ~værende fredningstilbud tinglyses ,som ser-

vitutstiftende på matr. nr. 2, Nr. Lyndelse by og sogn.
Kirkeministeriet, den 31. augæ t 1954.

p. MA;X~SI
E. El~' e"FI

A. Siersted.
Tinglyst i Odense herred den 13. september 1954.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfrednln~snævnet forOdense amtsradskreds, den ~/111'
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