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FREDNINGSNÆVNET>



Navn: Lumby kirke Røg.nr.: 46l-lla
22~~.OO

I

Kommune: Odense
Ejerlav: Lumby by o 50 100 200m, ! , ,
Sogn: Lumby 1:4000

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

.' 16.Q 20/6-1955 21(6-1955 Del af 16b. ....
Forbehold ang. beplantning. (,

l7~ 20/6-1955 21/6-1955 Del a
e af 17-.

Forbehold ang. beplantning.

umatr.
areal 20/6-1955 21/6-1955 Del af umatr. kirkegårdsareal. Tidl.

I '

l6.Q.
Forbehold ang. beplantning.



Matr. nr.

ti6 ~ og 17 ~, Lumby by og .ogn NaturrredDinganævnet for Odense
E,mtfllrådskreds.

F R E D N I N G S B E S T E ~ M E L S 2 R

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

Lumby kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede 'd
J? g~r ejer Mar1uaedersen

indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nr.
16 J! 08

skyldsat for hartkorn l1a t
17 ,!, Lumby by og soga

4 tdr •• skpl fdklt alb., følgende bestemmelser:

•
På de på vedhæftede ri,JB med rød bræmme viste dele al'

endommene
udover nuværende ~A~ningermå der ikke bygges/eller plantes, mia"1."e.r'El.'O.l.!;5teller stedsevaren-

~ • de, således at udsigten til o~ fra kirken hlndres. Ej heller må

der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer, telefon-

og telegrafmaster og lignende; ~er må ej heller opsættes skure, ud-

salgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for matr. nr.
matr. nr. 16 b SIDst.-Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses

Illfo.



på nævnte eJendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for tJ
Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for Lumby sogn

l~latr.nr. lE l og 17 !. udgør i forening med

matr. nr. 14 b aæst.- et landbrug.

lJledhensyn til servituter OB by'rd.erhenvises til ejendommens

blad i tingbogen.

Lumby , den 'o. maj 1955.

Marlue Pedersen

Overensstemmende ,med det på mødet den 21.aeptember 1951
vedtagne modtager og Godkender naturfre-:lningsnc.dvnetfor Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst
. O'fennævntesom byrde pa;matr. nr. e

•
Naturfredningsnævnet for Odense fu~tsrådskreds, 41

e
den 20. juni 1955 •

IBJ
~1nglY8t i Bogense købstad m.y. dea 21. juni 1955 med anmærkning:

Ejendommen er behaftet med pantegæld. Matr. nr. 17 a, 16 ~ er landbrug
i forbindelse med 14 ok ~ LUDlb7 b1 os m.nr. l Jl Lumiy 1ndd •• tru4.

-- 000 ---Genpartens rigtighed bekræftee.

.I.l.1ngberg.
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