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Navn: Næsbyhoved-Bro by kirke Reg.nr.: 461-13
22.<01.00

•
I

Kommune: Odense
Ejerlav: Næsbyhoved-Broby by O sp 100 200m

! ! !

Sogn: Næsbyhoved-Broby 1 :4000

Metr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato

I11§: 20/6-1955 22/6-1955 D'31 af ll§:.

llE. llE.. ll§:.20/6-1955 22/6-1955 Del af Tidl.

• 111 20/6-1955 22/6-1955 Del af 111. Tidl. ll§:.

11Q 20/6-1955 22/6-1955 Del af 11Q. Tidl. ll§:.

umatr.
areal 1/8-1955 1/8-1955 Del af umatr. gadeareal.

..
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I
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Matr. nr.
// .....( "' I ...,
• l ~ ,. )

AnmeldeREG. NR. 02. 2 ~7 e- ~'oo
Naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds.
tal1 ~, Broby by, Næsbyhovedbroby

so,gn

F R E D N I N G S B E S 1 E M ~ E 1 S TI R

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

NæsbyhovedBroby kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede gårdejer Peder
" Nielsen
indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nr. 11 ~,Broby
by, NæsbyhovedBroby sogn

skyldsat for hartkorn

o tdr2 skp.2 fdkli alb., følgende bestemmelser:

• p~ den på vedhæftede rids med rød bræmme afgrænsede del af
ejendommen
må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

• de, således at udsigten til oe;fra kirken hindres. Ej heller må

der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer, telefon-

og telegrafmaster og lignend.e; der må ej heller opsa;ttes skure, ud-

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

skaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande •

• l
\, .

~if~~Jt~~~~~D~~t.

Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for matr. nr.
11 ~ Næsbyhoved Broby sogn

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses



på nævnte eJendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for el
Odense amtsr&dskreds og for menighedsrådet for Næ8b~oved-Broby

sogn

1,1edhens;rn til servituter og byrder- henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

Næsbyhoved Broby ,den 13. juni 1955.

Peder Nielsen

Overensstemmende med det på mødet den 24.oktober 1953.

vedtagne modtager og godkeneler naturfrednin~sn<..Cvnetfor Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst
ovennævnte

som byrde på;natr~ nr.

II

~

~aturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds, ,~

I

Iden 20. juni 1955.

Ringberg.
•

Tinglyst i Odense herred den 22. juni 1955.

--- 000 ---
Genpartens rigtighed bekræftes.

Naturfredningsnævnet
~c r Itt JrL ..

o?er:se Amtsrac.l~S.kr~<til ... ,. 7:""uar 1956.

(:~---~~Vw;t?:/)
, / ,v

," ;1 ,

V (
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Matr. nr. Anmelder:"REG. NR. O 2. 2.~ 7 e> 000
Naturfredninganævnet for Odense
amterådsltreds.

umatr1kuleret areal 1 Broby bf.
tlæeblhoved Broby 80ga

/

flt
e

e
I

F R E D N I N G S B E 8 T E M M E L S E R

Som led i fredningsmyndighedernes bestr.æbelser for at sikre

Næsbyhoved Broby
udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede sogneråd for
Næsbyhoved Broby kommune

indgået på uden vederlag at pålægge !i~~x~xx~umatr1kuleret
areal 1 Broby by, •• sbyhoved-Broby 80ga

kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

xx~jrxxx~xx~xx~., følgende bestemmelser:
It På arealet, ~er på vedhæftede rids er afgrænset med rød br.mm. og belig-gende som gadeJor4 i trekanten mellem kirkegårdens sydøstlige kaj hjørne, 01lratr• nr •• i ~&og ~ ~'s nordll~e grænssr,

-. må der ikke bygges eller plantes, midlertidi3t eller stedsevaren-
I

.. de, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ej heller må

der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer, telefon-

og telegrafmaster og lignende; der må ej heller ops~ttes skure, ud-

salgssteder, isboder, vogne til 1eboelse eller opbevaring af red-

skaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Den originale kortkalke opbevares i ~inDlysningsakten for matr. nr.
11 ~ smøt. sognerådet

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for~Jg tinglyses



på n~vnte eJendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for eOdense ~~tsrådskreds og for menighedsrådet forNæsbyhoved Brob1
sogn

lvledhensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

Kæsbyhoved Brobl
A11esø NæsDyhovedbroby

sogneråd
Næsby F.

,den 16. maj 1955.
11el. Jacobsen

Overensstemmende med det på mødet den 24. oktober 1953.
vedtagne modtager og ~odkender naturfrc;lningsnc.dvnetfor Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der hedes lyst

.som byrde på ~~X ovennævnte areal
\

~aturfredningsnævnet for Odense •amtsrådskreds, 41
l. a.ugust 1955.
R1Dgberg.

Sognerådets foranstående beslutning af 16/5 1955 godkendes herved.

den •
Odense amt,råd, den 29. juli 1955.

P.A.'. E.B.
F •.laa.

Tinglyst i GdenEo herred den l. august 1955.
--- 000 ---GEnpartens rigtighed bekræftes.

ofre

t'7rirl.
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, ,
REG. NR. -U~l·f7 - 32'0

Anmelder: /~-)t'
Landinspektørfirmaet
S::J,d:~~lS"SN OG MEKIJ:mBORG

:500:;OUGrwe

"

SØRENSEN og MEKLENBORG
• Landinspektører

Kongensgade 71, Odense
Telt 1305 ~ Giro 54:i3/L' ( 7 ? 5

, ~\ '\~ \ -
!) \ I

INoaAET

• 1 AU6. 1971

86·1: 3 I 18. MAJ 1371

9 5 ~~' I - ~ JUNI 1371

TI ~ K L A R A ~ I

• ~ forbindelse med u~13tykning og bebyggelse af min ejendom

mat~.nr. llu Næobyhoved-Brlby by og sogn, erklærer jeg herved,
at der ~ålæ~~es matr.nr. a11 følgende servitut:

l.

lJc'3 Lyknine og bebyggelse af' parcellerne skal finde sted i
overensstemrrlelsc med vedhæftede af landinopektørfirmaet Sørensen
og ~'1~~klenborg,Odense, udfærdigede plan.

2.

På hver parcel mLt d2r kun o'Pfør-esl beboelsesb:rgning med ~ll

lejlighed, uden kælder og uden udnyttet tFtgetagc. Ydervægge sl<::al
opføres i.;om blank mur af gule mursten, og taget udføres med tag-

~rO m d k' ~ khældningen ca. ~? • Jag æ nlng m~ un for9tage~ ce1 rødt, sort
elle~ ol~sort tegl elJer eternit, dog ikke 4 fods bølgeeternit.
'ra.c:;dæknj ngen skal lJ dførefl metl sarrJlTlefarve og materiale for alle
husene;] -vedkommende.

For'uclenbebo/31uesbygningen mu der opføres to f3ammenhæn,gende
foarager eller carporte på hver grund, og dis3e skal placeres i det
østlige ~kel øst ~or beboelsesbygningen; dette gælder dog ikke for

~ parcel 8 o~ 16. For garager gælder, at ydervægge skal opføres som
~, blank mur af gule mursten, medens taget tillades fladt.



, \

• \ I '"

Opf0rel.'Je u.f '3ku:.~e, :3.rivhuHe og ljgnenLle mindre bygnj,nge/ 'mt'!.

kun ;')k~ m(?d de pD. tal(~ber'e t tigedes tilladelse.

3.

På hver parcel 3kal der indrettes mindst 2 btlholdepladser for

p8r80tl~rogne ~il brug for' ejendommens beboc?Y'e. Den ene b4.1holdeplad~J

an;:(~.3 for' G c;'iLlere t ved opføcl:!IDG af gåY',":igeeller carport.

4.

I bebYGGclsen må der ikke indrette8 butikker eller erhverv8virk-

e '30mhed. ('L' af nogen a r-i;, bortset fra mi ndr'e vi r1c:...,ornhecl er, ;1;'lsomf r:i.s ør-

salon, '.;j'=ndomsmægle:dwntor ell~l' lign., der lean etablerecl i fOl'oin-

• del.le mc-d bebot;lse, og 1) den at områdets kal"akter af v Lllabebyggelne

kræokes, og Gom ikke mect røg, støj, støv eller ilde lugt er til gene

for do:; omboende. I forb-j ndelsG rrwd sådanne virknornheder er det ikke

tillad~ at etablere vinduenudntillinger. Lysreklamer af nogen art

efter forud i~dhentet tilladelse fra de påtaleberettiged3.

ee
M2nter og lignend(? genntande må ikke anbrinees p& parcellerne,

bor·t:-)~t 1'ra f:1Qg::tn..m,'~~r og radio- og Ijerncyn~unl;enncr tD. almj_nr.'J.r~lj{!,

e vOF.;nl~,camp Lngvogne oe lignende ikke tillad t.

() .

Købe.ene af r3.e 8nkel te parceller er forpliGtet til at vedlige-

holde og l"enholde bYGninGer samt anlægge og vedligeholde grunden som

have. lVIodvej, torv og grønt område har parcelejerne fuld hegnspliE;t.

IJevende hegn mod vej skal plantes 0.40 m bag skellet. HeGn af dødt

materialG, som f.eks. rafter må ikke opføres i større højde end 1.80 ffi.

Af L1oL'ganisklC! hegn eL' kun hegn opført af gule mursten tilladt, og et

• '4 i' II li "'"
p



,,1aJelse Gkal indhen teG. lvI. h. t. hGGnsIJlie;t mOel nabor;'!-lrceller
"

, .nenVlS8S

('

.sådant he:::;n Dka l opføre~3 helt på egen c;.!'und, o~ naboens skl'iftlige t:i 1-

ti] he~nRlovenn beGtem~e18er .
..1

Parcellcl'l19 nr. 3 til li har kun kørende adCBI1(3fra bolLzvejem.

henrJyn t11 over'::-Lgten veLi 1Jr1kør'13el til boligvejen,- at parcel <J~lO

og l]'A heen mo~ boligv8jon ikke må have større højde end 1.00 m.

Bort;;et Ira selr:kabsdyr 1. normalt omfang er liet ikkl~ tjlla'lt at

Iholde hundyr "[Hl. TKirC?11erllO. p

,) .
P5tuleberettiget er byggemyn~igheden i omr&dct, p.t. Odensc kom-

....munc 'leo l'b.gi strB t 811 S 2. afd el i.ng, oG frodni n,~~snævnc-~for Fyns amt~::;

M.h.t. panteh8ftolc3er, servltutter og andre lJYY'c1er DCl'lvi.3es til

/%? .-~)'ø j", (~ ~":)t' '~)<", ,.' .... /"')0 l (J' r]~ • '- eJ e 11 • .'-< •••••••••• o,. _ - - •

ee æ, //7 ~~~.~~~~~; .
,,' '.-, f' -" .,- 11<1~J~L a~ ~a~r.nr. • akøber af watr. nr. 11 .

I medfør af § 4, stk. 2, i Byggelov af 10. juni 1960 med senere

ændringer meddeles herved samtykke til tinglysning af de i foranståen-

de deklaration indeholdte byggeservitutter.

ODENSE MAGISTRAT. 2. afd., den

/~
,// eHR, SVENDSEN

11 MAJ 1971

.'

'-----------------------_. -------------------------===--"""'-



, \ ,
; r

• ',"'..!..,':.'lit,:
, ~~~~

Indfør·t· i dagboge~ :fo'~
Od:..msa he'rreds ret$krede,
den 18MAJI971 vGtJ.3

./

Anmelder:
Landinspektørerne
SØRENSEN OG MEKLENBORG
Odense

Nærværende deklaration begæres efter krav fra fredningsnæ'/-

net for F'yns amts nordlige fredningskreds lyst forud for pantegæld,

Næsbyhoved-Br6by, d. l. juni 1971.

......................

Indført i dagbogen for
Odense herreds retskreds,
den - 3 JUN 1971

LYST
) .....~/f ~~.C~{

.'~"

/'

G·'

Fotokopiens rigtighed bekræftes.

Odense, den 6. aug. 1971.

Sørensen og ~
vW~&Q._ '
(Landinspektør.
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