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Afgørelser - Reg. nr.: 02304.01

Fredningen vedrører: Sønder Nærå Kirke,
Valgmenighedskirke

• Domme

Taksations kom miss ione n

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

• Fredningsnævnet 04-04-1956

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



N~n: Sdr. Nærå valgmenighedskirke

•
•

Reg.nr.: 497-04b
2. 'boLt.O l

a;
Kommune: Arslev
Ejerlav: Sdr. Nærå by O 5,0 100 200m

! ! I

Sogn: Sdr. Nærå 1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato

I 12ao 4/4-1956 5/4-1956 Hele 12ao.

20b 4/4-1956 5/4-1956 Hele 2oE.
e 20Sl 4/4-1956 5/4-1956 Hele 209..



,Anmelder~ Naturfredningsnævnet
for

Oden.se Amtsraadskreds

REG. NR. 02. 30~~o \ O

F li 1 D N I N G D B E S T E M M E L S E R

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

.3'iI'. $i ·,f'lil vr.11~m(;~;1(1;':ds kirkes omgi vels er mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede ~.d~. ~~r~e~e.egne
"11',1 ,·n.",\,~ .t. fiA&~. 4-""'-" ,.,J" 1.,;1,<;<\l1 -t.;)one
indgået på.uden vederlag at plilægge~ ejendo11f,matr. nr. 12 U. 20 h

skyldsat for hartkorn

o tdre 2 skp. 1 fdk. lf alb., følgende bestemmelser:

må der ikke bygges eller plantes, midlert idigt eller stedsevaren·~

de, således at udsigten til og fra kirken hindresQ Ej heller ona

der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer, telefon-

og telegrafmaster og lienende; der 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 ej t':' ndo••• n.

vul~r~<Jtni :,te4en
Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for~ tinglyses



på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

den

3: bO~:J'tVi.'()).;..'Q!n 'l'il' ':"". ::~·)l·'G.. 0(':; (H'll!(JCnf.l 'VC.!<4,t;t:'~O".i1:\ 1~04 $

h. ,aas~e. ln~t:tllj.l'tU t~,t.' 1;."tittt". '..(.t. 'p~:ljt:t'lne !::1tluen.. !L'rl hH_m.

Overe:t:lsstemmendemed det på mødet den r.Pem·t~ 1951

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst
l'c:t'r4'ljVf~t.,som byrde på,;lmatr.nr. e.
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Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

i,J.

/.1'~~u,'l:ffH'; ~'HiI J;'12;tl1dhod be~.n(.ftG!ø $

NaturtreCLnL1gsnc.:JVtk~ Jen 1 6 FEB. 1957
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