
Afgørelser - Reg. nr.: 04532.00

Fredningen vedrører: Lumby Mølle

Domme

Taksatio nskommiss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 21-10-1967

Kendelser

Deklarationer

04532.00

Gul sag



FREDNINGSNÆVNET>



- !/~~.u;f. Mtr. tlr., eJerlrtv. sogn:
_9c _ Cl /. (l København kvarter)

eller (I de s.nderlydslte lands-
dele) bd. og bl. I tingbogen.e' art. nr.• ejerlav. sogn.

Gade og hus nr.: Lumby MØlle

'JJJ/
2 3 r::~~1967

Fredn inmmævnet
Anmelder: .-':

Odense Amtllrådskretlø

DEKLARA TIONFOTOKOPI U1lFÆRDIGET AF
O O EN S E BY RETS 3. A f D.

Til sikring af den kulturhistoriske, arkitektoniske og landskabelige værdi,
som Lumby MØlle og dens omgivelser repræsenterer, og under henvisning

til Bygningsfredningslovens § 12, begærer undertegnede ejer af ejendom-
r umen, matr. nr. 17 og 17 af Skovbogaard, Lumby Sogn, Odense Amt for

mig og efterfØlgende ejere fØlgende bestemmelser tinglyst paa ejendom-
men og de parceller, hvori den maatte blive delt:

2 r.'

Ode. b. 3, afd.

I
1) Der maa hverken foretages udvendige eller indvendige bygningsændringer

paa møllen uden de paataleberettigedes samtykke. Denne bestemmelse gælder
ogsaa mØllens mekaniske dele, saasom gear, kværne m. v. samt for vingerne,

vindrosen og svikstillingen efterhaanden som disse retableres. Bestemmelser-
ne gælder ogsaa farveholdningen.

2) Enhver reparation, hvor gammelt erstattes med nyt i samme maal og i
samme materiale og farve, kan dog frit udfØres, saavel af ejeren som af
de paataleberettigede. De paataleberettigede har ogsaa adgang til at reta-
blere manglende elementer i mØllen.

•

3) Naar det bliver Økonomisk muligt, vil mØllekomplexet blive opmaalt paa
de paataleberettigedes foranstaltning og uden udgift for eJeren, og en kopi
af opmaalingstegningerne vil da være at vedhæfte denne deklaration som
grundlag for bestemmelserne i §§ 1, 2 og 5.

4) Hvis mØllen har staaet ude af drift i over eet aar fra det tidspunkt, da den
paany kunne kØre, kan Nationalmuseet overtage driften for et tidsrum af
mindst 5 aar.

5) Foruden vindmØUebygningen ligger ved deklarationens underskrift endnu
3 bygninger paa grunden:
5. 1) Stuehuset, for hvis ydre skal gælde samme bestemmelser
som for vindmØllen (§ 1 & .2). Uret i frontispiecen maa ikke fjernes eller

ødelægges.

5.2) Den gamle lagerbygning, for dennes ydre finder tilsvarende bestem-
melser anvendelse, som for vindmØllen (§ 1 & 2).

5. 3) Den nye lagerbygning. Denne kan efter aftale med de paataleberettigede

ændres i det omfang dette ikke generer det milieu, det er deklarationens

ej hensigt at bevare.

Bestilling ..
forrnuler
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Ovenstaaende deklaration tiltrædes

dato: l. november 1967.for Nationalmuseet:

~'~~ØfM~
for Naturfredningsnævnet for Odense Amtsraadskreds:

Edr6n

Det bemærkes, at ejendommens matrikulære betegnelse er
matr. nr. l7-r og l7-u Lumby by og sogn, og deklarationen be-
gæres lyst på denne ejendom,

Fredningsnævnet
. for den Z2.november 1967 e

Odense Amtsr4dakrMa
P. N. V.
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Indført i dagbogen for Bogense
k d d " '{~1,"1'1 1067rets re S, en ,",c' L,Jf. .)

!~~.:På ejendommen hæfter diverse servitutter

pante~~

Ellehauge Hansen

FOTOKOPIENS RIGTIGHED BEKRÆFTES.
DOMMEREN I ODENSE BYRETS 3. AFDELING, den
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