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Navn: Verninge kirke -

Røg.nr.: 485-03

(

Kommune: To:nmerup
Ejerlav: Verninge præstegård
Sogn: Verninge
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100,
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Tinglyst dato
Bemærkninger

31/5-1952
31/5-1952
31/5-1952
31/5-1952
31/5-1952
31/5-1952

For samtlige matr. nre. gælder fØlgen-de bestemmel se: ,_
Så1ænge arealerne administreres af de(,
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyplaceringaf bygninger m.m ..
Hele 1,g.
Hele 1.Q.

Hele laf. Tidl. lb.
Del af lah. Tidl. 1.Q.
Hele lai. Tidl. Ib
Del af If. Tidl. lb.

31/5-1952 Del af umatr. vejareal. Tidl. 1,gog 1.Q.
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REG. NR. /1'73 nr. 713/1950

Matr. nr. l a, l b Vcrnin~e Anmelder:
præst~g~rd,Vorninge sogn

Naturfredningsnævnet
for

Odense AmtsraadskredsI ~I

I
I

I
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j.
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.... '

F r e d n i n g s b e s t e m m e 1 s e

"\

Undertegnede menighedsråd for Verninbe
sogn bestemmer herved under forbehold af kirkeministeriets god--
kendelse) at der påli2gges ejendommen matr. nr. l a og l b Vernin.:e
prc.::stcUi.rdl V cI'llin[,e. slcyldsat for hartkorn 4 tdr. l skp. 3 fdk.sogno: a1b.) følgende fredningsbestemmelser:
p~ pr&,::;teeJllb8Ueto j urd nOl'uvEt>t,nord og nordøst for kirken øg· i
huven vest for ki:r';;:en

,...-...

må der ikke bygges eller plantes) midlertidigt eller stedse-
varende) således at udsigten til og fra kirken hindreS. Ejhel-
ler må der foretages ombygning) anbringes transformatorstationer)
telefon- og telegrafmaster og lignende) der må ej heller opstil-
les skure, udsalgsstederl isboder, vogne til beboelse eller op-
bevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende gen-
stanete.

)
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Så li::mge det til præsteembedet hørende nwvnte jordtillig-
gende administreres af de kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet dog - efter indhentet erklæring fra fredningsnfevnet
som hidtil afgørelse om nyplac.ering af bygninger på præstegårds-
jorcen. Endvidere træffer kirkeministeriet som hidtil afgørelse
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\ .Odense, den 31. maj 1952 ~ .
Hingberg ITh •

.Det t~ltrædBs,.~t nwrv@rende fredningndeklaration tinglyses som
serv~tutst1ftende pu matl. nr. l a og l b, Verning pr~stegård Verning sogn.

Kilkeministeriet,den 29. april 1952 "
P.floV.

Kirkeministeriet E.B.
J. lengtsuon, fw. ~ingl~st, den 31. maj 1952.

..

\

om nyplacering af bygninger l ombygninger og tilbygninger på den
til præsteembedet hørende have med gårdsplads samt den del af
præstegårdens areal, der ligger i umiddelbar tilknytning til og
nærhed af præstegårdens bygninger~ så længe disse arealer admi-
nistreres af de kirkelige myndigheder.

Det fredede område findes indtegnet på vedh[~tede kort.
Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for matr.
nr.

For fredningen ydes ingen erstatning.
Menighedsråde't er indforstået medl at OVelmå.."Vntefrednings- .--..,

bestemmelser tinglysea på ejendommen med påtaleret for naturfred-
ningsnævnet for Odense amtsrådskreds og - hvis et areal sælges -
tillige for menighedsrådet.

Matr. nr. udgør i forening med
et landbrug.
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matr. nr.
Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendom-

blad i tingbogen.

, den l4.decf'1l:ber1951
li. l/estplw.l d::tnsen
Erik Kjeldtoft

llEorl iet Bang Jør.:;eusen
Kirutine li,;nsen
Ejner llullsen

Knud l-ielsen
H.C.Hdrlsen
Auelheid Hansen

j

Overensstemmende Ded vedtageJse på møde den 12. januar
1950--%95~ modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense amts-

~rådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst som
byrde på matr. nr •

I
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Naturfredningsnævnet for Odense amts rådskre ds ,
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Paa nærværende Kort er
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Afgørelser - Reg. nr.: 01873.00

Dispensationer i perioden: 17-04-2000 - 08-08-2002



FREDNINGSNÆVNET
FORe FYNS AMT

Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 6471 10 20 - Telefax 64 71 5520

Dato: 17. april 2000
Journal nr.: Frs. 64/99

Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Ørbækvej 100
5220 Odense Sø

Vedr.: Deres j. nr. 8-70-51-8-485-1-1999.

Ved skrivelse af 29. november 1999 har Fyns Amt ansøgt om fredningsnævnets tilladelse
til at etablere en vejtilslutning (hankanlæg) fra Odense-Assens landevejen og til landeve-
jen mellem Verninge og Tommerup. Ud over selve vejanlægget etableres der af hensyn
til trafiksikkerheden også 2 helleanlæg på Odense-Assens landevejen.

Området, hvor hankanlæg etableres, er omfattet af Provst Exner-fredningen vedrørende
Verninge kirke.

Amtet har i fremsendelsesskrivelsen gjort opmærksom på, at landevejen ligger lavere end
arealerne omkring kirken, således at den nye vej tilslutning næppe bliver synlig fra kir-
kens område.

Tommerup kommune har i skrivelse af 16. december 1999 udtalt, at kommunen kan an-
befale projektet.

Verninge menighedsråd har i skrivelse af 24. februar 2000 udtalt, at menighedsrådet ikke
har bemærkninger til projektet, men samtidig tilkendegivet, at udtalelsen er betinget af
provsti og stiftsøvrigheds godkendelse.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til det ansøgte, der efter fredningsnævnets
opfattelse ikke strider mod fredningens formåL

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelsesl~vens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag~ afgørelsen er meddelt den klageberettigede.
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Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er u ttet inden 3 år efter, den er meddelt.køfs.

"



J! 1"" ., FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 55 20 Dato: 8. august 2002
Journal nr.: Frs. 18/2002

Fyens Stift
Klingenberg 2
Postboks 1140
5100 Odense C.

•
Ved skrivelse af 9. april 2002 har Fyens Stift på vegne Verninge Menighedsråd fremsendt
en ansøgning om tilladelse til opførelse af en bygning til graverfaciliteter samt etablering af
parkeringsplads og oplagsplads ved Verninge kirke i henhold til et af Tegnestuen Skovbry-
net udarbejdet forslag fra november 2001, revideret i april 2002.

Opførelsen af ejendommen vil ske på matr. nr. l-ai Verninge Præstegård, Verninge, som
er udstykket fra matr. nr. l-a smst. Ejendommen er omfattet af sædvanlig Provst Exner-
fredning.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 24. maj 2002
har oplyste, at amtet ikke har indvendinger mod opførelse af det ansøgte graverhus samt
etablering af parkeringsplads og oplagsplads.

Tommerup kommune har i skrivelse af 22. april 2002 udtalt, at kommunen ikke har ind-
vendinger mod det ansøgte, idet kommunen dog forudsætter, at bygningen placeres såle-
des, at byggelovens bestemmelser om afstand til naboskel overholdes.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, dog således at fredningsnævnet
skal henstille, at den nye bygning rykkes så langt mod øst som muligt, og at det eksisteren-
de skur/affaldsplads fjernes eller sløres med beplantning.

Det ansøgte findes ikke at stride mod fredningens formål, idet udsigten til og fra kirken
kun marginalt ændres.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for Na-
turklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives ,til fred-
ningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.
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Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

s. Raunholt tf--
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