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Navn: SØ11Inge ki rke
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Kommune:
Ejerlav:
Sogn:

Reg.nr.: l+ 7]-09
l2~4.o3

Ringe
Søllinge by
SØ11inge

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

o
!

50
!

100
!

1:4000

Bemærkninger

e~
2K

~h

101og
]O~

26/10-1949 14/2-1950

26/10-1949 14/2-1950

14(11-1949 14/2-1950
14/11-1949 14/2-1950
14/11-1949 14/2-] 950

26/~ 0-19/+9 1)+/2-]950
26/ l0-1949 l4/2-1950

Llrna t r •
'ueaJ 22/2-1950 28/2-1950

Del af 1.§. T1d1. l.æ, ~, ~, 2] og 24.
Forbeh. ang. opf. af hønsehus sl.lign ..
Del af ll.
Forbeh. ang. opf. af hø~sehus el.lIgn ..
Hele :#.
Hele ~. Tidl. a2-.
[1'31e212• Tidl. 2.20og 2E.

Del af 101 og 1~. Tidl. 2~.
Hele 2]~. Tidl. 2] og 24.

Del af umatr. gade~real.
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Søllingo, 1..n ~o nov~~ber 1~.9.4, 9. Peder Lina~olm

~lo. Henrik.Nor~torp Hanse
'll. Hane Chris1eneen t
' H. Hovgaar. Jakobsen
12 Jens spaab4 J

'13. H&.ns Aaby ) ~,
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(8iga.):l. U.re J ane en
2. P'der Rasmussen
3. Poul Andereert
4. Anders lUels~n
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6. Jørgen'Holrngaard
7. H, P. Worten.en ,
8. Hans Christensen,
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Til vitterlighed for omstaaende
undertegnede.

, ,
,Søtlinge-rlell.rup'PQ6tor~t,

l(~lgn.):

, I:

d. 11 November!194~.
, .---:- ~ --4---'
~sign. ): Y. 4M. ~~o--
i Kø'Oman~(
I •

Aage W:1nther
Sognept'æ8t~

t -....,
i

•1 ~ 1
\ .For~n6taae~de ~redning ti~tr~dea og beg~reltt1nglY8t.
! l ..' ~ _ I~edhingsntevnet~ fo~ Svendborg amt'sraadskreds, Fa borg.
t ~ , I\ 1~J..m...j I ~ 1

P.N.V. "'m "",plun, h "'"Mi den 12/111949. i
(Si~n.:): J. Hvase~ i

l l.~

~ :Det bekr'nf\es,.at nærværehd~ fredningeO~er.Lskomst er
af l!J~mtl1gebymimd 1 Søll1nge »y.~ !:;l

sølltl'Jse- Hellerup I j l ~

Bogneraad dEfn 22/2 1950\0 ~
pr. Pederetrup. ' ~ ~ j
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(sign. ): -Er • .Andersen',1d.
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rigtighed bekrægtes:
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 10 20 - Telefax 64 71 55 20 Dato: 11. april 2002
Journal nr.: Frs. 65/2001

Arkitektfirmaet Clausen & Weber A/S
Korsgade 19
5700 Svendborg

Ved skrivelse af 27. november 2001 vedlagt projekt med tegninger har De på vegne me-
nighedsrådet ved Søllinge kirke ansøgt om fredningsnævnets godkendelse af projektet med
tilbygning og materialeplads for graverfunktioner ved kirken.

Det fremgår af sagen, at konfirmandbygningen forlænges, og at forlængelsen af bygningen
vil blive udført i det ydre i materialer og bygningsprofil som den eksisterende konfirmand-
bygning. Facademurværket udføres med gule facadesten i tegl og taget med røde vinge-
tagsten.

Det ansøgte kræver fredningsnævnets tilladelse, idet ændringerne vil blive foretaget inden-
for et område, hvor der er sædvanlig kirkefredningsdeklaration.

Ringe kommune, Fyns Statsskovdistrikt og Fyns Amt har alle udtalt, at de ikke har indven-
dinger mod det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

e Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride mod fred-
ningens formål.

,,
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
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.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

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

(lkt(



FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune 
på vegne af Søllinge Beboerforening. 
 
 
 
 
 

Afgørelse af 6. september 2022 
 
Afslag på ansøgning om dispensation til at opstilling af nyt legeredskab. 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har ved mail af 6. maj 2022 på vegne af Søllinge Beboerforening søgt om 
dispensation til opstilling et nyt legeredskab på matr.nr. 1e Søllinge By, Søllinge på adressen Kirketoften 
10A, 5750 Ringe.  
 
Sagsfremstilling 
 
Af en mail af 8. april 2022 vedhæftet ansøgningsmailen fremgår blandt andet følgende: 
 
”… 
Jeg har modtaget ansøgning om udskiftning af et udtjent legeredskab med et nyt legetårn på legepladsen 
placeret øst for Søllinge Kirke på matrikel 1e, Søllinge By, Søllinge.  
 
Området er fredet, og må ifølge fredningsoverenskomsten ikke bebygges eller beplantes med 
udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformerstationer, 
telefon- og telegrafmaster o.l., eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller 
opbevaring af redskaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.  
 
En tidligere og nu aflyst lokalplan for området – Lokalplan nr. 40 fra Ringe kommune, maj 1985 – havde 
bl.a. som formål, ”at sikre at der fortsat kan indrettes legeplads på området”.  Jf. gældende Lokalplan nr. 82 
må området ”kun anvendes til offentlige formål såsom kirke o. lign. funktioner der efter byrådets skøn 
naturligt kan indpasses i området. Beskyttelse af de kirkenære omgivelser er fastslået i 
kirkefredningsbestemmelserne og de kirkelige myndigheders regler for forvaltning af Søllinge kirke og 
kirkegård”. 
 
Det er min vurdering, at legetårnet naturligt vil kunne indpasses i området. 
… 
Grunden, ejes af Faaborg-Midtfyn Kommune, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe.  
…” 
 
Det fremgår endvidere af ansøgningsmailen, at der tidligere var placeret et legeredskab på stedet. 
 
Vedhæftet ansøgningsmailen er endvidere fotos visende udstrækningen af det oprindelige faldunderlag til 
det oprindelige og nedtagne legeredskab, situationsplan, visualisering af det ansøgte legeredskab og udsnit 
af den nævnte tidligere lokalplanfor for området. 
 

Christiansvej 41 
5700 Svendborg 
Tlf. 93 56 40 70 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-20-2022 
Dato: 19. september 2022 



Af gældende lokalplan nr. 82 af 5 oktober 2004 for Søllinge Landsby fremgår blandt andet følgende 
vedrørende det pågældende område (Område O.02), der er klassificeret tom offentligt område: 
 
”… 

Område O.01 og O.02 
3.9  Område O.01 må kun anvendes til offentlige formål såsom kirke o. lign. funktioner der efter byrådets 

skøn naturligt kan indpasses i området. Beskyttelse af de kirkenære omgivelser er fastslået i 
kirkefredningsbestemmelserne og de kirkelige myndigheders regler for forvaltning af Søllinge kirke og 
kirkegård 

…” 
   

 
Den omtrentlige placering af det ansøgte er vist med en blå prik og fredningen er vist med skravering og gul streg. 

 
Fredningen 
 
Området ligger inden for den del af fredningen af Søllinge Kirkes omgivelser, der blev fredet ved 
fredningsoverenskomst af 26. oktober 1949. Der er tale om en sædvanlig Exner-fredning med følgende 
indhold: 
 

”Arealerne maa ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der 
heller ikke paa arealerne maa anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign. eller 
opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber el. lign 
skønhedsforstyrrende genstande. 

…”. 
 

Høring 
 
Fyens Stift har ved mail af 9. juni 2022 på vegne af de kirkelige myndigheder oplyst, at der ikke er 
bemærkninger til det ansøgte.  
 



Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet har valgt ikke at udtale sig. 
 
Der har under denne sag været afholdt besigtigelse den 6. september 2022. 
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
Det bemærkes indledningsvist, at fredningsnævnet ikke finder at kunne lægge til grund, at der er meddelt 
dispensation til opførelse af det tidligere og nu nedtagne legeredskab. Nævnet har forståelse for, at stedet 
er velegnet til placering af et legeområde for byens børn.  
 
Imidlertid er det afgørende for fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte, der har en markant udførelse 
både i størrelse og udseende, skal opføres tæt op ad kirken på et sted, hvor der i forvejen ikke er andet, der 
kan påvirke indsigten til og udsigten fra kirken. 
 
Et enigt fredningsnævn finder, at det ansøgte med sin størrelse og nærhed til kirken vil påvirke områdets 
udseende og udsigten til og fra kirken i et omfang, der er i strid med fredningens formål. Der meddeles 
derfor afslag på det ansøgte. 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt.  
 
Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på https://kpo.naevneneshus.dk, hvor der også er 
nærmere vejledning i klageproceduren, se https://naevneneshus.dk. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Der kan 
findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 
 
 

 
Anni Højmark 
formand 

https://kpo.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
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	Forside
	Fredningsnævnet d. 26-10-1949
	Dispensationer t.o.m. 2009
	Dispensationer 2020-2029
	Dispensationer 2022


	Fredningen vedr: Søllinge Kirke
	Bemærkninger: 
	Domme: 
	Taksationskommisonen: 
	MFKN: 
	Fredningsnævnet: 26-10-1949, 14-11-1949
	Forslag: 
	Regnr: 01244.03


