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Afgørelser
Fredningen

e

- Reg. nr.: 01359.00
vedrører:

Søby Kirke

Domme

Ta ksations kom m iss ionen

Natu rklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer

21-08-1950

FREDNINGSNÆVNET>

e
I

\-'.J

Navn:

Reg.nr.:

SØby kirke

/

........ "-'"

4-93-03

•
Kommune:
Ejerlav:
Sogn:

Matr. nr.

,13]!

umatr.
areal

e 4-6a
60a

Ærøskøbing
SØby by
SØby
Dekl./Kendelse
dato

o
!

100
!

1 :4000

Tinglyst dato

Bemærkninger

21/8-1950

27/1-1951

a
Del af 13-.

21/8-1950

27/1-1951

Del af umatr.

24-/8-1950

27/1-1951

Del af 4-6~.

21/8-1950

27/1-1951

Del af 60a.
Det op mod kirkegårdsdiget opførte hØnsehus skal når det nedrives flyttes
tilbage bag 3 m grænsen.

gadeareal.

Tidl. 13~.

•

.~

Statsmill:L
[;ter

L,:

t.

REG. ~IR. /J~~/J
/)1

Genpart o

1-

Matr. nr~ 13 ~ Søby by og sogn.

I

stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.
FREDNINGSO~ERENSKOMST.

•
I

•

Undertegnede gårdejer Kristen Pedersen, Søby, erklærer sig villig til,
som ejer af matro nr. 13 ~ af Søby by og sognp at lade et areal af dette
matr. nr. frede, for at si~re den fri beliggenhed af Søby kirke.
Arealet beskrives således: en bræmme på 20 meter regnet fra det som
030 på kortet betegnede punkt (på hjørnet sydvest for gården) mod nord
parallelt med vejen syd for ejendommeno
"
Fredningen har følgende
omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende
beplantning, ligesom der ikl<epå arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder~ isboderp vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.
For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom, matro nr. 13 ~ af Søby by og SOb~' dog uden udgift for mig •
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for
Svendborg amtsrådskreds og Søby menighedsråd.
Søby, den 21/8 1950~
Chro Pederseno
Idet frednin~snævnet modtager og godkender foranstående fredningstilbud, bestemmes detp at fredningen vil være at lyse på matr. nro 13 ~
af Søby by og sogn.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.
Fredning~nwvnet for Svendborg amtsrådskreds, den 21/8 1950.
Keiser-Nielsen9'
Genpartens rigtie;hed bekræftes.

Statsministeriet.
Genpart

j>

Matrv nro 46 ~ Søby by
og sogn ..

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140 ~ 1937.

FREDNINGSOVERENSKOMST.

-~ ~ ---------

•

•

•

Undertegnede bestyxelse for Søby Håndværker- og Industriforening,
Søby, erklærer sig villig til, som ejer af matr. nr. 46 ~ af Søby by og
sognt at lade et areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af Søby kirke.
Arealet beskrives " således: en bræmme på lo meter regnet fra kirkegårdsmuren.
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende
beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lienende eller opsættes
skære, udsalgsstederp isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af
redskaber eller ligEnde skønhedsforstyrrende genstande.
For fredningen kræves in~cn erstatning.
Vi er enige i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses p'åfore ...
ningens ejendom, matr. nr. 46 g af Søby by og sogn, dog uden udgift for
foreningen.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet
for Svendborg amtsrådskreds og Søby sogns menighedsråd~
'Søby, den 24/8 19500
Alfred Hanseno
A. Jørgensen.
C. Jantzeno
Vigeo Knudsenp
Mo Albertsen
formand.
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående frednings~
tilbud bestemmes detp at fredningen vil være at lyse på matr. nr. 46 ~
af Søby by og sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagt e kort, af hvilket en gen~
part bedes henlagt på akten.
Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 24/8 1950.
Keiser-Nielseno
LI
Genpartens rigtighed bekræftes.

/tu;~i~(tJ,\

\
Statsministeriet.

Genpart.
Matr, nr. 60 ~ Søby by og sogn.

Stempel- og gebyrfri.,
lov nr. 140~1937o

FREDNINGSOVERENSKOHST ..
~ ~

•

------ - --- --

Undertegnede' arbejdsmand Peter Andersen Petersen, Søby, erklærer sig
villig til, som ejer af matro nr. 60 ~ af Søby by og sogn, at lade et areal
~
dette matr. nr. frede, ~or at sikre den fri beliggenhed af Søby kirke.
Arealet beskrives således: en bræmme på 3 meter af ~jendommen regnet
fra kirkegårdsdiget,
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsBd~læggende be~
plantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster oe lignende eller opsættes skure, ud~
salgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af r~dskaber eller ligende skønhedsforstyrrende genstande.
Det op mod kirkegårdsdiget opførte hønsehus skal, når det nedrives,
flyttes tilbage bag den fornævnte 3 meters grænse.
For fredningen kræves ingen erstatning ..
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejen~
dom matr. nr. 60 ~ af Søby by og sogn, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet
for Svendborg amtsrådskredso
Søby~ den 21/8 1950.
P"A ..Pedersen.
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fredningstil~
bud bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr_ nr. 60 ~ af
Søby by og sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagt e kort, af hvilket en genpart
bedes henlagt på akten.
Fredningsnævnet for SvendbDrg amtsrådskreds, den 21/8 1950.
Keiser-Nielsen,
Henpartens rigtighed bekræftes.

~-M~

•

.Statsministeriet.
Genpart.
Matr. nr.

Km

60 g Søby by og sogn.

Stempel- og gebyr~ri,
lov nr. 140-1937.

FREDNINGSOVERENSKOMST.

- .......... ~-------

...

Undertegnede, ~ru Caroline Madsenø Søby, erklærer sig villig til, som
ejer af en.uudstykket parcel ~ matr. nr. 60 ~ af Søby by og sogn, at lade
~-'atareal
dette matr., nr, ~rede, ~or at sikre den ~ri ,beliggenhed af
Søby kirke"
Arealet beskrives sålede~&
en bræmme på lo meter regnet fra kirkegår.dsdigeto
Fredningen har ~ølgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende be~
plantning p ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatQr~
stationer, telefon~ og telegar~master og lignende eller opsættes skure.
udsalgsstederp isboder~ vogne til beboelse eller 8pbevaring af redskaber
eller lignende skønheds~orstyrrende genstande.
For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i~ at pvenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom
matr. nr. 60 ~ af Søby by og sogn, dog uden udgift ~or mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds.
Søby~ den 21/8 1950.
Caroline Madsen.
Foranstående tiltrædes af undertegnede ejer af matr. nr. 60 ~. ar~
bejdsmand Peter And~rsen Petersen, Søby.
Søby~ den 21/8 1950.
P..A. Pedersen.
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående frednings~
tilbud bestemmes det. at fredningen vil være at lyse på matr. nr. 60 g af
Søby by og sogn.
Det ~redede areal er indtegnet på vedlagte ~ort, af hvilket en genpart
bedes henlagt på akten..
/
Fredningsnævnet for Svendborg amt~rådskreds, den 21 8 1950.
Keiser-NJ.elsen.
Genpartens rigtighed bekræfteso
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01359.00
Dispensationer i perioden:

23-11-1983

FREDNINGSNÆVNET
fOR
fYNS

AMTS

SYDLIGE

fREDNINGSKREDS

Eg~Ds~v~j 15 • T~lefOD (09) 211693

,

Modtaget I fredningestyrelsen

2 5 NOV. 1983

5700 SVENDBORG,
Journal nf.:

den

23/11 1983

J'rs. 293/1983

Man har d.d. tilskrevet Søby menighed9råd v/formanden
Alexander Jensen, Havnevej 3, 5985 Søby, således:

•

" lredningsnævnet har fra landinspektøreme Jørgen Andersen
og Eske Brun fAet forelagt dokumenter vedrørende en skeltorandring
mellem ejendo1!1I!1enmatr. nr. 46-a Søby by, Søby og kirkegården med
henblik pi opstilling at en affaldscontainer. Da frednin~~et
på forhlnd kunne nære nogen betænkelighed med hensyn til, om opstillingen ville komme i strid med deklarationen om sikring at
den frie udsigt til og .tra Søby kirke og forbud mod opstilling
at støUhedsforstyrrende genstand~.h&r man foretaget besigtigelse.
Etter besigtigelse at forholdene på stedet har Dam1et imidlertid konstateret, at opstillingen at containeren, der inde~r
en flytning af den bestAende og mere økæmmende atfaldsplads, ikke
kan tEDkeø at komme i strid med fredningsdeklarationen, og nævnet
har derfor over for landinspektørfirmaet givet udtryk tor, at man
intet har at erindre imod skelforandringen. II hvilket herved meddeles

Jul. Paulsen
formand
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FredninKsstyrelsen

