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Afgørelser - Reg. nr.: 01764.00

Fredningen vedrører: Sanderum Kirke

Domme

Taksatio nskom miss io nen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

01764.00

I=rørlninn~n~vnet....... -.....~---- - ---- 21-11-1951, 31-05-1954

Kendelser

Deklarationer
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Navn: Sanderum kirke

I

Kommune: Odense
Ejerlav: Sanderum by
Sogn: Sanderum

Matr. nr. Dekl./Kendelse
dato

Reg.nr.: 461-15b
(7"4.00

Tinglyst dato

o
!

sp 100
!

1:4000

Bemærkninger

•
21/11-1951 23/11-1951 a n o. a m CDel af 3-, 3- og 3-. Tldl. 3- og 3-. .

Sålænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyplacering
af bygninger m.m .•Forbehold ang. genopførelse af præste-
gården nærmere vejen.

3o§ 21/11-1951 23/11-1951 Del af 3o§.Forbehold ang. en trappeopgang.

*..
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Jt:t twfl't:~nhH·tlr1Jf\tlH' t torO~~~"".'',~'mi,t>~"t!,;,,"~nfi!.
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F r e 1 n i n g s b e s t e m m e l s e

U~dertegnede menighedsr&d for T-~·~~nd.l'U\:l~o~a
sogn bestemmer herved under forbehold af kirkeministeriets god--
kondelse> at der pål22gges ejendommen matr. nr. '8 ~,~,·,ftde't.'Q4bJ'

O~, ~o". sl~ldsat for hartkorn 2 tdr. 4 skp. afdk•
2 alb.> følgende fredningsbestemmelser~

ml der ikke bygges eller plantes~ midlertidigt eller stedse-
varende~ således at udsigten til og fra kirken hindres. Ejhel-
ler må der foretages olllbygning~anbringes transformatorstationer~

" telefon- ug telegrafmaster og lignende, der må ej heller o~8til-

1:6,- :f'o;c1.}(fhalc00 ~jtn\:,:Y:'h('!(1G:f',f\H~et t"$~·t tlJ At OP'~3';1~:' ;",~æ8·h..~'tl1'-
den n""'f~'~\,·t~ 'Ve;': illa J1l,d.~~oen nnY_'"f.,,,,,A. '-"'I./t!~I"\,r.B·l·"~f"'1 "'-"01'" I> H' ....1

II' ,. .• ~.(4· dJ,,(,,U-V ,*...~'I! ~w... . ~ _ 11'1,",". • :y.'\"l~ H'''' <11~ 1 ~ '!i~ "&-"'d. •

les skure, udsalgssteder~ isboder, vogne til beboelse eller op-
bevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende gen-
stande.

Så lL::ngedet til præsteembedet hørende nZJvnte jordtillig--
gende administreres af de kirkelige n~digheder, træffer kirke-
ministeriet dog - efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet -
som hidtil afgørelse om nyplacering af bygninger på præstegll.ro.s--
jorcen. Endvidere træffer kirkeministeriet som hidtil afgørelse

I~,.,
·1IJll'lJlllr:r,I------------- _



til præsteembedet hørende have med gårdsplads samt den del af
præstegårdens areal~ der ligger i umiddelbar tilknytning til og
n@rhed af præstegårdens bygninger~ så længe disse arealer admi- ~
nistreres af de kirkelige myndigheder.

Det fredede omr,3.defindes indte~et pu vedhcrt'teclekort.
Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for matr.
nr. 'f; 4.

For fredningen ydes ingen erstatning.
Menighedsrådet er indforstået med~ at ovenno.,"Vntefrednings-

bestemmelser tinglyses på ejendommen med påtaleret for naturfred-~
ningsnævnet for Odense amtsrådskreds og - hvis et ~real s~lges -•tillige for menighedsrådet.

( Matr. nr. udgør i forening med
matr. nr. et landbrug. )

Med hensYn til servituter og byrder benvises til ejendom-
mens blad i tingbogen.

, den

r

Naturfrec~ingsnu..-'Vnetfor Odense amtsrådskreds ,
den Pl'CØV. 1.f':)~.n.•

.;1Df.~\'!;Ii:'r..

Ovcrensstern.rnendemed vedtagelse på møde den 1.."th~'U(1~\H,r194'.~lmodtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense amts-
rådskreds foranstående fredningsbestemmelser~ der bedes lyst som
byrde på matr. n::,:,.3 o.

- ....~ff:edningsnævnet
a:tBk,ri~'t;.':. ,(~ :~1:'t,1 ';:~~~at:'etJ~I~'rt~lU for G.a 11JAN.i9S'

"<>. ()npn~A Amt<:Trl<'lc1SkredSl



REG. NR. /,7i~

Matr. nr. Anmelder:

"

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

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre
$~,rH~ex'umkirkes omgivelser mod bebyggelse og anctre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede 4r.~.~me.tGr
V1lb. P~t~røen.~~na.rua.
indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nr. '0 a

skyldsat for hartkorn
2 alb., følgende bestemmelser:o tdr. o skp. l fdle.

I .1orllabtm og 'p:li 6~r'jtpl C!f:en nora tor hullet. eOIll e. bGll!~&nc1.

øst :fOl' kb'kell.,
må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller st~dsevaren-
de, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ej,heller
må der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer,

/telefon- og telegrafmaster og lignende; der må ej hel~er opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse el~~r opbeva-

.'

ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende ge~tande.

Jf.~; torbeoolder Øltg 1'(' ~ til ~t OIJr.l'e e.n 'tJappeopPftS 1164

v.et ved ~ldehuøot. nor~11te ~lf.et hV6r d.rene nu foretind•••
Det fredede område findes indtegnet på vedhæftede kort.

Den originale kortkalke opbevares i tinglysning~akten for
/. I

.. tr" ar. , 8. 8aJldfU·UØl bJ Ol øp. I '
, II

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift/ for .mig tinglyses
i

J
I



på n~~te ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for
Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for Sanderum 10".

Matr. nr •....................... _udGør; 1 for~ainSi JI1..'~d
~ J.W),dJil rug •matr. nr •...,....-~~

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens
blad i tingbogen.

t den 15'oJt.t..1951.

I'.'

Overensstemmende med det på mødet den l"tI' •• \)(lJt 194'
vedtagne modtager og godkender naturfredningsncynet for Odense
a~tsrådskreds foranstående fredningsbestemmelserl der bedes lyst
som byrde på matr. ru'. '0. 8al1t1erwøbf og -op•.

:
Naturfredningsno..."VIletfor Odense amtsrådskreds tI

I
den a '110.". 1951.

111118\)e1'l.

~1nf.lyct~'11 23'november 1951 ~4 Qnms~knlnl'
16 .~.nd~.n hætter 10.000 kr. \11 H7Gna KrQt11tto:rlft1ns.
6.000 kr. til tubriknot L1n~h~~at.N.rr,.~s~t2'.
'.l48,.e k~. til na40rslev Credltba»k.

I'
I·

•• 1 ....

Atokr1ttQna r18tl:~h.4 bekrette8'
Natur~red~~~g5nw·"not «. 17 JAN.i952

()~~tl:.10 Amlm a.lwkr ed"
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REG. NR. /l'~
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. Matr. nr.
3 m Sanderum by og sogn.

Anmelder:
Naturfredningsnævnet for
Odense Amtsrådskreds.

F r e d n i n g s b e s t e m m 0 l s e

Undertegnede menighedsrcld for Sanderum sogn
~bestemmer herved lunder forbehold af kirkeministeriets god-
kendelse, at der pål~gges ejendommen matr. nr.3 m Sanderum
by og sOGn sk;yldsat for hartkorn o tdr. o skp. o fdk.
o 3/4alb., følgende fredningsbesten~elser~

På den nævnte parcel, der anvendes som parkeringsplads

.må der ikke bygges elle-r plantes~ midlertidigT.,eller stedse-
varende~ således at udsigten til og fra kirken hindres. Ejhel-
ler må der foretages ombygning~ anbringes transformatorstationer!

les skure, udsalgssteders isboder s vogne ~il beboelse eller op-
bevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende gen-
stande.

omhandlede kirken tilhørende
Så l~mge det ~~Iz~~~~~~~~~ j?rdtillig-

gende aOillinistreresaf de kirke] ige mynd5gheder, trr.eff'erkirke-
ministeriet dog • efter indhentet erkl~ring fra fredningsn,mnlet -

det.som hidtil afgør~lse om ny~lacering af bygninger på ~ae~åxz~*

~Kz~lix~!ill!xfaxsIeæfflBr~~~zd~!ZxeXsll[

mm.."
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For fredningen ydes ingen erstatning.
Menighedsrådet er indforstået medl at owmnccvnte frednings-

~ 'o.

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

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendom-
I

o
P;'c+. mens blad i tingbogen.

Sanderum , den b23. marts 1954.
Axel Pedersen. Johannes ~hansen. William Christensen. Inger M. Er.tkaenr ensen.
Carl Hansen. Hans Rasmussen. Signe Jacobsen. Niels Chr. Nielsen •

Overensstemmende med vedtagelse på møde den 15. december 1949
1951 modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense amts-

"l,rådskreds foranstående fredningsbestemmelsej.~~ der bedes lyst som
byrde på matr. nr.

Naturfred..."'lingsllL..."V'netf.or oacns<.l amtsrådskreds ,
den 31. maj 1954.

Ringberg.
Det tiltrædes, at nærværende fredningstilbud tinglyses som

servitutstiftende på den Sanderum kirke tilhørende ejendom, matr. nr.
3 m Sanderum by og sogn (parkeringspladsen) •.

Kirkeministeriet, den 18. maj 1954.
Pt~a~' Aug. Roesen

Fm.
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