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Matr. nrQ jI..nmelder: Odeose Amtsraadskreds

Ulla ir1k:ulE:t l'E:.t Ul esl1 tønder8ø by og eoga. REG. NR. o 2. ~ o 8 .o o()

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

Sendere. kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede aogn-er4d 1 el2lnders.
to.-ue

indgået på uden vederlag at pålægge ~~~~~~xxx~~x umatr1tu-
leret areal i ~.ndereø by og sogn,

~ iii~xiiixxxxxJ~xx~' følgende bestemmelser:

På arealet, nemlig trekanten mellem kirkeglrden, matr. nr. 5 ~,

•
42 .2" 42 lt os(vejen, således Bom det e r afgrænset med red bræ111me pi veC!""t hættede rrds betegnet "a1l) ,

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren~

• de, således at udsieten til og fra kirken hindres~ Ej heller må.

der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer, telefon-o

og telegrafmastor og lienendet der må ej heller opsættes skure} ud~·

salgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Det iI edede offiråd.eX~le-~~~e.et·X ....tlA"X;ll;;AfLhrt.>,;f,,,j::.Arl~..~]<;"m)XX;C{XXXXXXXXXXXXXXXXXA.lA u~Ji.X KAA lUt'JL1\A4AA'1'2..liA'J.

Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for ..tr. nr.
oogneråd."

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for ~tinglyses



på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for Senders. sogn. '__ '

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

S.n481'.. , den 10'~unS. 19'5. .:~

-'Jens aaneen. Jena Obr1stofferetn. Evald Kartene. leld N1e1611J
Otto Guldager. aerh~rd Jeppesen. Jens Ohr. Jenoen. Arne Laraen.
lans Nielsen. Jena Oh~. lensen. ~'~ ~

Overensstemmende med det på mø~~t den at~ul1 1953

l Søndersø eogner14:

I,

, vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på ~x~x o'ttermtlvnte areal.

t
\

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds, .~
den 12'maj 1956.

Ringberg. IBI.
Sønderaø s08nerids foranstående beslutn1n@ af lO'juni 1955

godkendeø herved.
lyne Stlftamt. den 9'.a3 1956.

Tinglyst 1 Bogenee købstad m. v. den 17'ma~ 1956•
....-..

Afskr1ttens rigtighed bek~tteBt
Natu rfredningsnævnEd e1\

t(i}f

Odense ~<;;iskr.e.ds
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Navn: SØndersØ kirke

•
•

Reg.nr.: 4-83-06
2'"bo8.00

Kommune: SØnders0
Ejerlav: SØndersØ by
Sogn: SØndersØ

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

100
!

1:4000

Bemærkninger

•
5.§: og

umatr.
areal 5/5-1956

umatr.
areal 14/4-1956

umatr.
areal 5/5-1956
umatr.
areal 12/5-1956
2~ 14/4-1956

_39 14/4-1956

7/5-1956

17/4-1956

7/5-1956

17/5-1956
17/4-1956
17/4-1956

Del af 5a og umatr. kirkegårdsareal.
Tidl. 5.§:.
Så1ænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyplacering
af bygninger m.m ..
Del af umatr. kirkegårdsareal. Tidl.
5z•

Umatr. fælledjord og kirkekær.

Umatr. gadeareal.
Del af 241.Tidl. 38.
Del af 39.



•

•

•

I

REG. NR . .t3~

"Matr. nr. Anmelder:
Ma~urtredn1Dgan8Ynet tor

Odenøe aat.rAdskreds

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

Undertegnede menighedsråd for
sogn bestemmer herved under forbehold af kirkeministeriets god-
kendel~e, at der pålægges ejendommen matr. nr. 5 A,SøD.derae by

og BOgD. skyldsat for hartkorn 2 tdr. O skp., fdk.
O alb., følgende fredninssbestemmelser:

PI den pA Tedhetted. ride ae4 red br.... afgraD,s... d.l at

e3endommen

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

Så længe det til præsteembedet hørende nævnte jordtillig-
gende administreres af de kirkelige myndigheder, træffer kirke·~
ministeriet dog - efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet
som hidtil afgørelse om nyplacering af bygninger på præstegårde-
jorden. Endvidere træffer kirkeministeriet som hidtil afgørelse

D.

ad Stm. j. nr.



•

om nyplacering af'bygninger, 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.

~-RPIMe..J.æ'Ø·~~t.
Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for matr.

5 .i BaBt.
For fredningen ydes ingen erstatning.
Menighedsrådet er indforstået med, at ovennævnte frednings-

bestemmelser tinglyses på ejendommen med påtaleret for naturfred-

nr.

ningsnævnet for Odense amtsrådskreds og - hvis et areal sælges -

tillige for menighedsrådet.

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendom-

mens blad i ~ingbogen.

, den 26:julil955.
1 S.nd8rB~ menlghedwrldl

Niels Thomsen. KØ1'en Lorsen. GerhDrd Jeppesen. En.ma Jensen.

Jens Hansen. Christian Ilach. Johannes Jensen •. E'"• ~v. Bundsgaard.

Overensstemmende med vedtagelse på møde den 8. ~ull 195'
Jtiri. modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odonsl'3 a.j;.';",~

rådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst som

byrde på matr. nr. 5 ..

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskredsg

~ den 5.maj 1956.

Rinc:berg. lEJ.

Det tiltrædes, at nærværende frednin~sdeklaration tinglyses som ser-
vitutstiftende på matr. nr. 5 a,Søndersø by o~ sogn.

Kirkeministeriet, den 3n.epril 1956.
F. ~A. V.b. E. Tinglyst i Bo~ense købstsd m.v.

De ~W.rt~!€4p!ngsnævnet d en 7. m1j 1956.
A, f l ., . for ---i-'\r1t1~ns ll.'f.t~:'b,ed. bclp:;ælt(II3:...... ( ~ '"1" T' l n t:,. '"I cfr.



< , Matr~ nr" A1.1melder-:
REG. NR. o 2. ~ o co. o o G

Umatr1kule~et areal 1 ~.nder.ø
.' -, bf 0l sogn

,
.,

Naturfrednlng.~net tor Odense
utarådekreue.

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

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertcgnede bestyrelae tor
Uøndera" bylau,

indgået på uden vederlag at pålæggeXlk~z~~SlxX~~s uaatr1-
kuleI'et a.real 1 :Jøndex"88 by og GOln

sk

sazxxxxXKXJxxxxxiikxxxxxlib., følgende bestemmelser:
På arealet, nemlig telle'jol"4 og k1l"tetær v~" k1rkeg ,rd8Udy1delsons

nor4vcotliGe bjørne, oåleues som G{,.t '~1' a:i'i;rl:rlset mod 1"34 brf',m •• på.,edhæfteft) ride

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedGcvaren-

de, således at udsigten til og fra kirken hindresc Ej heller

må der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer~

telefon- og telegrafmaster og lignende; der må ej heller opsættGs

skure, udsalgssteder , isbodej,,'", vogne til beboelsc eller opbeva,··

ring af redskaber eller lignende skønb.edsfol'styrrenCJ.egl)nft qr, ,..:1(.' v

Den or:.;ginalekortkall-;:eopbevE.J...i....es i ting:;'yoningsakc'-:Jl1for matr.nr.
5 !. bylaugtt

Ovennævnte bes~em,.'Delser}~al1 urJen 'udgift for ~ tj.nglysos



,, ~
på nævnte ejendom med påtaleret for natu~fredningsnævnot for

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for

~imiiHdii
xj)jx~

'.'

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen~

, den 19.ms,rts 1956.

Jens hansen. Niels Thomsen ,
Oldermand. Sekretær.

Hans Ohr. Hansen.

Overensstemmende med det på mødet den O. ~ul1 195' "

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense .;.

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser_ der bedes lyst

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

d 5 • maJ' ill9 56.en
Ringberg.

lEJ.

Tinglyst i Bogense købBt~ld m. v. den 7.maj 1956.

Afskriftens rigti~hed bekræftes:
•Naturfredningsnævnet I {

for den WJ.februar 1957.
Odense l\rntsraadskreds tr i //C ;:::::> ~ A c>fr.----------- t- v'1 (5/ /GP;.-

Ih,
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l'vIatr~nro Anmelder':REG. NR . .,2 3~~

Naturfredn1ngenævnct for edense
amtørs1aøkredø.

\ ',

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

kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre
Sendereeudsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede

~'", ~t på uden vederlag at pålægge min Gj endom, mal'f;'f.E!mrm.~~,;a.mu.

skyldsat for hart~~n
,

tdr .. skp .. fdko alb., følgende bestemmelser:
o ...

.L o
På ojen4ortmen

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

de, således at udsigten til og fra kirken hindresQ Ej heller

må der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer~

telefon- og telegrafma~ter og lignende~ der må ej heller opsættes

skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbeva~

ring af redskaber eller lignende skønhedsfcl'styrrcr ...de

Dee øxxxxx:e,,;II,,ji.Kil'XUJtXXXXXXX'XXKXXXXXXXXJOU.XXXXXXXXXX~XXXXXXXXDen or~ginale kortkalke opbevares i tinglysuingoakr,ellfor
n;~;;'.;.:;ll\:'l.AJ.{llXX4XnltA.:.:t:.lu:.xr..XxxXX'~XxxXXXX:l':.X~>::Xy.Xy.}t""l!:XXXX)(X X i< ~x
Den O:lB~~~~~æ~gf~k~~~!egg~~Xt~e~aA ~~~1~§~f~~O~~~~i!O'i~~'~8snr. ;;J z-



på nævnte ejendom med påt a.lerot for natu:-fret::l1ingsnrovnc;tfor

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for :·,:.ln\"1e1.'ee BOp.

Matr~ ~ro 5.i udgør i forening med ,
matr~ nr ..42 A emet., et bUøandø'b:rue

Med hensyn til servituter og byrder henvises ~il ejendo~nens

blad i tingbogeno

""ander •• , den 19.marts 1956~
I{asmus Larsen.

Overensstemmende med det på mødet den

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense
'. I

,~l

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr. , ~

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

den 14..april 1956.

Ringberg. '.
/BJ.

Tinglyst i Bogense købst&d m. v. den 17.apri1 1956 med anmærkning.

Afskriftens rigtighed bekræftes:
':,\i2t1:d ~edn~:r..gsnæVlJ.8'ifte n J'. f e brU8I'

for
C'ct ....;y),.:., \ .,1\\'.J:'!J.l·_~3cls.)2 0r.'~J

1957.
cfr.
jGP.

-



- -------- - REG. HR. ol.~o ca .000
~aturtrcdtt1nganeynet for uden.e
amtsråd.kreds.

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

oon<ler." kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede gArde3er Brik
'€r1tsenindgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nr~ 'S.oøndersø
by og BOP

skyldsat for hartkorn

o tdro 7 skp" O fdk" et- alb., følgende bestemrnelser~

J~~ ue~ pA veåhæftede rids ~ed rød br...e afgreneede del at
ejondottll1eJl

~ må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsGvaren~'

de, således at udsigten til og fra kirken hindros. Ej hellor

må der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer~

telefon- og telegrafmaster og lignende~ der må ej heller opsættes

skuret udsalgssteder, isboder) vogne til beboelso eller opbeva-

ring af redskaber eller lig~endo skønhedsfoEstyrrende ~e~Rt~;,0Cv

ti, Den or~~ginale kortkn.ll~eOpbeVf:l:8si t inglysningsakten fOl'"

metr. nr. S.!
Ovennævnte bestemnlelser kan uden udgift fol:"mig tinglyses



på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

Odense amtsrå4skreds og for menighedsrådet for ~.nd.r•• eOiD

~;ij("

~æ-
Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen~

,den 20.marts 195f.
E. Eriksen.

Overensstemmende med det på mødet den 8. Juli 195;
vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

'7

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matre nr. ,a

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

den 14.april 1956.
Ringberg.

,
/BJ.

Tini1yst i Bogense købstad m. v. den 17.apri1 1956 med anmærkning.

Afskriftens rigtighed
l\1aturfredningsnævn~en

forOdenseAJlJtsr2a ,,1~-!:c.• :"7, ,Z'_JI --"'7""::::::::::2L

bekræftes:
f

J1,.febru~_r1957.



-,

Matr ..nr"
,~_, eønJ.el'e~ by og $ogn

Ai.lmelderREG ND• I\. O 2. ~O g 'pc:') (;)

~tturfredn1a~.D"Dettor Oden ••
..t.r~d8ltr.dø.

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

~"ndcrs. kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede d1rl~~eN.C.
il.li~et'een
indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matrø nro '9,

aønde~sø by og eogn skyldsat for hartkorn

o skPO fdko 1* alb., følgende bestemmelser:tdr2

p~ den på vedhæi'{iel"e ride wccl rød bramme atsX'enaede elel

af ejendoomcn
der ikke byg~es «kk~~«S, midlertidigt eller stedsevaren-oma

de, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ej hellcr

må der foretages ombygning, anbringes transformatorstationcr1

telefon- og telegrafma~~er og lignende~ der må ej heller opsættes

skure, udsalgssteder , isboder, vogne til beboelse eller opbeva ..·

ring af redskaber eller li,gnendc skønhedsfors t yrre::HlegI?TI " i.- "1~ ,.J,eu

Den or~ginale kortkalke opbevares i tinglysnjngoakcen for
watl'. nr.. 5.i

Ovennævnte bestemmelser l\.anuden udgift for r;~igtinglyses



på nævnte ejendom med påta.leret for naturf::-edningsnævnet for .

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for

Matr~ nr. 3..9 udgø~ i forening med
'.

matro nr<> 6 a. ..at. et landbrug"

Med hensyn til servituter og byrder honvisGs til ejondorruuens

blad 1 tingbogeno

I den 19/3 xu~ 195~
N. C. Andersen.

Overensstemmende med det på mødet den a. juli 195' ro'

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

mntsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr. 39,

den 14.apri1 1956.

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

Ringberg.
lEJ.

Tin81yst i BOf::ensekøost ..d m. v. den 17.apri1 1956.rU1 '~).

Afskriftens rigtighed bekræftes:
Naturfredningsnævnet l,

for den I~·februar 1957.
Odense Amtsraadskred:::::s:-- __.....,-

,....,,--
-~ ~----

cfr.
/GP.
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FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMT

Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 71 1020 - Telefax 64 71 5520 •Dato: 27. marts 2003

Journal nr.: Frs. 3412002

Fyens Stift
Klingenberg 2
Postboks 1140
5100 Odense C.

Ved skrivelse af 29. juni 2002 har Fyens Stift ansøgt om tilladelse til opførelse af graver-
hus ved Søndersø kirke, alt i overensstemmelse med vedlagte tegninger.

Bygningen vil blive opført på matr. nr. 39 Søndersø by, Søndersø, der er omfattet af en
kirkefredningsdeklaration af 19. marts 1956 med sædvanlige vilkår.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 24. september
2002 har udtalt:

"
Menighedsrådet ved Søndersø kirke påtænker at etablere faciliteter for graveren
ved kirken. Rådet har for nylig erhvervet den vest for kirken liggende land-
brugsejendom, matI. nr. 39 Søndersø by, Søndersø, med der på værende bolig
og avlsbygninger til sikring af kirkegårdsudvidelser.

Ejendommens bygninger vil det imidlertid efter arkitekt Lehn Petersens under-
søgelser være vanskeligt at indrette de ønskede faciliteter i, og derfor foreslås
en ny bygning opført umiddelbart nord for de eksisterende.

De østligste 20 m af ejendommen (langs med kirkegårdens vestlige afgræns-
ning) er imidlertid omfattet af en fredningsdeklaration fra 1956 med standar-
dindhold. Kopi vedlægges til orientering.

Projektet omfatter en længehus på ca. 95 m2 med lav tagrejsning med teglsten.
Det fremgår ikke, hvordan facaderne behandles, men Miljø- og Arealafdelin-
gen går ud fra, at der bliver tale om vandskurede og hvidkalkede mure som kir-
ke og kapelbygningen nord for kirken.

Miljø- og Arealafdelingen vurderer, at huset ikke i væsentligt omfang vil gene-
re hverken indblik til eller udkig fra kirkegården, og at det heller ikke vil for-
styrre oplevelsen af kirken fra større afstande - i modsætning til kapellet, der
ligger foran kirken, set fra den tidligere hovedlandevej (Højagervej) gennem
Søndersø. •



\F,
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Graverbygningen vil kunne placeres syd for den tilkøbte ejendoms bygninger,
ud til Kirkevænget, uden at komme i konflikt med fredningsdeklarationen, men
del vil så dels komme til at ligge tæt på ejendommens bolig -nærmest i haven -
og samtidig blive løsrevet fra kirken og kirkegården, og desuden vil den efter
de nye vej anlæg vest om Søndersø så komme til at ligge foran kirken, set fra
omfartsvejen.

Da der med opførelse af bygningen er tale om et stedbundet formål, er det Mil-
jø- og Arealafdelingens opfattelse, at den af menighedsrådet ønskede placering
ud fra en helhedsvurdering vil være den mest diskrete og samtidig hensigt-
smæssige.

Afdelingen skal derfor ikke udtale sig imod en dispensation fra deklarationen til
opførelse af en graverbygning det omhandlede sted.

• Ved skrivelse af 17. februar 2003 har Søndersø kommune udtalt:

"
Huset tænkes opført mellem kirken og ejendommen Kirkevænget 3, som ejes af
Søndersø menighedsråd. Begge ejendomme er omfattet af kommuneplanens
rammer for lokalplanlægning, som område 0.1.2. Området er udlagt til offent-
ligt område: Kirke, kirkegård, præstegård og offentligt grønt område, men er
endnu beliggende i landzone. Opførelsen vil derfor kræve en tilladelse efter
planloven.

Søndersø Kommune vil, såfremt der ikke kommer væsentlige indsigelser, være
positivt indstillet overfor at meddele landzonetilladelse på baggrund af en konk-
ret ansøgning. Vi gør dog samtidig opmærksom på, at vi ikke har foretaget en
egentlig byggesagsbehandling .

"

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der efter det foreliggende ikke
ses at stride mod fredningens formål, idet fredningsnævnet er enig med amtet i, at der er
tale om et stedbundet formål, og at den ønskede placering ud fra en helhedsvurdering vil
være mest diskret og samtidig hensigtsmæssig.

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.

e 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.
,\

tf
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.
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Afgørelse af 30. juli 2017  
 

Dispensation til opførelse af maskinhus til brug for graveren ved Søndersø Kirke  
 
Fredningsnævnet har den 15. april 2010 meddelt dispensation til opførelse af et graverhus og et maskinhus 
til brug for graveren ved Søndersø kirke indenfor fredningen af kirken. Menighedsrådet i Søndersø sogn 
skriver i ansøgning af 15. april 2017, at man dengang alene opførte graverhuset, men ikke fik udnyttet 
dispensationen til maskinhuset. Maskinhuset ønskes nu opført ud fra de samme forudsætninger, som var 
gældende i den tidligere ansøgning, der førte til dispensation fra fredningen.   
 
Fredningen af Søndersø kirke er en sædvanlig omgivelsesfredning, der skal hindre bebyggelse og 
beplantning, der kan hindre indkigget til og udsynet fra kirken. Fredningen er sket med 
fredningsdeklaration af 14. april 1956.   
 
Placeringen af fredningen ses på dette kort:  
 

 
 
 
Sagens behandling  
 
Ansøgningen fra menighedsrådet har været i høring. Det fremgår af ansøgningen i 2010, at der er tale om 
et maskinhus på 50 m2. Bygningen skal være hvid med rødt tegltag. Bygningens placering fremgår af 
følgende tegning:  
 
 

Christiansvej 41 
5700 Svendborg 
Tlf. 93 56 40 70 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-20-2017 
Dato: 30. juli 2017 



 
 
 



Fyens stift har indhentet udtalelser fra Den Kongelige Bygningsinspektør, der skriver, at ”Maskinhuset 
knyttes i sin udformning til det nyligt opførte graverhus, og er beliggende hensigtsmæssigt, samtidig med, 
at det ikke synes påtrængende i kirkegårdsområdet.”  
 
Nationalmuseet har afgivet følgende høringssvar:  
 
”Der er til udtalelse fremsendt en ansøgning om tilladelse til at opføre et nyt maskinhus på ca. 50 m2 på den 
østligste del af materialepladsen. Det er intentionen at opføre den nye bygning med samme udtryk som det 
nyligt opførte graverhus. Ansøgningen er bilagt to tegninger fra arkitektfirmaet Skovbygaard.  
 
Det oplyses, at der efterfølgende skal udarbejdes et detaljeprojekt ved en arkitekt. Det bør blive en arkitekt 
med erfaring i arbejdet i og ved kirkerne. Forud for byggeriet af graverhuset blev der udført en arkæologisk 
undersøgelse. Der var ikke her arkæologiske spor, og det kunne konstateres, at graverhuset ligger, hvor der 
oprindeligt har været en lavning. Størrelsen af lavningen er ukendt. Derfor må det blive et vilkår for 
godkendelsen af maskinhuset, at de nye jordarbejder skal foretages under arkæologisk tilsyn og først efter, 
at der er indgået en aftale med en af Nationalmuseets kirkearkæologer. 
 
Med ovenstående bemærkning kan Nationalmuseet principielt anbefale ansøgningen imødekommet, idet vi 
imødeser udarbejdelsen af et detaljeprojekt til stiftets endelige godkendelse.” 
 
Fyens Stift har på denne baggrund givet en principiel godkendelse opførelse af det nye maskinhus på 
kirkegården som skitseret, idet man dog anmoder menighedsrådet indsende en projektbeskrivelse til 
godkendelse i stiftet.   
 
Bogense Provsti har ikke noget at indvende mod det ansøgte, og samme udtalelse kommer fra Nordfyns 
Kommune.   
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse  
 
Det fremgår af dispensationen fra 2010, at det daværende fredningsnævn lagde vægt på, at der var tale om 
bygninger, som var rimelige faciliteter til kirken, som placeres, så de ikke hindrer indkig til eller udsigten fra 
kirken. Dette svarer til den vurdering, som Den Kongelige Bygningsinspektør, nu har foretaget. På denne 
baggrund kan fredningsnævnet tilslutte sig nævnets vurdering fra 2010, og et enigt fredningsnævn 
meddeler således dispensation fra fredningen af Søndersø Kirke til opførelse af det ovenfor beskrevne 
maskinhus med den placering, som fremgår af det medsendte tegningsmateriale, idet nævnets 
dispensation dog meddeles på betingelse, at det udarbejdede detailprojekt kan godkendes af Fyens Stift.  
 
Dispensationen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.   
 
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 www.nmkn.dk, hvor der også er nærmere 
vejledning i klageproceduren, se www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du. 

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 og www.nmkn.dk. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være 
afsluttet. 

http://www.nmkn.dk/
http://www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.nmkn.dk/


 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2. 
 
 
 

 
 
Anni Højmark  
Formand 
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