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Kommune:
Ejerlav:
Sogn:

Matr. nr.

Hi~ge
Espe by
Espe

Dekl./Kendelse
dato

Reg.nr.: 473-'')1

\~\4.o0

Tinglyst dato

o
!

100
!

1:4000

Bemærkninger

66.§:

umatr.
areal

31/10-1950

31/10-1950

31/10-1950

31/10-1950

31/10-1950

31/10-1950

22/5-1953

22/5-1953

22/5-1953

22/5-1953

22/5-1953

22/5-1953

Del af 3J~.
Forbehold ang. bebyggelse på arealet.

Hele 45..Q.
Forbehold ang. genopfØrelse af byg-
ni~ger på sammB sted.

Hele 45d.

Hele 45&.

Hele 66a•

Del af umatr. gadeareal.
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Genpar"t..
Matr.mr 45 b og 33 §. ES1,e by og sogn ..

Anmelder:
lfredn lngsnuv ne",

f'or
Sve111110rgant srådskr eds

Nyborg.

Fruun j ng:on~erenskomoto
Stempel- og gebyrftL
lov nr. 140-1937.

Undertegnede gartner Allle]'", E;jner Jol1anms Jøl'gel;sen, Espe, erklærer
sig villig til, ro l1l ejer af mo.tl'.nro 45 Q og 33 .!! af' Espe by og sogn at
lade et areul af' disse matronro fr,de, f'ar at sikre den fri beliggen-
hed af Espe kirke •

Arealet bo s1criv eo såledE:s: hde 45 b og en bEæmmeaf 33 §. på 100
meter fro. parcellens nordgrænse ..

Fredninten har følgende omfang:
Arealerne må ikke ~ebyij"~s eller bO'plantes IlE d udnigtsødelæggendc

beplantnine;, lige Dom der heller ikke ];J':' arealerne må anbringes transfor-
matorstationer, teleIon- og telegr-a:fmaster og lignende eller opsættea
okure, ld oalgssteder" isboder, voljne til beboelse eller opbevaring a:f
redsleabel' eller l?;gnende skunhedsfor styrl'ende genstande.

Der mG!i det hele ikhe -roret3ges mndringer ,i den nu bestående
tilstand, der J~an virke s1cc,:!lullondeeller hindrende fOr llaigi~2JL'{:ti1x:elnx
udsigten ti. l eller fra Jdrken.

Jeg forbe lwlder mig dog at bygge pu matr.nr. 33 §.. og i tilfmldo:
af' brand ell el' ne<lbrydning af hus€-t på m:a: 45 E. a:t genopføre hus et dog
kun efter f:r.'euuin.":sruvnGts {l,oc1kendelse ai' byggetegninger of, beliggen-
hedsplan.

l'or frcdninl.;en Jo.'WVflCingen ersto.Lningo

Jeg er enig i, at ovenstående frednine;stiiB.bud ti. nglysGs på min
fornwnte ejelldom, dog ui en ui [';if't i'or m.ig..

J?åtalcbcrotti.:;et i henbId til Jor anståerd e er frodningsnDJTnet
Svendborg amtSl'ådskreds og rncni~hedsr&dJ!lt for Espe sogn ..

Espe, den 31/10 19500

Ejner JøJ'gensen. ..

for

Idet fr:Jdningsnmvre t modtager oe godlcerder fer anståerd e frednings-
tilbud, bestemmes det, at fre 'ninc;en iii. 1 være at lyse på IJl3. trorur:'~ ~~_b
og 33 §. af EI1lEEspa by 02; sogno ,

Det :fredede area.l er. indtegnet p<'\.vedlagte kort, a.f hvilket en
gwnpar-t bedes henlagt på akteno

l!'r8dningsnævnet for Sverrlborg arntsr:1dskredsp den 31/10 1950
Keiser-Nielseno

Fl'edllinf.!51Iævnet
for

SvendlJol[1 i m"rJt..d"kfeds
; l ' '":?:/,,~~:::7t~",J;.(~1MAJ

BenpA.rten~ ri,9"tiP-t1ed bekrmftes. I~!
J. Hvas1953
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Genm.rt.
Hatr.nro 66 ,9,., 45 g, 45 ~
Espe bJr og so:;no

]'redn in/J3 oVeren3[ omsto

I
I

REG. NR. /~,/~
Anmel,der:

Frech in2PnLGvret
for

Sverd borg unt srMslæ eds
Nyb<r go

Stempe1- og ~ byrfri
lov l1rø 14.-1937.

Undertegnede gårdejer Pooler Kris te nGen s,am formm d for Espe sognaråd
erklwrer a.t r~,det er villiGt til, ro m ejlr af m-æ .nr" 66 §.r 45,g" og
45 ~ uf Jbpe by og sqsn, at lade et litX di:s!ie iIatr.nr. frede, for at
sikre den fri b9 lig r~enhed nf Espe Jdrke.

Areale1.. beskrives ~,åledeG: hele 66 ,g, 45 d og 45 .§. samt gadearE--
let nord, øst og :~~Idj-'o~ U_l'kegåJ'den.

Frednin:;c.:!1 hal' _LIgende oinfang:
Arealerne må ik~ e beby.:;,:';e:oeller beplantes med udsigtsødelæggende

beplantning, liGesom dffr h ller ilch~ på. arealerne må anbringes trans-
formatorstatl,merp telefon- 0[.; telegrafmaster og l:ig nende eller 0IS ættes
skure, trlsall:':sstederp isboder, \O.:;notil beboelse elJe r opbevaring af
redshaber eller lits nenue ~Jlwnlleds.ful'Gtyrrelu e ~ re tande. Der må i det
hele ikke fQlretag-es ænd:ci nGer i den nu bestående ti. lS"Qnd der kan virO
ke Dkæmmendeeller hindrende fbr llDito,rten -li 1.,-1101' fra kirken.

For frem irg en kræves ingen erstatning.
Rudet er enigt i, ut ovensiå end e fI'ednil1,~s-ti]b ud tiinglyses på dets

forn,,]! nte ejendomlJ1e.do g ID en ud gi f't for kommunen..
PutDleb GC ettigct c::r fx'ednin,c,;sn"v re t .far Svem borg amt srådskr'eds

og r.lenigh:3dDr::"det fox' Espe sOL;Uo

Espe, dem 31 /ln19500
Peter Chri stem eno

Idet f1'edni11I':::;nævne"Lmodta& r og [P <lkender
tLlbud, bestemr.les det, at fredJ2ingen ilLl være
45 Q ,45 ~ a.f Espe by og sOGno

Frednin~Bl1.ævnet for Sverd borG amtsrådskreds, den 31/10 1950.
Keis er-Ni el sen.

foranstående frednings-
at lyse på matr.nr. 66 g,

11 Mf..J 1953

(1~~r..'..d;A~~

!lt~
J. Hval:ll

21

Genpartena rigtighe d bekr~tes
Fred iq}[,n~vl1et

ler
Svendbol J f.mLru __cl_l" eds

Ny~or~
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Terræn af Espe By,
Espe Sogn, Salll'nge Herred,
Svendborg Amt.
j)et med Skravering fremhævede Areal af MatrNr. 33 ~ 45~
45 ~ 45~ 0.9 66 q. samt ~den fredes fOr ai sz'lcre den
fri Beliggenhed af Espe Kirke.
j)er henvz'ses l·(jvrigt til selve Fredn zngsdoku men/;errze,

Udfærdiget Aar /953 paa r;rundlag af Matrilrulskortet.

r~:;;;;:~
Maa l(orhold I: 4000. "A all"....,. uz' • iiiiLC
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·' - FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Egensevej 15 - Telefon (09) 21 1693

REG. NR.
li( /'1

rg fredn1p.Qco>ren' t
•••" ' I. '" ~)IS .arGt
ti Ollentering ~ p..., -fI;l %W(

5700 SVENDBORG, den 12/2 1987

Journal nr.: F r s. 365/ l 986

Man har d.d. tilskrevet Ringe kommune, teknisk forvaltning,
5750 Ringe, således:

I skrivelse af 22.december 1986 (j.nr. 05.04.01GOl) har kom-
munen ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr. nr. 33-d Espe
by, Espe at anlægge en 2,5 m bred cykle- og gangsti mellem Kirke-

--gade og plejehjemmet Bakkegården til brug væsentligst for pleje-
hjemmets beboere. Der agtes anbragt 3 standere ca. 2,5 m høje med
såkaldte parklamper til stiens belysning.

Den pågældende parcel er behæftet med deklaration lyst 22.
maj 1953 til sikring af den frie udsigt til og fra Espe kirke.

--- --- _.Arealet må herefter ikke bebygges eller beplantes med udsigtsøde-
læggende beplantning, ligesom der ikke må anbringes blandt andet
telefon- og telegrafmaster og lignende.

Det ansøgte må antages at kræve dispensation i henhold til
naturfredningslovens § 34.

Menighedsrådet har ytret betænkelighed ved det ansøgte, idet
man kunne påtænke at bruge arealet til udvidelse af kirkegården og
til opførelse af en bygning med opholdsfaciliteter for graveren.

Det må bemærkes, at menighedsrådet ifølge tingbogen ikke er
ejer af grunden.

Amtskommunen har ikke haft indvendinger mod det ansøgte.
Et medlem af nævnet har besigtiget forholdene på stedet, der

er de øvrige medlemmer bekendt.
Nævnet har herefter enstemmigt besluttet at tillade det ansøgte

i medfør af naturfrednlngslovens § 34, idet hverken stien i sig selv
eller de lave standere til lamper på nogen måde vil kunne virke skæm-
mende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken, ligesom der
er henset til formålet med anlæg af stien.

På den anledning, som menighedsrådets udtalelse har givet,
har man fundet det rigtigst at påpege, at deklarationen principielt
er tIl hinder for bebyggelse uf grunden, og at dispensation næppe
kan forventes meddelt, såfremt der kan påvises andre mullgheder for

/1/ )//
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·.
opførelse af en bygning til graveren uden for arealer, som er be-
hæftet med udsigtsdeklaration.

Nævnet har underrettet Fyns amtskommunes fredningsafdeling,
menighedsrådet m.fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets afgø-
relse for Overfredningsnævnet, om foranstående.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefri-
sten, 4 uger, jfr. naturfredningslovens § )8 stk. ).

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden
) år fra tilladeisens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64 a.

~~
~ '--pau-Isen

formand

Skov- og Naturstyrelsen



FREDNINGSNÆVNET FOR FYN

Espe-Vantinge-Hillerslev Menighedsråd
v/Ernst Andreasen

Afgørelse af 8. maj 2018

Dispensation til at nedrive en ejendom og i stedet etablere parkeringsplads og stendige

Espe-Vantinge-Hillerslev Sogne Menighedsråd v/Ernst Andreasen, L. P. Madsen Rådgivende Ingeniører A/S 
har ansøgt fredningsnævnet om dispensation til at nedrive ejendommen Kirkegade 4, Espe, 5750 Ringe, 
matr.nr.: 45b Espe By, Espe, og på ejendommens areal at etablere en parkeringsplads med græsarmening. 
Parkeringspladsen skal benyttes af de besøgende til kirken. Samtidig er der ansøgt om dispensation til at 
opføre et stendige i kanten af parkeringsarealet, så det stendige, der i dag omkranser kirkegården 
fuldendes ved at etablere et stendige på ejendommens areal. 

Arealet er omfattet af fredningen af Espe Kirke, der blev etableret ved fredningsdeklaration af 31. oktober 
1950. Der er tale om en sædvanlig kirkeomgivelsesfredning, der skal beskytte kirkens omgivelser mod 
udsigtsædelæggende eller skæmmende bebyggelser eller beplantninger. 

Det berørte areal fremgår af dette kort

Christiansvej 41
5700 Svendborg
Tlf. 93 56 40 70

fyn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-FYN-57-2017
Dato: 8. maj 2018



Høring

Ansøgningen har været i høring, og der er modtaget høringssvar fra Miljøstyrelsen, Faaborg-Midtfyn 
Kommune, Provstiet samt Fyens Stift. Fyens Stift redegør i sin tilladelse til nedrivning og opførelse, at 
projektet er gennemgået af såvel den Kgl. Bygningsinspektør samt Nationalmuseet. 

Ingen udtaler sig imod projektet, idet Faaborg-Midtfyn Kommune dog angiver, at grusarealet i midten af 
parkeringsarealet bør mindskes. 

Sagsfremstilling og afgørelse

Formanden for Fredningsnævnet er af den opfattelse, at nedrivning af ejendommen ikke kræver 
fredningsnævnets dispensation. 

Etablering af et græsarmeret parkeringsareal på ejendommen er af underordnet betydning i forhold til 
fredningen. Opførelsen af et stendige, der fuldfører det eksisterende stendige, der omkranser kirkegården, 
virker til at fremme fredningens formål om at sikre, at kirken og dens omgivelser fremstår som et markant 
fritliggende element i landskabet uden ”skønhedsforstyrrende genstande” omkring. På denne baggrund har 
formanden for nævnet afgjort denne ansøgning i medfør af Forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 
5. 

Der meddeles således dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 med den begrundelse, 
at anlæg af den ansøgte parkeringsplads og opførelsen af stendiget ikke strider mod fredningens formål. 

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.

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

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