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Navn: Krarup kirke

,
Kommune:
Ejerlav:
Sogn:

Matr. nr.

Ringe
Krarup by
Krarup

Dekl./Kendelse
dato

Reg.nr.: 473-07
\4 l5.00

o
!

100
!

1 :4000

5,0

Tinglyst dato

Hele l~, Ib, 25a, 25b og umatr. gade-
areal.

Bemærkninger

Ila Ib, ,
25a,
25.Q og

eumatr.
areal 31/10-1950 15/4-1953
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REG. NR. HA- 3lto -So

Anmwder:
Fr cdn.i.llt,'S nLvV net

for
3vondlJorg amtsr<ldskredo

Nyborg.

Genuart.
Hatr.m'ø 8.§:. Kralllp by o;:; 'Jocnø

Frednin" Goverons};:oiM:;t.

Stempel- 0ls :J3 byrfri
lov nro 140-1937.

Ullderte~"YBele j'rl1 I'jaren 1,ar:.-en, ~C:rarup, or1d~:r'er sig villig ii l, som ejer
af nR ~r. nro 8 Q ai' K1'o.ruiJby 06 iJogn, at lo.de et areal af dette rra tronr.
fl'ede, i'or at sikre den l'ri æ 1iegenhed af Krarup kirke.

Areal et ~Cl. iv os sinedes : et aroo.lQjfs Q; begrænset mod nar d af ] and e..;
vejen, mod ~ af nu tI' onro 18 Q; og 18 ~ ~ mod sydl af er\. linje i fortGæt-
teIse af s yde;r amn on 0.1' 18 E indtil en linje mod nyd fra det ~'teligesto
punkt al' matr.nro 25 Q. oL: parallel mod ostgrænsen af' 18,g.

Frednjn(~on rnr i'ol[!,Endo omfang:

Arealorne m~likke beby~siSos ellor bGplan "LesTIe d ud.sigtsødclæggenda
beplantning , ligesom der heller ikko p:'i aroaJe rne mil anbrineIlles trans-

&'

.L'OrlJlatOI'SLntj 0J18r, te1el'on- og telgrnt'master og lienende eJ J.år opsættes
skure, udsalL';Gsteder, iGl)odcr, vo~ne ti] b8boolse eller opbevaring af
redf3kabor ello1' li:~nondc ohJnheds.forEtyrronde g3 IS tande o Der må i det
hel e i1;:1;:ei'ordac.::es æntJringer i den hu b3 si1-'1.ende tilstand, der. kan virke
skælflloendo cl.lel' llind:i.'endc .':'01' w] siu;tl.ll t jl ulJ.er fra k:ir ken.

For i'r8(h .Lng\,mkrævos ingen crs'Ge.tninG.

Jeg er enig j., at ov,ms'LuGlrio fr()clnill:.',',stilbud ti. ngJ.yseG p[i min for-
n,~vnte iJ j.J ndom, tb g ude!" uclgif t ID r migo

Påtalcll,.j'etL.L;;et er fl'ednillu_n.vnet [01' Svenillorg anrtsrådG1creds og
rnoni::;lBdSl'cidet for Krarup SO[;l1o

Krarup, den :31/10 195()o
Haron 1al'vEm.

)
Idet f'rednillg:::rhWlct modtuger ae; god~tei1del' foranstående :fredningstil-

bud, te nteli1rnes, det , at fredningen iii.. 1 \lære at lys e på matronr. 8 ~ af. ,
Krarup by o~ sogn.

Det fredede areal er indtegnot på vedlaete kort, af hvilket en gmpart
bedes henla[St P::l akt eno

"1.,
Frednin;,s n"v n et for Sven] b arg amtcJrådnkt' eds, den 31/10 195o.

Koiser-Niels en.

Genpari:e ns rigtjg ll:ld Eumn.r:::bæ:x be1a'æfte s.

Fred;,ill~' f nævnet
h.

S -'bo : I. : .•,d~h,ed,ven~ .

• ~wU'6 1 3 APR 1953
I tormedeD' Ir.. RteIoo,

- lU!I~lcaat fol dtADal

J.Hvas.



I
REG. ~~R./VA-

3~() -':)-0Gen(Jart.
Matro nr. l ~? l~, 25 Q OG25 b
Iu'o.rup by oG s'gn ..

Anmelder~
Frednj n.z:...n.c vnet

far

Svendborg emtsrådskreds
Nybcrg.

Stemvel- og gebyrfri
lov nr. 140-19370

Undertegnede L'or!Jlf~ndfor ICrGJ.'lll)::;0:;n8 sogneråd g[u'dejer 1aurit s Larsen, GlI
Snarup, erl~lU)ror ,at SOI3'1"13 rådet er villigt\ti1, Epm ejer ag matr"nrø 1 :9.,
25 g, 25 _b? l g samt um:J.triku131"<,t [\3. dej ord og kirkeomGivelser af Kram p J• I

~,O2,' sogn, at lade C'Jt areal af di::..se fintr.nI' .. frede, fae at .,ilo.'e
den fri beli~::;enhed e.f ICrarup 1drkeo

Arealet Ce'.;"krives sdl.cdes: helc r.ut .nr .. 19, og l ~ ae;. den umatri-
kulerede eadeJonludonom Lirlcen samt ha.. e na [;1'.nr. 25 a og 25 bo

- "I -

l!"redningen h3.1' fiJlgcnde omfang$
Arealæne må ilde booygu;cb (;ller beplantes med udsigtsødelæggende

be}Jlantning~ ligesolll det heller ikl:c 1'.:1 arealerne må ullbringes trans-o
formo.to:c..:;tationer, tel cfon- og tel c~a i.':na:..,terog li:.:,nende eller opsættes
skure, udsal[;ssteder, isboder, vogn, "dl bcr.)oelse eller opbevaring uf
reusl\aber elJ C;l' lignend'3 S~(mlledsforstyr ccni G gere tande o Der må i det
hele ikI'e J:'oreta{j3o ændringer i den ml b 8.s:åtående til::Ji:a.nd, der kan vir-
ke slc",nlJnendeeller hi.ndrcnde Jor udi"i:~ten til elle;r fra kir lren.

For fredningen J::cwves id; e l er[,tatni nr;.
Rc1det er enigt i, at oVGnståcnde f.L'c;dnin,';3tilbud

fornLvvnte ejendomrre, do::; uden ud.:;ift Jor ko~muneno
påtulcbo1'2t t j get er fr dnj D';snJvm t for Sverrl borg

Jncni:'~hcd:Jr~de'L:Ib r Krarut) G ogn.

tinglyses på dets

ICrarui', den 31/10 1950.
Lallri to Laruon ..

Idet JrcJdnj 11:':...n,,,,net modtat;er <1>(~ c;odkender foranstående fredningstil-
bud, beotolllllles det~ at fredningen vil være flt lyse på matr.nr ... l ,§:,

1Q, 25 ~ at; 25 ~ af Krarup by og s 0Dn.
Fredningsn vnet for Svenl borg amtsro..d~I;Teds, den 31/10 1950.

Keiser-Niclo en.

Genpartens l'it;Li[;hed bekrwftes.
Fredr: ir.!:!cnævnet

1.[
SvenduLJ.. : LI. I .:IL'"ed$

h)"~I~ 1 3 APR 1953

f fo!malllfen. ffo ... re!N.
10m. lupplcaut fG, cle.nne~
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Terrærz ar Krarup By,
Krarup Sogn} SalZinge Herred,
Svendborg Amt.

Q b
.Det med Skraverz..ng fremhævede Area.l af Matr Nt' 1-, / -,
8~ 25!J- og 259 5amt (jade/orden (redes for at 5zkre den
fri .Beliggenhed af Krarup Jlirke.
iJer hen v l.5eS z" o·vrl:gc hl selve Fredn&ngsdokumentet

Udfærdige t A ar /953 paa Crund lag cif Matrl kUZ5korte t
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01415.00

Dispensationer i perioden: 05-02-1986



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNJNGSKREDS
Egrnsrvrj l ~ . Te1rfon (09) 2l 1693

lY/S-~ ~~.

Cl rj# 5700 SVENDBORG, den 5/2 1986

) TH fredl1ingsregisterollrnal nr.: r r s. 324/ l 98 5

~I o'i."~ering~ ~.JlØ( ,
Man har d.d. tilskrevet Ringe kommune, teknisk forvaltning,

~7~? Ringet 5'1~des:. ":. ~ .. .... ~ .

f'L ';'.~:. ~~· "'··:.J.·.t:.·'!a..".;{.. ~.' ':.." ., ' ..•~.: .._ ~•.:'''': ', .•~' ••': _ :'.' '.... '., l .. • t •
• '_ .,•• ;' ....,... ~~ :.: ......:.·.~·.~ .•. l,.; ...: ....

•

•

Ved skrivelse af 26. november 1985 har Ringe kommune på
.vegne Krarup menighedsrAd ansøgt om nævnet~ tilladelse.til .opfø~else
af et'· graverhus ved Krarup .kirke. 'Huset skal opføres på et umat,t,iku-,
leret areal, d~r er omfattet 'af fredningsoverensko~st af 21. oktober
19')0. Huset vil blive opført l overensstemmelse med fremsendte teg-
ninger og rids .

Den pågældende ejendom er som nævnt behæftet med en fred-
ningsdeklaration, hvori det blandt andet hedder,"at arealet ikke må
bebygges •.•••••• Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu-
bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for ud-
sigten til og fra kirken."

Nævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen og under
mødet udtalte såvel fredningsafdelingens repræsentant som kommunens
repræsentant, Stiftsøvrighedens repræsentant samt repræsentanterne
for Danmarks Naturfredningsforening, at de ikke havde indvendinger
mod det ansøgte. Repræsentanterne henstillede til nævnets overvejelse,
om man kunne betinge en eventuel tilladelse af, at der ikke blev an-
vendt sten til huset, men eventuelt træ, der holdes i mørke diskrete
farver og at taget blev rødt tegltag, og eventuel som betingelse end-
videre stillet, at det skur, der i øjeblikket ligger på kirkegårdsarea-
let, fjernes.

Fredningsnævnet er enig om, at det ansøgte ikke vil stride
mod fredningens formål, hvorfor en eventuel tilladelse kan meddeles i

henhold til naturfredningslovens § 34.

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til det an-
søgte. Dispensationen er betinget af, ~ huset opføres i træ,og træet
males i diskrete mørke farver, og endvidere skal der anvendes røde
teglsten til taget. Endelig er dispensationen betinget af, ~ det skur,
der i øjeblikket er på kirkegårdsarealet, fjernes, idet bemærkes, at
dette skur,efter det oplyste,er opført efter fredningsoverenskomsten
uden tilladelse fra fredningsnævnet.

I
.• "I

\



Nævnet har underrettet Fyns amtskommunes fredningsafdelIng
m. fl., der inden 4 uger kan indbringe -n-ævnets afgørelse for Over.fr·ed-
ningsnævnet, om foranstående.

Ti 11 ~de ~s e n ~a n. i k ke udn y ~ t e ~ t;ø r e f t e r ud l øbe t a f a nke f o. -. 'l"

". '" "sten~ 4 uger',' jfr.:' natu'rfre'dning"slovens"§ '58'stk.- 5~' ':" "," .:"
t J... a: ,., .. ~'~•. ,.: .• , ~ ~ ~ :.~ .... ',,: .~ :'i~.:. ""~ .1- •• .., ••• ~.... r~ f .: '~ ... ~:"". :' •• : ...... ~:.: ~':- .. ~, •• .,., "s',;. t'· ~ :.: ..... .: -: r"~~' ': ·.el ... ~......:.. (:: "'! 'lo ..;~ ... ".,; .~,. "i-':~'·.~··,.. :,,~:,.tl~' :~ ~~"i-," 10.::: ;.•. ' ,,:.•t-: ...t.

Tilladelsen bort"falder, 'såfreml den 'ikke e'r udnyttet· inden

5 år fra tilladelsens meddelelse, jfr. naturfrednIngslovens § 64 a .

.... ~~ ..

~paulsen ' ?
formand

" .,

' ..

I

Fredningsstyrelsen



-. .
Ar 1986, den 4. februar kl. 14.45 afholdt nævnet møde og

besigtigelse ved Krarup kirke i
Frs. 324/1985 Opførelse af graverhus pA umatr.

'. areal ved ~rarup kirke. . "

Der frem1agdes:

...·.skrivelse. f.r~· Ringe kommune af 26 • .novEimber '.:1985 med sener.~· ·påte-gning .. '~!"

1"··.,·..;.·:(.7' .......'v~:f·~.~"J'h'u 'att 'f98 g' :rt~···t~·~dn'1:.n'g·§:lfrHe'riWgeri?..··..".oi •. -,!".: .~.: ......' .",,;'" ;~'. -; ',,~·.I.~'.\ ~:'.~..;.•...:~;;..~ o ;;Jti

- skrlveis'e af 9. januar 1986 fr.a arkitekt Aage Larse.n

....diverse ·I:<or-.t'og tegninger .• ~...
.: .)

Nævnet var sammensat af formanden, dommer Jul. Pdulsen,

Svendborg og nævnsmedlemmerne, AnnIe Kramer, Nyborg, der mødte som supple-

I ant for Hans Larsen og Torben SchmIdt, der mødte som suppleant for Th.

Fjord Nielsen.

Endvidere mødte:
•

...menighedsrådet ved formanden Vagn Hansen, samt menighedsrådsmed1emmerne

Julie larsen og Edith Hansen,

...arkitekt Aage Larsen,

Ringe kommune ved Mogens Rasmussen,

...Danmarks Naturfredningsforening ved Karen M. Sørensen og Steen Bak

Henriksen,

• ...Fredningsafdelingen ved forstkandidat POul Damgaard,

...arkitektfirmaet Stærmose ved arkitekt Holger Garlach.

Formanden indledte mødet og nævnte herunder, at det ansøgte

kræver dispensation fra den fredningsoverenskomst, der er lyst på ejen-

dommen. Overenskomsten er daleret 31/10 1950 og tinglyst 15/4 1953.

Vagn Hansen oplyste, at der ikke er nogen ejermæssige proble-

mer med arealet, Idet arealet vil blIve overdraget til kIrken af kommunen.

Der er heller ingen problemer med hensyn til vejadgangen, idet den vej,

der går op til det planlagte sted, udmærket kan benyttes.

Det konstateredes, at der ikke var mulighed for at udbygge

It kapellet yderligere.

Poul Damgaard udtalte, at han efler besigtIgelsen vil fore-

_.



trække den placering, der er foreslået af ansøgeren, men det bør for-

mentlig som betingelse kræves, at der vælges nogle mærke farver til

,e murene, og at man beklæder taget med rødt tegltaq.

HOlger Garlach udtalte, at han ikke kunne fInde andre merl

egnede steder at placere huset, og huset må anses for nødvendig for i,;

"'opfylrle de krav,' myndighederne i dag stiller ·med hensyn til fa.cilltet~:·:·." . ..... .. . . '. . . - .' .. . '. . . . .:., . - . .' .' '. .. . ". .' ..' .... :. - '.' '.~:~
j'';''.' .••.J •••• ',ff-o~: :en ··;1}rS-\le-N.\ IoIan: 8'f:\'b-efa·!-e4ey ..;-at' .,.,aR :~n~e:odtø \t,r .• .;.~.. -Q.t-80,ets,:~f:9·t: ..f~.te_n....:.,'.::~.~~

og at taget blev belagt med røde teglsten, og endvIdere kunne -man OVP[ .
• •• I

V.e j e' o g s t i 11 e s om b e t i ~eje is e, ~ t d e t t ræ s k u r, s o m s t å r -p ~ '.kir k e l3re a'le! ' ...
. .'.. ' . ':.' . . . . • "" ' .,'. ' ...', . " '. : ". ,'," .. . .' _ . t:, .. '. . '.' .... ~: I

'f j er'nes, so'fn bet inge lse' for '~~ xt(l>il"i t ·"op fø'te . de t t'e' hY'e' nus. .. ..::.

De øvrige mødte tilsluttede SIg det af Holger Garlach anfø

I
Vagn Hansen erklærede på menighedsrådets vegne, at man lkk

havde indvendinger mod de stillede betingelser.

Herefter sluttede den officielle del af mødet og der foret

votering:

Der var enighed om at det ansøgte ikke vil stride mod fred-

ningens formål, hvorfor tilladelsen kan meddeles i henhold til naturf:'0

ningslovens § 34. Der var endvidere enighed om at meddele dispensation

til det ansøgte. Dispensationen er betinget af, at det skur, der er pa .11
•

nuværende kirk~e~l, fjernes, og at man opfører det nye hus i træ, de~

males i diskrete mørke farver,og taget bliver rødt tegltag.

Mødet hævet.

,~-
~ 7

formand

L.k/
/5/ Raunht!t

sekretær

--00000--

----------
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