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FREDNINGSNÆVNET>



N~n: Skarø kirke Reg.nr.: 479-06 b

'224 'b .00

,
Kommune: Svend bor g
Ejerlav: Skar ø O 5,0 100 200m

! ! ,
Sogn: Svendborg jorder 1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato

I # 9/5-1955 12/5-1955 Del af 2~.

5~ 5a.19/5-1955 12/5-1955 Del af Tidl. 5.

e a 19/5-1955 12/5-1955 Del af 7~.7-
12 12/5-1955 18/5-1955 Del af 12.



a.""'.Jr.~,
"tr. nr. 2 a, Skarø by,

Dre jø sogn.

REG. HR. O 2 2. 4~ .00 C)

6JJmJ1JU·
~redn1ngenæ~net for Svendborg

amtsrådskreds.
Nyborg.

F R E D N I N G S O V E R E li S K O M S T •----------------~---------------------------Ste~pel- og gebyrfri
lov nr. 140 - 1937.

gdr. Rasmus Hansen Rasmussen, Skarø.
erklærer sig villig til, som ejer af matr. nr.

Undertegnede

2 a
af Skarø bys Drejø sogn, at lade et areal a~ dette matr. nr. frede for at

4tikre den fri beligge~hed af Skarø kirke.
Arealet beskrives således.

•
En bræmme af matr. nr. 2 a på 100 meter t f kiregne ra rkegårdsdiget.

Fredningen har fø:gtnde omfang:
Areale;~: ~å ikke bebygges e~ler beplantes med udsigtsødelæggende

beplantning, liges~~ der heller ikke på arealerne må anbrin~es transfor-
matorstationer, telefon- og telegrafm~ster og lignende eller opsættes sl~u-
re, udsalgssteder, isboders vog~e til beboelse eller opbevaring af redskG
ber eller lignende skønt€d8fo~styr~cnde geLstande. Der må i det hele ikke
foretages ændringer i den nu bestående tilstand7 der kan virke skæ~ende
eller hindrende for ulsis~en til c:ler fra kirken.

For fre(lningen kræves ingen er'sta-::T_ingo

Jeg e~ enig i, at ovr:nstående fredhingstilbud tinglyses på min ejen-
'.~m, matr. nr. 2 a af Skarø 1:;y~ Drejø sogn, dog uden udgift for

IDlg.
Påtaleberettiget er frecningsnævnet for Svendborg amtsråds kreds og

tt,enighedsråaet for Drejø sog~,
Skarø, den 3. maj 1955.

Idet freanings:~vnet nodtager og godkender foranst~ende
bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr. nr.
af Skarø b?, Drejø sogn, der sammen med 22 a 23 bog _, smtds.
udgør en lD~d~rugse~8naom.

Fredningsnævnet for Svendbor~ amtsr~dskreds, den 4. maj 1955,
Keiser - TIielsen.

fredningstilbud
2 ~

-----------------------_.
Udskriftens rigtighed bekræftes.

~Frednings~vnet for Svendborg amtsrådskreds, ds~ 5. maj 19~5.
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REG. NR. .l~ Y.}"IQ.u.u:. ~,_ ' _
Fredn1ngs~æ~~et for Svendborg ~~

amtsrådskreds.
nyborg.

F R E TIN I N G S O V E R E li S K O M S T •-- ------ ---_.--_-- ----- -----_ ...._- ----- --- ._-----
Ste~pe1- og gebyrfri
lov nr. 140 - 1937.

Undertegnede 1ft ~ ElftRlDa .&ate..... ~

erklærer sig villig til, som ejer af matr. nr. ,
af Skarø by f Dre jø sogn, at lade et areal af c.ette matr. nr. frede for at
sikre den fri beligge~~ed af Skarø kirke.e Arealet beskrivee således,

I Ha ..... " ,. -'.1' .. 1Øt 1ft kb__ •• I1Ift.
Fredni~gen bar følge~dc ocf~n~~
Areale~=- mA ikke bebyg~es eller beplan~es med udsigtsødelæg~ende

beplantning, i.igesorr.d'?:l:" hell~;r ~_kki; på arc2_le:r:~ema anbri:l!2;estransfor-'
matorstatior..e:, telefon- og telegrafæaster og l:"gnel'1deeller op3ættes stl.;-
re, udsalgseteder, isboder; vogne til beboelse eller opbevaring af redskc-
ber eller lig~enc.e skønh~jsforstyrrenQe ge~stande. Der må i det hele ikke
foretages ændringer ~ den nu beste.ende tilctand, der kan virke skæmme~de
eller hineirende for ",).:lsjg-:-,en til ej_ler f:;:,akirken.

For frec.nlnB,enkræves ir~ben ersta-':.!:i..~g.
Jeg er 8nig i9 at ov0~ståen1e fred~ingstilb~d tinglyses på min ejcn-

l~m9 matr., ":r. , af SktLrø ry, l'rejø sogn, dog uden udgift foy

ug.
På tale berettiget er ::rec:.ningc~~-:vl1.etfor Svend borg amtsråds kreds og

t1Fenigbedsrådet for Drejø sogn,
Sknrø, den 3. maj 1955 •

•1p...... AJa4en ••
Idet fredni!1gs~vnet rylodtagerog gOdke:1G.erforanstående fredningstilbud

bestemmes c~ty at fr~6cir-~en vil v~re at lyse på matr. nre ,
af Skarø by, I'rejø sc.gn, der saIT'.l7lenr;pl n .. ..n...
udgør en lS~~~Tugse~e~dom.

Frednin~sr:,~vnet fa:' SVe!l:lboT,q;A.n;t8Y~åskreds s cen 4. ma j 1955 c
K~iser - Nielseua

Udskriftens rigtighed bL~~æf~es.
_Fredningswvnet :for Sve~abo:r-gamtsråds kreds 7 den 5e maj 1955~



KtU. nI\. ØI["" ""'"

~~M..u.. fl
Fredn1r...gs·næ":'"net for Syenå.borg IS ...-.)'

amtsrådskreds.
Nyborg.

F R E D N I N G S O V E R E li S K O M 8 T o------------------------~------------_._----

Genpart •......- ...- .......
Matr. nr., At Skar. bf,

e Dn~•• op.

Ste~pel- og gebyrfri
lov nr. 140 - 1937.

Undertegnede øll'4e3er -leb 1lut1a Skar.,
erklærer sig vill:g til, som ejer af matr~ nr. 1a
af Skarø by, rrojø SOh~' at lade et areal af dette matr. nr. frede for at

sikre den fri beliggenhed af Skar~ kirke.

A~ealet ~esk=ivGS således.

I F~edni~ge~ hay ~~lg~~de o~fa~~:
Areale~:'~ ~å ikk3 bebygges eller beplantes ced udsigtsødelæggende

beplantning, lige20~ jer hell~~ ikkr p~ arealer~9 m~ anbrin~es transfoy-

matorstat:'.oaer, telefor.-- og telegrG.fz3ster og l:-g:1.er..de eller opsættes sl':uj

re, udsalgsste6.er~ isboder; vogl;..e til beboelse eller opbevaring af redoyc.
ber eller l:: 8,:J.er.de sk~::lte1oforG+.yr.rL:nde ger ..3ta~.c,e. :Der ~ i det hele ikke
foretages æ:'Jdringcr i den 11' l bent5 ende tilsi..an6. ~ der kan virke skæIJ1..!Ilende
eller hinJ~E.ndc for 1.11s i s-:; e r.' ti}. eJ le.!' fra :k:":,kon ..

For frer ...:r.lngcn lc"æves ingell GTs·ta-un'i:1.b",
Jeg e'~' f-mig

dom, matT" ·~r.
:i,; at O-,-·'O,:-,u-:.2,c:-d2 :::red:ningstilb',ld tinglyses på min ej8:'l-

7 • af Sl~~ø ly, ~:9jG sog~, dog uden udgift for

•mig.
Påtale tc.;ret'Llget er :::,edn.in,;sj,4vnel3 fo:c SV8~d bo ~g amtsråds l:re ds og

menighedsradet fo~ D:re~0 sogne
S~a r ø; de :'l 3 < ma ~ l ~:55 .'

alp. 11.1e _. Raerrnaa••••
Idet freG~in~s~~v~9t nodtag8Y og godkenG3r for3nstående fredningstilbuQ

bestemmes cc:t~ at fredni!l.gen vil v","'re at l:vse på matr, rtr. 7 I.
af Skarø b~lv J:)re jo S\1gE~ der 2s.mn2en med 2! .a 0l " • e.t48.
udgør en 1andbr-,:t~:.E;:e~å.or.l. "-,

Fredn~~~s~~vLet fc~ Sv(~dbnr~ amtsr~~skreds9 den 4.
Ke~ser - Nielseno

-...._-
Ina j 1955.-

------
Udskriften") rig'tighed bek::::'æ::·ces.

Frednin~~l~vnet for Svendbo~g a~t3~ådskTCds: den 5. maj 19550
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~P..!.V..:.
Matr. nr. 12, Skarø by,

Drejø sogn.

ANulAu.·
Fredningsr~vnet tor Svendborg

amtsrådskreds.
Nyborg.

F R E TIN I N G S O V E R E li S K O M S T ,-- _ ....---- ..._-_ ..._--------_ ........ ----- ----.. ..._ ....._- .....-
Ste~pe1- og gebyrfri
lov nr. 140 - 1937.

Undertegnede f::uAn.'I1aNissen Hansen, der sidder i uskiftet bo efter
Sln mand, gdr. Peter Nissen Hansen Skarøerklærer sig villig til, som ejer af matr. nr. ' 12

af Skarø bYt Drejø sogn; at lade et areal af dette matrL nr. frede for at
~ sikre den fri beliggenhed af Skarø kirke.

Arealet beskrives således .

• En bræmme på 50 meter regnet fra kirkegårdsdi~et.

I

FredningeL har følgende omfang:
Areal€~~~ må ikke bebyg~es eller beplantes med udsigtsødelæggende

beplantning~ ligesom der heller ikke på arealerr-e må anbrin~es transfor-
matorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes s~'
re, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskE
ber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke

lforetages ændringer i den nu bestående tilstand; der kan virke skæmmende I

eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.
For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovonstående fredningstilbud tinglyses på min ejen-

dom, matr.~. 12 af Skarø by, Drejø sogn, dog uden udgift for
mig.

Påtaleberettiget er fredningsr~vnet for Svendborg amtsrådskreds og
menighedsrådet for Drejø sogn.

Skarø: den 3. maj 1955.
sign. Anna N. Hansen.

Idet frednings~vnet modtager og godkender foranstående fredningstilbu
bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr. nr. 12
af Skarø by, Dreje sogn, der sammen med matr. nr. 22 1, smtds.
udgør en la~dbrugse~tndom.

Fredningsr~vnet for Svendborg amtiJrådskreds, den 4. maj 1955.
Keiser - ~ielseno------------------------

Udskriftens rigtighed bekræf~es. /&
Frednings~vnet for Svendborg amtsrådskreds, åen "7. maj 1955.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02243.00

Dispensationer i perioden: 06-01-2003



,,'FReDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

TIt. 6471 10 20 - Telefax 64 71 5520

22 l/:!> . 0-&

Dato: 6. januar 2003
Journal nr.: Frs. 35/2002

Svendborg kommune
Rådhuset
5700 Svendborg

Ved skrivelse af 28. juni 2002 har Svendborg kommune ansøgt fredningsnævnet om tilla-
delse til etablering af brønddæksel med udluftningsrør ved Skarø kirke. Det fremgår af
ansøgningen, at der skal etableres en brønd med udluftning ved kirken, og at udluftningen
placeres ved kanten af vejen.

En del af projektet berører en ejendom, der er omfattet af kirke fredet areal, hvorfor fred-
ningsnævnets tilladelse er nødvendig.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Statsskovdistrikt, der i skrivelse af
29. juli 2002 har udtalt, at statsskovdistriktet ikke har bemærkninger til det ansøgte.

Endvidere har fredningsnævnet indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 17.
september 2002 bl.a. har udtalt:

"
En del af området omkring Skarø Kirke er omfattet af en Provst Exnerfred-
ning' med sædvanligt indhold.

e Brønden etableres i forbindelse med kloakering på Drejø, og dækslet har en
diameter på 100 cm. Udluftningsrøret går ca. 50 cm op over dækslet. Brønden
placeres i vejkanten i det sydøstlige hjørne af fredningsområdet.

"

Fyns Amt finder, at dækslet ikke vil få nogen væsentlig betydning for oplevel-
sen af kirkens næromgivelser.

Endelig har menighedsrådet i skrivelse af 20. december 2002 udtalt, at menighedsrådet
kan anbefale den ansøgte dispensation.

Fredningsnævnet skal udtale:

Da alene ca. 50 cm af udluftningsrøret bliver synligt, finder fredningsnævnet ikke, at det
ansøgte strider mod fredningens formål, hvorfor fredningsnævnet meddeler tilladelse til
det ansøgte.



Side 2/2

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

4Uullcol
S~~nhOlt
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