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Navn: Egense kirke
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•

Kommune: Svendborg
Ejerlav: Egense by o 50 100 200 m

! ! ! !

Sogn: Egense 1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato

• 9..§: 30/9-1949 8/11-1949 Del af ~.
laf

Hele laf og loK. laf.e og lOg 30/9-1949 8/11-1949 Tidl.
Forbehold ang. opførelse af tilbygnin-
ger samt evt. nybygninger ud mod byvej-
en.

11b 19/1-1951 20/1-1951 Hele 11.Q.

11~ 26/11-1949 29/11-1949 Hele 11~.
Forbehold ang. opførelse af nyt hØnse-
hus samt genopførelse af baghus.

11.9- 30/9-1949 8/11-1949 Hele 11.9-.

11f 30/9-1949 8/11-1949 Hele III. Tidl. Ild.- umatr.
areal 19/1-1951 20/1-1951 Del af umatr. gadeareal.
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Fredningsoverenskomst •..... _ ... _---_ ..... _- ...
Undertegnede murer Mikael Hansen, Egense, erklærer sig villig til, SOD

r-'Ijer af matr. nr. 11 !af ~gense by og sogn, at lade et areal af dette mat!
nr~ frede~ for at sikre den fri beliggenRed af Egense kirke.'

Arealet beskrives såledest hele matr. nr~ 11 ~.
~

Fredningen har følgende omfangt
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende

beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transforma-
torstationer, telefon ...og telegrafmaster o. lign.', eller opsættes skure,l

l •
udsalgssteder, isboder, ~ogn. til beboel~e eller opbevaring af redskaber

,~.l. lign. skønhedsforstyrrende genstande.
Jeg forbeholder mig dog at nedrive baghuset på ejendommen og at op~

føre et nyt baghus samt at opføre et nyt høns~hus på arealet.
'~ For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejen-
dom matr. nr. 11 ~ af Egense by og sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for
Svendborg amtsrådskreds.

p. t. Rantzaus minde, den 23/11 1~49.
Mikael Hansen.

Idet fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds modtager og godken~
der foranstående fredningstilbud .estemme;~et, at fredningen Til VEre at
lyse på matrllonr.' 11 ! af Egense by og sOgDto

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 26/11 1949~
J.: Hvas S.'

Tinglrst den 29. november 1949.
Genpa~tens rigtighed bekræftes.

/;,' IV,/
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REG.NR.
FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

Egensevej l' . Telefon (09) 21 1693

. , . ,

.'
I 5700 SVENDBORG, den 26/6 1987

Journalnr.: F r s. 108/ l 987

Man har d.d. tilskrevet Lars Mindedals TEgnestue A/S,
Torvet 2 E, 5700 Svendborg, således:

Ved skrivelse af 13. april 1987 vedlagt tegninger, har De
anmodet om fredningsnævnets godkendelse af, at der på matr. nr. ll-f
Egense by, Egense, opføres en ny bygning med graverfaciliteter og
kirketoilet samt endvidere en ny særskilt redskabsbygning. Bygnin-
gerne skal opføres som erstatning for en allerede eksisterende mindre
bygning, som vil blive nedrevet.

Det ansøgte kræver fredningsnævnets tilladelse, idet matr. nr.
ll-f er omfattet af en fredningsdeklaration.lyst 8. november 1949,
hvoraf blandt andet fremgår, at der på ejendommen ikke må foretages
bebyggelse eller udsigtsødelæggende beplantning. Ejendommen er i
1957 udstykket fra matr. nr. ll-d og i forbindelse med udstykningen
blev den fredningsdeklaration, som hviler på matr. nr. ll-d over-
ført på nærværende matr. ~r. II-f.

Nævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.
Under mødet tilkendegav kommunens og naturfredningsforeningens

repræsentanter, at de ikke havde indvendinger mod det ansøgte. Fyns
amtskommunes landskabsafdelings repræsentant fremhævede under mødet,
at der er tale om en meget smukt beliggende kirke, som bortset fra
en lille eksisterende toiletbygning, er helt friholdt for omliggende
bebyggelse. Repræsentanten anbefalede, at man overvejede andre pla-
ceringer, f. eks. ved siden af den eksisterende parkeringsplads.

Menighedsrådet udtalte under mødet hertil, at en placering f.
eks. udenfor kirkegårdsarealet ikke var muligt, fordi det ikke var
muligt at købe jord af naboen og vedrørende placeringen ved parkerings-
pladsen er denne placering dels meget dyrere end den nuværnde place-
ring og endvidere er det en upraktisk placering på grund af,at toilet-
faciliteterne i så fald vil komme til at ligge for langt fra kirken.

Fredningsnævnet tilkendegav efter mødet, at man var sindet at
tillade det ansøgte på betingelse af, at den bygning, der ligger nær-
mest kirken, blev trukket så langt mod øst som muligt og endvidere
sænket så meget som muligt både i terræn og for så vidt angår tag-
højde.
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Arkitekt Mindedals tegnestue har herefter den 19. juni 1987
fremsendt ændrede tegninger, hvoraf fremgår, at bygningen er trukket
ca. 1,5 m længere mod øst og endvidere er bygningshøjden sænket ca.
90 cm, dels ved regulering af terrænet og dels ved en sænkning af
taghøjden på ca. 40-45 cm.

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte
med bemærkning, at de af fredningsnævnet under mødet stillede betin-
gelser nu ses opfyldt ved det ændrede projekt af19. juni 1987. Tilla-

delsen er betinget af, at de nye bygninger opføres med tegltag og
murene kalkes hvide, og at den eksisterende toiletbygning fjernes.

Nævnet har underrettet den stedlige kommunalbestyrelse, Fyns
amtskommunes landskabsafdeling m.fl., der inden 4 uger kan indbringe
nævnets afgørelse for Overfredningsnævnet, ~m foranstående.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefristen,
4 uger, jfr. naturfredningslovens § 58 stk. 5.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
fra tilladelsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64 a.

~ Jul. Paulsen
formand

Skov- og naturstyrelsen

\



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31. 5610 Assens

TIL 64 71 1020· Telefax 64 71 5520

Dato: O1 .04 .97 .
Journal nr.: F. 57/ 1996

Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Amtsgården
Ørbæk vej 100
5220 Odense Sø

Ved skrivelse af 7. november 1996 har Fyns Amt på vegne Tine Saa-
bye og Torben Nielsen ansøgt om lovliggørelse af en mellembygning,
der er opført mellem stuehuset og en tidligere lade på ejendommen
matr. nr. ll-d, Egense by, Egense, beliggende Høj ensvej 210, Egen-
se.

Ejendommen er omfattet af kirkefredningsdeklaration med sædvanlig
forbud mod bebyggelse, der hindrer den frie udsigt til og fra kir-
ken.

Fyns Amt har i fremsendelsesskrivelsen bl.a. udtalt, at mellembyg-
ningen er opført i sammenhæng med den eksisterende bebyggelse på
ejendommen, og mellembygningen er endvidere opført på den sydlige
side af stuehuset, der vender væk fra kirken. Under hensyn hertil
har man ingen indvendinger mod en lovliggørende dispensation.

Svendborg Kommune har i skrivelse af 20. november 1996 udtalt, at
de kan anbefale en efterfølgende lovliggørende dispensation.

Menighedsrådet har i skrivelse af 13. december 1996 udtalt, at man
ikke har indvendinger imod en lovliggørelse.

MIUr!~QQ f;ne,gfmJnllte~et
,'.nr· aN 1QQ6- \2\1 / l .- GC o l

le o ':! I1PR. '1997
~kt~nry~



Fredningsnævnet finder ikke, at en efterfølgende lovliggørelse af
mellembygning vil stride mod fredningens formål, idet mellembyg-
ningen ikke vil hindre den frie udsigt til og fra kirken, hvorfor
fredningsnævnet herved meddeler efterfølgende godkendelse af mel-
lembygningen.

Afgørelsen, der er enstemmig, meddeles i medfør af naturbeskyttel-
seslavens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslavens § 78,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86

tt nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresender klagen til Naturklage~ævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den kla-
geberettigede.

s. RaunhOl~f
næstformand

lit

tt
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Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 6471 1020 - Telefax 64 71 5520 Dato: 7, januar 2002

Journal nr.: Frs. 59/2001
Deres j.nr.: 8-70-51-8-479-5-2001

Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
0rbækvej 100
5220 Odense Sø

Ved skrivelse af 17. oktober 2001 har Fyns Amt på vegne ejeren af matr. nr. 11-c Egense
by, Egense, Gitte og Habib Deylami, fremsendt en ansøgning om tilladelse til at opføre en
ny garage på 33 m2 til erstatning for et netop nedrevet udhus på 20 m2.

Garagen vil blive placeret sydligere end udhuset, væk fra Hellegårdsvej . Placeringen mulig-
gøres fysisk af, at der dels er foretaget en ejendomsberigtigelse omkring ejendommen, dels
yderligere er tillagt ejendommen et mindre areal på 65 m2 fra naboejendommen mod øst.

Garagen udføres i teglsten med skifertækket sadeltag. Facadehøjden bliver 2,5 meter og
rygningshøjden ca. 4 meter.

Ejendommen er omfattet er omfattet af en kirkefredningsdeklaration, således at arealerne ik-
ke må bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, bebyggelse m.m., li-
gesom der ikke må foretages noget, der virker skønheds forstyrrende.

Den daværende ejer tog ved fredningsdeklarationen forbehold om at nedrive et baghus på
ejendommen og at opføre et nyt baghus samt at opføre et nyt hønsehus på arealet.

I forbindelse med fremsendelsen har Fyns Amt udtalt, at amtet på baggrund af dette forbe-
hold, og da den nye garage efter amtets opfattelse ikke vil influere på Egense kirkes frie be-
liggenhed, intet har at indvende mod, at der meddeles tilladelse til projektet.

Egense kirkes menighedsråd har i skrivelse af 5. november 2001 udtalt, at garagen synes at
fremtræde harmonisk i forhold til boligen med naturlig valgt yderbeklædning. Skulle menig-
hedsrådet fremsætte et ønske, skulle det være, at garagen skal holdes i enten murstensfarve
eller med hvidkalket udseende, således at garagen er i overensstemmelse med det omkring-
liggende byggeri.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride mod fred-
ningens formål, dels under hensyntagen til at der nedrives et eksisterende udhus, dels forbe-

_ holdet i fredningsdeklarationen.
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Fredningsnævnet skal henstille, at man i videst muligt omfang efterkommer menighedsrå-
dets ønske om, at garagen skal holdes i en murstensfarve eller i hvidkalket udseende, såle-
des at garagen kommer til at fremtræde i god overensstemmelse med det omkringliggende
byggeri.

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.

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

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.
I

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

~~f-
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Dato: 14. juni 2006
Journal nr.: Frs. 16/2006

Svendborg kommune
Teknisk Forvaltning
Centrumpladsen 7, 3. sal
5700 Svendborg

• Ved brev af 20. februar 2006 vedlagt tegninger har Svendborg kommune fremsendt en
ansøgning på vegne ejeren af matr. nr. lI-d Egense by, Egense, om tilladelse til udvi-
delse af mellembygningen på ejendommen med 0,95 meter i bredden og 0,5 meter i høj-
den. Mellembygningen skal indrettes som bryggers.

Ejendommen er omfattet af en tinglyst fredning fra 1949 vedrørende Egense kirkes omgi-
velser.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i brev af 29. marts 2006
har udtalt:

Den påtænkte udvidelse af mellembygningen vil blive af en sådan beskeden størrelsesorden, at
mellembygningen efter udvidelsen (stadig) ikke vil kunne ses fra hverken kirken eller kirkegår-
den .

Det er Miljø- og Arealafdelingens vurdering, at projektet ikke vil medføre nogen konflikt med
den tinglyste deklaration, og afdelingen skal derfor på Fyns Amts vegne udtale, at vi ikke har ind-
vendinger mod projektet.

"

Fyns Statsskovdistrikt har ikke haft bemærkninger til det ansøgte.

Menighedsrådet har i brev af 15. marts 2006 meddelt, at de ikke agter at gøre indsigelse
mod udvidelsen.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der under hensyn til den be-
skedne udvidelse midt i bygningen ikke ses at stride mod fredningens formål, idet udsigten
til og fra kirken ikke bliver ændret ved udvidelsen.

e· Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk.!.



•

Side 2/2

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives
skriftligt til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 87, stk. 2.

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.
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FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
 
Svendborg Kommune 
 
 
 
 

Afgørelse af 10. december 2015 
 

Svendborg Kommune har den af 3. november 2015 sendt en ansøgning fra Egense Sogns Menighedsråd om 
tilladelse til udbygning af eksisterende graverbygning ved Egense Kirke. Ansøgningen vedrører et areal, der 
ligger indenfor fredningen af 30. september 1949 af Egense kirkes omgivelser, der ligger på Hellegårdsvej 
265, 5700 Svendborg, matr.nr. 76 Egense By, Egense. Fredningen, der er en såkaldt kirkefredning, 
indeholder sædvanligt forbud mod bebyggelse, der hindrer den frie udsigt til og fra kirken.  
 
Ifølge det ansøgningsmateriale, som kommunen har modtaget fra arkitekt Steffen Pedersen, består 
udvidelsen af en ca. 16 m2 stor tilbygning, som forsænkes 0,5 m i forhold til graverbygningen og får en 
taghøjde i højde på eksisterende redskabsbygning mod øst. Tilbygningen ønskes beklædt med sort eller 
grøn træbeklædning og forsynet med sort tagpap. Tilbygningen skal bruges til fyrrum og træpillerum og er 
en følge af, at den nuværende elopvarmning af Egense Kirke skal overgå til opvarmning ved hjælp af 
træpillefyr.  
 
Sagens behandling 
 
Svendborg Kommune indstiller det ansøgte til fredningsnævnets godkendelse og har til brug for 
kommunens sagsbehandling modtaget en udtalelse fra Fyens Stift, hvori blandt andet anføres: 
 
”at den omhandlede tilbygning til eksisterende graverbygning på Egense Kirkegård er godkendt af 
Stiftsøvrigheden i henhold til kirkelig lovgivning, 
 
at tilbygningen er godkendt som et led i et omfattende restaureringsprojekt for Egense Kirke, hvor el-
opvarmning af kirken udskiftes til opvarmning fra nyt træpillefyr, idet der ikke er hverken fjernvarme eller 
naturgas i området,  
 
at der i den eksisterende bygningsmasse ikke er fundet plads til indretning af fyrrum 
 
at der er tale om en mindre tilbygning, der er nødvendig for kirkens fremtidige opvarmning, og  
 
at fredningsnævnet den 26. juni 1987 har meddelt dispensation til opførelse af ny bygning med 
graverfaciliteter og kirketoilet samt særskilt redskabsbygning.” 
 
Svendborg Kommune har efter besigtigelse udtalt, at en udvidelse af graverbygningen vil synes både ved 
indkig fra Hellegårdsvej og fra Egense Kirkevej, idet kirken er meget højt beliggende. Det er dog 
kommunens vurdering, at da det er en mindre tilbygning, der forsænkes i terræn, så vil den ikke være 
skæmmende for ind- og udsigten til kirken. Kommunen er dog samtidig af den opfattelse, at tilbygningen, 
for at give et mere ensartet udtryk af de små bygninger omkring kirken, bør forsynes med et tag af røde 
tegl, ligesom det bør overvejes, om både eksisterende redskabsbygning og den nye tilbygning også skal 
være hvide, jf. fredningsnævnets tilladelse fra 1987.  
 

Tinghusgade 43 
5700 Svendborg 
Tlf. 62172008 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. 44-2015 
Dato: 13. december 2015 



Sagen har været i høring.  
 
Naturstyrelsen har udtalt: 
 
”Det ansøgte vil efter Naturstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller 
yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatsdirektivets bilag IV” 
 
Naturstyrelsen er enig i kommunens vurdering af ansøgningen.” 
 
Fyens Stift har afgivet udtalelse om, at der er tale om en nødvendig tilbygning, som man har bestræbt sig 
på at gøre så lille som mulig, ligesom man har forsænket den. Stiftet har anmodet om en hurtig behandling 
af sagen, idet restaureringen af kirken er i gang.   
 
Danmarks Naturfredningsforening har ingen bemærkninger i sagen.  
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag. 
 
Sagens afgørelse 
 
Et enigt fredningsnævn meddeler dispensation til opførelse af en 16 m2 tilbygning til graverbygningen på 
vilkår som indstillet af kommunen således, at tilbygningen skal være hvid og forsynet med rødt tegltag, idet 
den derved bliver mindst mulig synlig i forhold til indkig til og udkig fra kirken. Der er ved afgørelsen lagt 
vægt på formålet med opførelsen af tilbygningen, placeringen og udformningen af den herunder dens ringe 
størrelse.   
 
Afgørelsen er truffet med hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.  
 
Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, påklages til Natur- og 
Miljøklagenævnet af de klageberettigede, der er nævnt i lovens § 86. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 
afgørelsen er meddelt. 
 
Klage skal ske via Natur- og Miljøklagenævnets 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 Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 
500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Der kan findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet eller behandlingen af en eventuel klage er 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 
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