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Afgørelser - Reg. nr.: 01348.00
Fredningen vedrører:
•

Ollerup Kirke

Domme

Taksations kom m iss ionen

Naturklagenævnet

Overfred nings nævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer

17-07 -1950, 04-09-1951

FREDNINGSNÆVNET>

Reg.nr.:

Ollerup kirke

N~n:

4-27-04-

l ~t.t B. 00
I

)e

•

tsad:

•
Kommune:
Ejerlav:
Sogn:

Matr. nr.

•e

Dekl./Kendelse
dato

O
I

Tinglyst dato

100
!

200m
I

Bemærkninger

21/5-1955

~

17/7-1950

8/9-1950

Del af 2.§:.

5.§:

17/7-1950

8/9-1950

Del af 5.§:.

5f

17/7-1950

22/9-1951

5h

17/7-1950

8/9-1950

Hele 5h.

51

17/7-1950

8/9-1950

Hele

17/7-1950

8/9-1950

a
Del af 17-.

a

5,0

1 :4000

umatr.
areal 18/5-1955

17

re

Egebjerg
Ollerup by
Ollerup

Umatr.

gadeareal.

Hele 5f.
Forbehold ang. ombygning samt genopførelse af bygninger på samme sted.

5i.

REG. NR.

/JY8

GanpHrt,

Aumelder.

"h

- t,' i)

......

FI(I';flHnW~i"Wljl~' roR .WI:.NrBCoHG,\:,1'1'::Hc,;[S,;HlroS. Nyborg.

l'4atr.nr. a 2 a
Ol!en.l'P by Od. an~n.

~t~IIPQl- og gebyrtri,
lov nr. 140-1(1'57.
I:lQnlgllc)ds~d pantor U1elll dansen,
\ lllfllP, el'klærec', at n.det er vi1l1ait til, l;tOUlejer at Wltr.llr.
2 a at Cl1e:"
rUD by o~ SU/ioU, at lade o't; aroa1 a1: det~ te matr.nr. trude,
tor at 8tlere den
Uuderte~nudts

:tor "llaruJ)

fortaand

a00lllJ

11

fri

beltæonbo(]

Arealet

••

uf IJllerUI)

bosirrives

kirktj.

i)t.l~dotu

en brlllOllllQ pl. 100 lIl~ttlr fra

pra;atu~i';:.rd~n8t;;llrdaplads

o~ liQVe og :l..Jvr1~t

k1rkEl~bl"dgdibot •

Frcdn111l:'ElIllmr ti6lt:tifld~. oiIlf'ahg& ....rtflllerne U1hikke beby&.~e. eller
beplante
wed u4s1gtøf/ldel.J3ggende beplantnill8.
lit~esorn dtsr Leller
ikko P.' arealerne lIIå
anbriD8e., tralle torl.:.atorøtat iouar , teleI'on- og telllgratJnaater 0t~ lignende
eller
Ollswtteø skure,
u laugsetedor,
1suodar,
VC6HQtil
beboelse eller opbevar1q
at rødokabel.· "Iler
l11Ulende \JkiØui1cdatorstyrreudo
tJsnotande.
ror ir6dll.11l~eu kra.VtitJ 11~e(L erstatnil-io.
14l.det (lf' ti1jte.t i. at overls11ltmclerredningstllbu4
tinglY8es pil dete ejendom lIatr.nr. 2.!. at Ollerilp by 0tl sogn. dog uden udgitt :tor rådet.
PAtalebor ott1åst 1 iami.old til :turallstiJenda
er tI·.dl1i~BrWv~.t to.r
uveudbo~
Oil.tter:ldokrods.
\.llerup,

.1
I

dttfi 17 ;'/
lala,)l.

)~

1'1~0.

li. lJ.ansen.

Idet 1'rednic16l;lurwnot L(lOdt~6I' OEt;e;cdktilldor foran.Mende
boutemmos det, I1.t frudnillt::~nvil v..:re at lyse på lIatr.llr.
2

tredJ11n&8tllbud,

.a

at Ollerup

by

o~ aoan.
ar()a1 Sus indtl:')~llet
bedes i.,enl3.L~t p~ akten.
11flt fredede

l"rednngen<Lvust

fOl'

ptJ vadlQeltu kort,

~)vel1dbort> au,tsrAdskrtlda,

(sien. ); ,:e18<&r-Niels'Hl.

den 17/7

at hvilket
1'150.

au genpart

REG. NR. /3

y'

Genpart.
Matr.nr.:

5 h og

Anmelder:
11 ~,
by o~

Ollerup

FRr;})Nl1W~jN:: VNb'T FOR SVI!:ND-

SObJl.

HOHG A.I\'rSH}D~)KH1mS. Nyborg.

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.
Undertegnede

fru Marie

matr.nr.

Larsen,

født

17 ~ og 5 !! af Ollerup

som ejer af matr.nr.
dette

~kov

frede,

for at sikre

by og sogn,

at lade

et areal

den fri b~liggelilied af ollerup

Arealet beskrives således: hele matr.nr.
100 meter reguet fra kirkebttrdsdiget.

e.

l.1adsen, erkllBI'er sig villig

5!!.

og en bræmme

af

til,
af

kirke,

17 ~ på

I!'redningen Lar følgende omfarJg:
Arealerne må ikke beby~ges eller beplantes med udsigtsødelæggende
beplantning,
ligesom der heller ikke på. arealerne må anbringes ;pra.rwtormatorstationer,
telefon- og teleg:tafmaster
og li~nende eller opsættes skure, udsalgssteder,
isboder, vogne til beboelse eller opbevarir~
af redskaber eller
~
lignende skønliedsforstyrrende
genstande.

tor fredningen

kræves

ingen

erstatning.

Jet! er eni~ i. at ovenstc'.ende .tredningstilbud
tinglyses
på. min ejendom
matr.nr. 5 h og 17 .§! af Ollerup by og SOUl, dog uden udgift for mi~.
Påtaleberettit:,et i lH.mllOld til foranstaende
er fredningsnævnet
for
Svendborg amtarbdskreds.
Ul1erup.

den 17/7

l~~o.

(siL,n. ): ilbaritl:...kov
Larsen.

el

Idet

frednillgsnrevnet modtager

og god kunder

foranstående

fredningetil

bud

bestemmes det. at. fredningen vil v.are at lyse på matr.nr. 5 h og 17 .!! af
Ollerup by og sOGn.
Det fred~de areal 88S indtegnet ptt et eu deklaration
vedrørende
matr.nr.
2 .!! Ol1erup by og sogn vedla6t kort, af hvil ket en genpart er henlagt på
akten.
Fredningsnævnet

for Svendbore!, amtsrådskreds.
(81.o,n) :Keiser-llie1oen

'l\ing1Yflni~spi,tegni~

\,\-"\

-~npartens

rigtigbed

af

8/9

19!)o.

bekræftes:

den

17/7 1950.

REG. NR. /JY'
Genpart.
Anaelder:
FREDNINGSNÆVNET FOR SVENDBORG AMTSRÅDSKREDS • Nyborg.

Ma~r.nr.: 5 ~ og 5 1,
Ollerup by og sogn.
FREDNI~GSOVERENSKOMST.

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.
Undertegnede rentier Niels Jensen, Ollerup erklærer sig villig til, som
ejer af matr.nr. 5 ~ og 5 1 af Ollerup by og s~gn, at lade et areal af det.e
matr.nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed af Ollerup kirke.
Arealet beskrives således: hele matr.nr. 5 1 og en bræmme af Matr.nr.
5 ~ i e~ afstand af 100 meter fra kirkegårdsdiget.

e,

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller i~ke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller
lignende skønhedsforstyrrende genstande.
f

For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstmlbud tinglyses på min ejendom
matr.nr. 5 ~ og 5 1 af Ollerup by og sogn, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for
Svendborg amtsrådskreds.

J

j
I

1

Ollerup, den 17/7 1950.
(sign.): Niels Jensen.
fdet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fredningstilbud,bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr.nr. 5 ~ og 5 1 af Ollerup by og sogn.
Det fredede areal ses indtegnet på et en deklaration vedrørende matr.nr.
2 § OlIerup by og sogn vedlagt kort, af hvilket en genpart er henlagt på
akten.
Fredningsnævnet

for Svendborg amtsrådskreds,

t

den 17/7 1950.

(sign.): Keiser-Nielsen.
Tinglysnings.å"~egning af 8/9 "1950.

,!
l,,

Genpartenø rigtighed bekræftes:

I

I

I ,

-j
f

Stnt[,minir)1,cri8L,

REG. NR.

Køl.h;nh:wn.

'()

~,

22. sefl.

EJ51

] 718.
ÅnlJlel.der:
])redniJli::;::.ru
:vnet
:for
Svendborg AlI1tsrådskreds
Nybar g.

e,

Stempel-

og gebyrfri
140-193 7 .

lov nr.

Un dcrte::node

erlclærer
Olle1'ut;l
at

fru

s:Lg vil-lit!

Iv'J3ren])enclccr Jensen,

tH,

now, ejer

Areo1et

bekkrives

af dette

011erup

si~lede.s:

FredniilE;en hal' :følgende
Ar80J erne må Hke

0.:[

hel0

matr. ltr.

bebYGges jvL

ligesom

grai'llIa:J LGr og ll~nende

1311e1'OL)Swtt(~S

hedsforstyrrende
Endvidere
relse

efter

eller

:for

5 f

dog, neden:for

tl'ans:forJnaLorsta~ioner,

b eboelse

frede,

kirke.

ar-=-alerne må anbl'Jnges

til

lilatr.nr.

om:fane;:

med w.J.siCtsødelwgGcnde be:)18n~niJlg,

vogne

5 ! a:f

DJ~ matr.nr.

uJ og sogn, at li de et areal

.sil(re den :fri bcli-t:Genlled

Staagerup

olJbevaring

skure,

der

eller

heller

beplantes
ikke på

tele:foner-

og tele-

udsalgssteder,

af redskober

is boder,

ellerlignende

skøn-

genstande.
kan ombygning al' de bestående

nedbrydning

kun ske efter

bygninger

frednincsniJJVnets

eller

genopfø-

godkendelse

af byc;ningstegning8r.
For :fredningen

kræves

Jeg er enig

a~ ovenstuende

i,

min ejendom rna~r.nro
for

mig.

ingen

erstatning.
fredningstilbud

5 :f a:f Olleru.!J by og sogn,

tinglyses

på

dog uden udgiftt\

Påtaleberetti~et

i henhold til foranstående er fredningsnævnet

for Sv~ndborg amtsrådskredso
Staagerup, den 17/7 1950.
Naren Dencker Jensen.

Idet fredningsnævnet

modtager og godkender foranstående fred-

ningstilbud, bestemmes det. at i'redningen vil være at lyse på matr.nro

e,

~! af Ollerup by og sogn.
Frednin,~snævnet 'l' ar Svend b Ol' g amtsrådskreds

p

den 17/7 195o o

Keiser-Nielsen.
~

Indført, i dagbogen for retskreds nro 33 .
•
Sunds-Gudme herreder, den 22. sep. 1951.'
Lyst. Tingbog: Bind Ollerup blad 18~.
Anm. Ejend. er behæftet med

3.000

kr. til Svendb. Sparekasse

ligesom der påhviler ejendo ser\,. om byg,:selinier.
Harries.
cst •

•

J!'rednin<~mu::vnet
Jor SVl;n<llJOl'g
Po

2JlltGl'ud.ukl'GUS,
Jiyborg, den 19. oktober 1951.
11. Ve

FREDNINGSNÆVNET>

e-

REG. NR.

,/,J~,f'

Afskrift.
Anmelder'i

Froc.lningsnæVi:et
for
- ~d
Sveiodbora I'• io1l :;ra"
Nyborg

]'}(LDlHj.iG

~J

i

SOVE1~,JSKOi'lST.
Stempel-

og gebyrfri,

lov nr.14o-1937.
UnderteGnede formand for

e.

Chr. Christensen,
erklærer at rådet

OlJerup
er vi'Jligt

tjl,

af lDllerup by og .sogn, at lade
beliggenhed

af Ollerup

Arealet
bete

S08nS sogneråd,

som ejer

detto

areal

gårdejer

af et umatrikuleret

gadeareaJ

frede,

den fri

far" at sikre

ldrkeo
.f

beskrlves

nede laluevej,

OlJorup

sc..ledes:

syd f'or

e L gadeareal

kirke~årdeD

nord f'or den som

"m'

2 å af Ollerup

og matr.nr.

by og sogn.
Fredningen har f0lgende OllJf ang:
Arealerne må ikke bebygges e ner
de bGplantningp
formatorstationer,

b ep1antes

med u4s:igtsødelæggen-

ligesOJll der hellor ikke p~ arealerne
må anbringes transtelGfon- og telegrafJll!:l.ster og lignende eller
opsæt-

tes skure, udsalgssteder,
isboder,
VOGnetil beboelse eller
af redslcsber eller lignende Dk~hedsforstyrrel1de
gen~'tande.

el
dets

I

For fredningen

kFu)vea ingen erstatn~ng.

Rådet er arrigt

i,

at ovenstuende

:fornu;vnt'e ejendom af Ollerup

fredningstilbud

by og sogn,

opbeYm:!ing

tinglyses

dog uden u~ift.

for

på
rå-

det.
Påtaleberettiget

i llenhold til

foranstående

er fredningsnævnet

:for Svendborg amtsrådskrods.
Ollerup,den

Fredningsnævnet
kender

foranstående

for

17/7 1950.
Uhr. Christensen.

Svendborg amtrådskreds

modtager

og god-

fredBingstilbud.

Fredningsnwvnet

for

Svendborg Amtsrådskreds,den
Keiser ...Nielsen.

4/9 1951.

() t
Afskriftens
rigtib]l€"d belcræftes.
Fredl1limgsnwvnet for SvencJborg amtsrandslæ edll:,Nyborg,den 19. oktober

~-I~r;L~"

•

I

1951

01348.00

•
DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01348.00
Dispensationer i perioden:

•

05-10-1989 - 08-03-2006

REG. NR. o /3 ~~_
O()O
FREDNINGSNÆVNET
POR
FYNS AMTS

SYDLIGE

Egensevej l'

Nævnet

har

d.d.

Arkitekt
Torvet
5700

183/ l 989

og rids

De på

tilskrevet

lars

Mindedal

m.a.a.,

2 E,

af 6.

skrivelse

vegne

menighedsrådet

Ollerup

letbygning
med

vedlagte

Det

ansøgte

by,
for

ved

Ollerup

kræver
der

mødet

enstemmigt
males

var

videre

for

hele

til,

opføres

og Fyns

at der

har

Stiftsøvrighed

på ejendommen

en tilbygning

til

af graverfaciliteter

ansøgt

matr.

nr.

eksisterende

toi-

i overensstemmelse

og rids.

34,

idet

tilladelse

ejendommen

er indført

i henhold

er omfattet

i tingbogen

den

har

afholdt

møde

der

enighed

om fra de mødte.

anbefalet

i en hvid

tegninger

kirke

fredningsnævnets

§

Fredningsnævnet

Under

Ollerup

indretning

fredningslovens

vedlagt

tilladelse

tegninger

deklaration,

1989

juni

om fredningsnævnets

røde

Journal nr.: F r s.

Svendborg

Ved

2-a

SVENDBORG.den 5.10 .1989

HOO

FREDNJNGSKREDS

. Telefon (09) 211693

og besigtigelse

som

så den

får samme

farve,

bygningens

vedkommende,

1950.

i sagen.

Under

tilbygning

mødet

blev

eksisterende

påføres

natur-

af en kirkefrednings-

B. september

at såvel

farve,

til

som

det

bygning

kirken,

og end-

en tagrejsning

med

teglsten.

Fredningsnævnet
at meddele
ningen,
samme
bygning

meddeler

tilladelse

såvel
hvide
som

herved,

til

tilbygningen
farve,

som

eksisterende

det
som

kirken,

at nævnet

ansøgte

enstemmigt

har

på betingelse

af,

~

besluttet
hele

byg-

eksisterende

toiletbygning,

males

i

og endvidere

~

såvel

til-

toiletbygning

høj

der

påføres

tagrejsning

med

røde

tegl-

sten.

ttmjøministeriet

~kov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN I~J ';/7 ~cJooSAkt. nr•

.2..

--Foto ve Ilter

Nævnet

har

afdeling

underrettet

m.fl.,

der

Egebjerg
inden

Overfredningsnævnet,

Tilladelsen
4 uger,

kan

jfr.

Tilladelsen

kommune,

4 uger

kan

indbringe

ikke

udnyttes

bortfalder,

før efter

meddelelse,

såfremt
jfr.

udløbet

§ 58 stk.

den

ikke

nævnets

landskabs-

afgørelse

for

Hans

Chr.

formand

e
e

og Naturstyrelsen

af ankefristen,

6.

er udnyttet

naturfredningslovens

~bJL/P~

Skov-

amtskommunes

om foranstående.

naturfredningslovens

tilladeisens

Fyns

Poulsen

inden
§ 64 a.

5 år

fra

REG.NR.

FREDNINGSNÆVNET

\~~B.oo

FOR
FYNS AMTS

SYDLIGE

5700 SVENDBORG,

FREON INGSKREOS

Egen.evej 1) • Telefon (09) 211693

Journal

den

30.07.1990

nr.: F. 13 8/19 9O

Egebjerg kommune
Svendborgvej
135
5762 Vester

I

Skerninge

Ved skrivelse
af 28. maj 1990 har kommunen på vegne
ejeren
af
matr.
nr. 17 a Ollerup by, Ollerup, Peder Skov, ansøgt om fredningsnævnets
tilladelse til opførelse af en tilbygning
på 77 m2
til eksisterende
halmlade på ejendommen.
Ejendommen
er beliggende indenfor den på ejendommen
kirkefredningsoverenskomst,
hvorfor fredningsnævnets
til det ansøgte er fornøden.
Fredningsnævnet
der i skrivelse

har indhentet udtalelse fra Ollerup
af 15. juni 1990 har udtalt:

tinglyste
tilladelse

Menighedsråd,

"Ollerup Menighedsråd
har ingen indvendinger
imod den af
Peder
Skov ansøgte tilbygning
på 77 m2 til halmlade
på
Svendborgvej
106, matr. nr. 17 a Ollerup, så længe denne
ikke i udseende og farve afviger fra den eksisterende
bygning. Peder Skov har telefonisk
oplyst, at taget bliver eternit som på den eksisterende
bygning, og væggene
bliver
hvide ståltrapezplader,
ligesom port i gavl bliver hvid."

•

En repræsentant
fra nævnet har foretaget besigtigelse.
går, at tilbygningen
opføres væk fra kirken.

Det

Fredningsnævnet

i

meddeler

til den på ejendommen
fredningslovens
ansøgte,

idet fredningsnævnet

Skov- og Naturstyre1sen
J.nr. SN \ 2.\\\"1- O
. nr.

5~

tinglyste

00

at nævnet

I

eenstemmigt

fredningsoverenskomst,

§ 34, har besluttet

Miljøministeriet

Akt

herved,

at meddele

forudsætter,

henhold

jfr. natur-

tilladelse

at de

frem-

til det

forudsætninger,

som Menighedsrådet
ovenfor har stillet for deres godkendelse
hensyn til materialer og farvevalg, opfyldes.

med

Nævnets
afgørelse kan. senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt
de pågældende, indbringes for Overfredningsnævnet,
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af andrageren,
Fyns Amtsråd,
Danmarks
Naturfredningsforening
og Fredningsstyrelsen,
jfr. naturfredningslovens

§ 58.

Tilladelsen

kan ikke udnyttes

uger, jfr. naturfredningslovens

I

før efter udløbet
§ 58, stk.

Tilladelsen
bortfalder.
såfremt
fra tilladeIsens
meddelelse,
jfr.

Hans Chr. Poulsen
formand

,

af ankefristen,

4

6.

den ikke er udnyttet
naturfredningslovens

inden 5
§ 64 a.

år

FREDNINGSNÆVNET
FOR
FYNS AMT
Toftevej 31. 5610 Assens
Tlf. 64 71 1020 - Telefax 64 71 5520
Dato: 16. november 1998
Journal nr.: Frs. 46/98

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

•

Ved skrivelse af 27. august 1998 (j.nr. 8-70-51-8-427-7-98)

har amtet på vegne ejeren af

matr. nr. 17-a m.fl. Ollerup by, Ollerup, fremsendt en ansøgning om tilladelse til opførelse af en 395 m2 stor maskinhal på ovennævnte ejendom. Hallen ønskes opført inden
for kirkeomgivelsesfredningen

for Ollerup kirke, hvis formål er at sikre den fri udsigt til

og fra kirken.

Amtet har ikke haft indvendinger mod det ansøgte og henvist til, at der allerede på grunden eksisterer ældre bebyggelse tæt på kirken. Dette samt den eksisterende bevoksning
omkring kirken og kirkegården bevirker, at hallen ikke vil komme til at påvirke udsigten

•

til og fra kirken i væsentlig grad .

Menighedsrådet har i skrivelse af 21. oktober 1998 udtalt, at rådet ikke har indvendinger
mod det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte på betingelse af, at maskinhallen ikke bliver højere end den eksisterende

bebyggelse på ejendommen.

Under hen-

visning til det af amtet oplyste vedrørende eksisterende bebyggelse og beplantning ses det
ansøgte ikke at stride mod fredningens formål.

Fredningsnævnets

afgørelse, der er enstemmig,

er truffet i medfør af naturbeskyttelses-

-2 lovens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslavens

§ 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.

•

...

S. Raunholt
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Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Ørbækvej 100
5220 Odense Sø

Vedr.: J. nr. 9-04-1-714.01-2-98.

•

Ved skrivelse af 15. februar 1999 har Fyns Amt ansøgt om tilladelse til trafiksanering
ved Ollerup kirke, alt i overensstemmelse med beskrivelsen i den fremsendte skrivelse.
Amtet ønsker af trafiksikkerhedsmæssige synspunkter ændringer foretaget, således at der
placeres en 1,5 meter kantstensbegrænset ø mellem parkeringsarealet og landevejen. I
øen placeres 8 stolper, og øen udformes således, at der fremover er 2 overkørsler mellem landevejen og parkeringsarealet. Vejen afgiver et areal på ca. 68 m2 langs parkeringsarealet til præstegården. Arealet afleveres med belægning som den øvrige del af
parkeringsplads. Der etableres busholdeplads umiddelbart øst for kirkens parkeringsareal, hvilket betyder, at der skal erhverves ca. 55 m2 af kirkens jord. I den forbindelse
skal den eksisterende bevoksning (buskads) ryddes og en enkelt række natursten flyttes
bag busholdeplads.
Fyns Amts arealkontor har bI. a. udtalt, at øen mellem parkeringsarealet og vejen ligger
umiddelbart uden for det fredede område, idet den etableres på en del af vej arealet. Øen
vil imidlertid ikke komme til at virke dominerende og vil dermed ikke påvirke udsigten
til og fra kirken i negativ retning.
Busholdepladsen ligger inden for det fredede område. Arealkontoret har vurderet, at
etablering af busholdeplads øst for den eksisterende parkeringsplads, hvor stendiget ud
for præstegården flyttes ca. 3 meter mod nord, ikke vil få nogen selvstændig indflydelse
på udsigten til og fra kirken. Samlet har arealkontoret herefter ikke indvendinger mod
det ansøgte.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra fra Ollerup menighedsråd, der i skrivelse
af af 12. marts 1999 har udtalt, at projektet efter menighedsrådets opfattelse ikke vil
virke udsigtsødelæggende eller skønhedsforstyrrende på kirken og præstegårdens omgivelser, hvorfor menighedsrådet ikke har indvendinger mod det ansøgte, når blot der ved
placering og udmåling af den vestlige ind/udkørsel til parkeringspladsen tages hensyn
til, at der skal kunne foregå rustvogn- og handicapbuskørsel til kirken samt kørsel med
landbrugsmaskiner ad gyden mellem kirke og præstegård til bagved liggende marker.

-2 Fredningsnævnet skal udtale:
Indledningsvis
fredning.

bemærkes,

at ejendommen

er omfattet af en sædvanlig Provst Exner-

Det ansøgte ses ikke at stride mod denne frednings formål, som er at sikre den fri udsigt
til og fra kirken, hvorfor fredningsnævnet ikke har indvendinger mod det ansøgte.
Fredningsnævnet meddeler herved enstemmig tilladelse til udførelse af trafiksanering
som beskrevet i det fremsendte materiale.
Fredningsnævnet skal henstille til amtet, at man tager hensyn til de ønsker, der er
fremhævet ovenfor af menighedsrådet, om at der ved placering og udmåling af den
vestlige ind/udkørsel til parkeringspladsen tages hensyn til, at der skal kunne foregå
rustvogns- og handicapbuskørsel til kirken samt kørsel med landbrugsmaskiner ad gyden
mellem kirke og præstegård til bagved liggende marker.
Fredningsnævnets afgørelse er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens

§ 50.

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.
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Ollerup Kirkeby Præstegårdskasse
v/kasserere Vagn Aaskov
Skovmarksvej 23
5762 Vester Skerninge

Ved brev af 17. april 2004 har De på menighedsrådets vegne ansøgt fredningsnævnet om
tilladelse til udvidelse af parkeringspladsen ved Ollerup kirke, alt i overensstemmelse med
beskrivelse og projektrids.
Det fremgår af sagen, at menighedsrådet og præstegårdsudvalget har fundet det hensigtsmæssigt at udvide den bestående parkeringsplads ved at inddrage en del af den nuværende
beplantning mellem parkeringspladsen og gårdspladsen til parkeringsplads. Til- og frakørselsforholdene vil forblive uændret. Anlægget udføres ved udgravning af arealet, opfyldning, og der afsluttes med grusbelægning som nuværende. Stensætning t1yttes og sættes i
skel mellem parkeringsplads og bevoksning.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der har udtalt, at amtet ikke har
indvendinger mod det ansøgte, ligesom Fyns Statsskovdistriktet har udtalt, at de heller ikke
har indvendinger mod det ansøgte.

•

Ændringen vil ske på et areal, der er omfattet af kirkefredningsdeklaration
den fri udsigt til og fra kirken.

til sikring af

Fredningsnævnet skal udtale:
Da det ansøgte ikke vil hindre den fri udsigt til og fra kirken, meddeler fredningsnævnet
herved tilladelse til det ansøgte.
Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelsesJovens § 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.
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•

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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Egebjerg kommune
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

Ved brev af 26. oktober 2005 fra Egebjerg kommune på vegne ejeren af Svendborgvej
106, Vester Skerninge, Peder Skov, anmodet om tilladelse til udvidelse af maskinhallen
•

med 10 meter.
Hallen er beliggende inden for kirkefredningen ved OlIerup kirke, der er en sædvanlig
Provst Exner-fredning, der skal sikre den frie udsigt til og fra kirken.
Den 16. november 1998 meddelte fredningsnævnet tilladelse til opførelse af eksisterende
maskinhus.
Fredningsnævnet har vedrørende udvidelsen indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i
brev af 19. januar 2006 har udtalt:

Ansøgnmgen drejer sig om en 10 m lang forlængelse mod nord af en maskinhal, som Fredningsnævnet i november 1998 gav dispensation til at opføre. Ifølge oplysning fra Egebjerg Kommune, Teknik- og Miljøafdelmgen. er der tale om en regulær forlængelse med samme bygningstværsnit og udseende.
Fyns Amt havde ikke betænkeligheder ved en dispensation til opførelse af hallen i 1998, og det samme gør
sig gældende med hensyn til den projekterede forlængelse, idet den foretages væk fra kirken og ikke skønnes
at ville "skygge" mere for kirken end den eksisterende bebyggelse.

Endvidere har fredningsnævnet indhentet en udtalelse fra Fyns Statsskovdistrikt og menighedsrådet, der begge har meddelt, at de ikke har indvendinger mod det ansøgte.
Kommunen har ligeledes i fremsendelsesbrevet
dinger mod det ansøgte.

udtalt, at kommunen har ikke har indven-

Fredningsnævnets bemærkninger:
Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride mod fredningens formål.
•

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskynelseslovens § 50, stk. 1.
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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. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 2.
KJagefristen 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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Arkitekt Kaj Munks Tegnestue

Hestehavevej 45
5856 Ryslinge

Vedrørende menighedsbus ved Ollerup Kirke.
Ved ansøgning af 15. april 2013 har arkitekt Kaj Munk, Kaj Munks Tegnestue, på vegne af
Menighedsrådet søgt dispensation fra fredningen omkring Ollerup Kirke med henblik på at
opføre et menighedshus med graverkontor og omklædning, carport og redskabsrum til præ
steboligen.
Med ansøgningen var medsendt skitse, der viste meninghedshusets påtænkte placering.
På Fredningsnævnets begæring blev der efiersendt beskrivelse af arbejdet herunder materia
levalg samt yderligere skitse vedrørende menighedshuset.
Huset er beliggende på et areal, der er omfattet af fredningen for Ollerup Kirke. I fredningen
er det bestemt, at formålet er kirkens fri beliggenhed, og at der ikke må opføres bygninger
eller lignende, der tager ind- eller udsigt fra kirken eller iøvrigt er skønhedsforstyrende.
Arealet, hvor bygningen blev påtænkt opført, blev besigtiget den 9. oktober 2013.
Konklusionen på besigtigelsen blev, at Menighedsrådet ville revudere størrelsen af menig
hedshuset.
Ved skrivelse af 18. november 2013 har Kaj Munk meddelt, at Menighedsrådet har revude
ret størrelsen og har besluttet, at det nye menighedshus opføres på en størrelse, der ikke
overstiger 200 m2. Kaj Munk vedlagde nye tegninger vedrørende huset.

Svendborg Kommune har i en skrivelse af 29. november 2013 bl.a. udtalt, at kommunen
ikke finder, at opførelse og placering af det ønskede menighedshus, carport og redskabsrum
strider modfredningens formål, og at huset ikke vil påvirke indsigten til ogfra kirken i væ
sentlig grad. Svendborg Kommune vil derfor gerne indstille til Fredningsnævnetfor Fyn om
at give dispensation til projektet.

Danmarks Naturfredningsforening har i en mail af 11. december 2013 udtalt, at man ikke
har bemærkninger til sagen.

Naturstyrelsen har udtalt, at de ikke vurderer, at det ansøgte menighedshus kan medføre
beskadigelse/odelæggelse afplantearter eller yngle- eller rasteområderfor de dyrearter,
der fremgår afhabitatdirektivets bilag IV

Side 2/2
Naturstyrelsen mener på den baggrund ikke, at der naturmæssigt er noget til hinder for, at
fredningsnævnet kan dispensere til det ansøgte.

Afgørelse:
Under henvisning til at menighedshuset alene rummer lokaler til kirkelige formål, og da
arealet ikke overstiger 200 m2 sammenholdt med, at placeringen gør, at huset ikke vil tage
ind- og udsigt fra kirken, finder et enigt fredningsnævn, at der kan meddeles dispensation til
det ansøgte.
Det er en forudsætning, at den nuværende garage på ca. 50 m2 og det nuværende redskabs
rum på 28 m2 amtidig fjernes.
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Afgørelse af 16. september 2018
Dispensation til flytning af carport, der skal ligge indenfor kirkefredningen af Ollerup Kirke
Svendborg Kommune har på vegne menighedsrådet ansøgt fredningsnævnet om dispensation fra
fredningen af Ollerup Kirke til placering af en carport i tilslutning til præsteboligen ved kirken. Opførelsen af
carporten skal ske på adressen Svendborgvej 102A, 5762 Vester Skerninge, og være beliggende indenfor
matr.nr.: 2a Ollerup By, Ollerup.
Placeringen af det ansøgte fremgår af dette kort:

Fredningen
Ved deklaration af 17. juli 1950 blev omgivelserne omkring Ollerup Kirke fredet ved en sædvanlig Exnerfredning, hvoraf fremgår, at arealerne ikke må bebygges eller beplantes, så udsigten til og fra kirken
hindres. Fredningens formål er at sikre den frie beliggenhed af Ollerup Kirke.
Sagsfremstilling
Menighedsrådet fik den 14. januar 2014 fredningsnævnets dispensation til opførelse af et menighedshus
med tilhørende carport på betingelse af en eksisterende garagebygning på ejendommen blev nedrevet.
Den nuværende ansøgning går på, at placeringen af den ansøgte carport ændres i overensstemmelse med
det tegningsmateriale, der er medsendt ansøgningen. Den eksisterende garage er efter det oplyste endnu
ikke nedrevet, men vil ifølge kommunens oplysninger blive det. Opførelsen af menighedshuset er igangsat.

Der er medsendt fotos fra området, der viser, at carporten vil være skjult fra vejen, idet der langs
Svendborgvej er et stengærde samt en kraftig bevoksning, som carporten vil blive placeret bag.
Høring
Svendborg Kommune har i deres høringssvar af 5. juli 2018 anbefalet, at der meddeles dispensation til
placeringen af carporten, idet kommunen anfører:
”Det er Svendborg Kommunes vurdering, at med den ønskede nye placering af carport med redskabsrum
lige øst for præsteboligen, vil denne ligge i skjul af boligen og det nye menighedshus, og ikke hindre den frie
udsigt til og fra kirken.”
Kommunen vurderer endvidere, at carporten ikke vil virke skæmmende eller skønhedsforstyrrende for den
visuelle oplevelse af kirken, og placeringen vil dermed ikke stride mod fredningens formål.
Hverken Fyens Stift eller Svendborg Provsti har indvendinger mod det ansøgte.
Miljøstyrelsen har angivet, at ansøgningen ikke giver dem anledning til at fremkomme med bemærkninger.
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse
Et enigt fredningsnævn er af den opfattelse, at den carport, som nævnet har meddelt dispensation til i
2014, i relation til fredningen, der skal sikre det frie indkig til og udsyn fra Ollerup Kirke, er bedre placeret i
den nu ansøgte placering end den tidligere. Med den ansøgte placering vil carporten være stort set skjult
fra vejen og være beliggende bag menighedshuset. Placeringen er dermed ikke i strid med fredningens
formål, og der meddeles således dispensation til at ændre carportens placering som ansøgt. Betingelsen
om, at den bestående garage/carport samtidig skal nedrives, opretholdes.
Dispensationen er givet 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.
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
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