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Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



N~n: Skrøbe1ev kirke Røg.nr.: 475-05
1~(Oe .00

•
•

Kommune: Rudkøbing
Ejerlav: SkrØbelev by
Sogn: SkrØbelev

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst datodato

• 5a 23/8-1950 30(4-1953 Del af 5a.

5c 30(4-1953 5~.23/8-1950 Del af

• 37 23(8-1950 20(9-1950 Hele 37.

o
!

100
!

1:4000

Bemærkninger

umatr.
areal 23(8-1950 Del af umatr. gadeareal.
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Genpart.

Matr.nr. 37 Skrøbel~v by og sogn Anmelder:
Fredningsnævne 1;

f'or
Svendborg amt sraadskr eda

Nyborg.

FRRONHG SOVEREl'T SKOHST.

Stempe:h- og ge byrfri
lov nr.14o-1937.,

~1dertegnede proprietær Laurits Wester, Skrøbelevgaard, Skrøbelev
erklærer sig vi 11 :iig til,Bom ejer af' natr .nro 37 af' 6krøbelev by; pg
sogn, at Ja de et areal af' dette matr .nr .. f'rede, for at si. kre' den fri
beliggenhed af' Skrøbelev kirke.

AreaI;et beskrives saaledest hele matr.nro 37-
Fredningen har f'ølgmde omfang:
Ar'ealerne må ikke bebygges 'elJe r te plantes lIlledudsigtsødelæggende

J

beplantning, ligesom der re Her ikke på arealerne må anbringes t.ransf'or-
~ ,

matorstationer, telef'on- og telegraf'master og lignende eller opsæ~tes
Se ure, ui salgssteder" isboder, vogne t:i;l "te boel~e eller opbevaring af
redskab er eller lignende sk ønJhedsforntyrferrl e gal stande. Der må i det
hale ikke foretages.ændIinger i den nu bestående tilstarid; ·der k an vir-
ke skæmmendeeller hindrende for udsigten 11 l eller fra kirken.

For fredningen 1<r æves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenståerxle fredningstl..lbud tinglyses på min ejen-

dommatr.nr. ~ af' Skrøbelev by, og sogn, dog uden udgift ~or mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds og

menighedsrådet for S~krøbelev sogn ..
Skrøbelev, den 23/8 1950.

L.Wester.

modtager og godkender foranstående' fredningstil-
l

fredningen 'Ili.l være at.'lyse på IlQtr.nr. 37 af
Idet fredningsnævnet

bud, be stemmes det P' at
Skrøbelev by og sognp

Fredningsnævnet far Svendborg amtsrådskreds, den 23/8 1950.
Keiser-Nie lsen.

Indfør~ i dagbogen for retskreds nro 36, Rudkøbing
købstad og Largelands herreder, den 20. sept. 1950.

Tinglyst.
Skrøbelev Blad. Akt: Skabr C.nr. 123.

Honnevie.

Fredningsnævnet
lor

Svend bo: ,l n1 L ,lJ. d"I,r eds

'11...... " 17MTS. lGS3
~~;r;~

------ - -------------------
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_trlkuler." areal
a:t Skrøbele. b1 oa
·asa.

bedJlil1&ll""".t '~..
ØveD!b01"C AmtarAdaJl' .... " ~or.,I, ,

J'BED1fING SOVE~DSKOMS'. ,i ' r
~~l- ~&")~I

10. ~~16I-19".
~ '!

ti er"..... forman4 'for Skrøbel •• a~A.d ~.e,.r _1Do.,.. , strøMl •• ezoklærer a" .ogn.rAM" ,. .....il1g\ ","i, .i,.). 'e~r at
'l .t "trikuieret araalaf Skub.l •• '1 eø, ••• , lat. ~•.ueal

• ~ , '. \ li

tf dette b'ele, for at åkr., .en fri ,.U ..... d ar.lpelf'r ~k ••

,/

1 .!r"'~"'\l", I'l ,',' <'

Arealet beskrlve. alled". p.4.areale" .4_. kizt:~_
, ,Cl I

tfl 811 rdetaD4 ø:t 50 meter fra k1rk.gAr4a4:t;~ "
7retUliipa har tø1&'8Dd. _&11&' :, J . ( I

Ar~al.rD.al 1kke babyas'- ell.r b.'l ••••• ed Q4atiPo .. l .. - .~I
«,Ild. beplan1lidns, llge.om der heller ikke Fpl ·..... al.... al ø)J:t ... a ; I

tI'all8t'oraator'ata:Uoner, tele~o~ - 0& i.l.t~ter •• i1 ...... ell~
~ i . .

op_tte. skur., lul.alp.t.der, ,labocler, .0," ~ll 'eb.1M' .n.. op.
" I ' .. r '

"-e.&T1Daat re48keber eller 11pan4e *.Dh'~d"r8"JIT.Jl4e ,,-1aJl4e.
»er d. 1 4et 'heleikke toreUp. adr1ngerr.l 4~ au ".u" •• 1-
atanel, der 1r:. urke ak&muRen4e~ell.r h1n4r~4.~tor Ua1J"~ U1 .ller
fra kim.. '\ ,'ol i

, 1 'J j'
ror bo.cbd.ageD kræve. 1~1'1 U'atatn~.:l ;.

~ , Ild,,, ~ •• 1, at o~tA.J:lde :fr.~.tUlnl. ti."•••på Aete
~vf'.næmt •• ~__ • 4_ td_ ufslh. tor rU.W ; :
'I I I . 'i l' <
! ; Pltalebø-."'tls.t er tr.d.dng .... an •• 8Iret'd bGr........ 4aJr:r •••• '

ok .tD1p..4.d4~ ror smb.l ••• op_ l i ". ' ,
- ,llJJEftb.l ... 4.11 2.,/8 1951.

CqV ..l'ra:rer.
Lp':: '.

Då ~.ennp .. ,." ,:10.S'nlil b... ~ ... ~'dtepr o.
aodk_4er t'ca:aaatlen4. fr.biD. Ul'b". ' .':.' I,:

heål ••• ""." ter S'nfti 'bore .,\aru,*i.4a, ... 2,/lIi!9l ••
&1a.-n.Ja.a.,

Fredr,ingsnævnet
tor

Svend bor Q • mlsraadsl<leds (: I" •l_bor~J~S. 1953/llJ
" fkt;.(tl4

- i

Genpartens rigtighed bekræftes.

----- _._--=~-------------
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Genpart.
Ma~r.nr. 5 ~ Ny og gammel Skrøbelev byer
Skrø'helev sogn.

Anmelder g,

Fredningsnar net
for

Svendborg amtsrådskr eda
Nyborg

Fredninf:p overenskomst.
.Stempel- og gebyr:fri
100 nro 140-1937

um erteg ned~ frø ken Marte Jens en, Skrubelev erk lær er sig 'Il!. llig til, s:rn ej e:
af matr.nr. 5 o af Ny og ~mmel Skrøbelev byer, ~røbelev sogn, at lade
ot areal af dette nntr .nro frede, for at Sikre\ten fri beliggenhed Ed

Skrøbelev kirke.
.....

Arealet bElskrives således: en bræmmepå 50 meter llIg a1' ejendommens
CJstlige del.

ti
J'redningen har :fø]g end'3 amt'ang:
Arealerne må ikke bebygges eller re plantes med ulsigtsøde:J.æggende

beplantningp ligesom der heller ikke på arealerne~må anbringes transfor-
matorsia tioner, telefon- og te legrafmaster og ligrlende ell'er :~psættes
skur(J~ udsalgsstederp isb oder, vogne til beboelse iel:Jer oPbevking af
redskaber eller l:!;gnende skønhedsforstyrrende gens~ ande. Der fmå4. det

l "hele ikke foretages æn<'U1.ngeri den nu beståen~e 1;i.lstand, der kan virke.
skæmmendeeller hindrede på udsigten til eller fr~ krken.

Far fre dnin gen laæ ves ingen Itrsia tningo
[

Jeg er enig i, li at ovenståend e f:æ dnirg sti l:bud ':tinglys es på min f ar-
nævnte e~ nd om 1Ila:t:a.xx~ dog udan u:tt'gift :for mi'g,•

Påta},eberettiget er fredning snar net for Svnedb~g amtsrådskreds og
Skrøb~lev menighedsråd.

Skrøbelev, den 2118 1950. l'

Mart e ,]fens en o

Idet fredningsnævnet modtager og g~ender ~aranstående,.frednin:gs...
tilbud. bestemmes det, at :fredning,en vil 'tjære at lyse på matr~Im-·. 5..E,

aK'lIllyog gammel Skrøbelev byerp Skrøbelev sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en
genpart, bedes he~agt på akten.

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds., den 23/8 1950.,
Ke:fsaen.-IiJjielseui

Fredd: I; '.Jll·:.,c:vnet
k,

Svenebo ..: mL IJ,.d"kl eds

. hi'",ufg 2 7 APR 1953
~Dj~

Genpartens rigtigh~d bekræftes.

T ..~
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Genpar",o
matr onr. 5 .a
Ny ~g gammel Skrøbelev byer og Skrøbe~ev
sogne

Anmelder::
Fredningsnævre ,\,

;gor
SVerrlborg am"brådskreds

EJyborg.

FREDNINGS OVERENSKOMST.
Stempel- og €J3 byrfi'i
]~v nro 140-19370

Undertegnede gårdejer Godtfre~ Leth-Jem en, Skmbelev erklærer sig
villig til, som ejer af matT'onro 5 §: a:f Skrøbelev by og sogn, at lade et
areal·af dette matronro frede, for at sikre den ~i beliggenhed ar Skrø-
"belev kirkno

I

Arealet beskrives således ~ en bræmmeaf 5 .a langs kirkeg,ården i. on
bredde af 10 meter fra kirkegårdsdigeto

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke b ebygges eller beplantas med udsigtslIJ;delæggende'

beplantning, ligesom der fleller ikke på arealerne Jå anb:rl nges transfor -
matorstationer, telefon- og telegrafmaster og ligo~nde eller opsættes sku-
re, udsalgssteder" isboderll \O gne til beboelse 'eller opbevaring a:« red-
skaber. eller lignende skønhedsforstyrrende gensta~do Der må (.det hele
ikke foretages ændringer i den nu b~stående tilstaJd d~r kan '\li.. rxe sJænn,..
mende eller hindrende for udsigten til eller fra k~keno

, ' I
~is gården e.fte r brand eller af anden årsag; skal genopbygg~s, skal

d.ette ske efter forhandling med fredningsnævnet:. r

For fredningen kræves ingen erstatningo !
. . I

Jeg, er enig i, at oven-stående. fredningstilbud t'inglys es på:1lI!lD.ejen-
, ,

Jm ma1roU»9 5 ~ af Ny og gammel Skrøbelev byer, Skrøbelev sogm;dog' uden
udgift for migo :

\ ,
Påtaleberettiget er fredningsnævæ t fur Svehi borg Amt srådskreds og

"j ~
Skrøbe1ev :menighedsrådo I

Skrøbe1ev~ den 23/8 1950.
G.Leth-Jens en- ~

, :1
,Idet fre dningsmævnet for Svellfuor'g ant srååskr 'eds modiag~. og; g,odkendoJl'

foranstående :frednirg s 11b 'U~, bestemmes det" at: :frednirg en vil :være at
.. '

lyse på mat~o nro 5> ~ af ~y og gammel Skrøbelevibyer , SklBbe1ev sOgD.
I ,Det fredede areal er indtegnet på vedla~e~kort, af hvi:lket en

gen:;part b edes h enlagt på akten. . ,
Fredning3 rmvnet far Svendborg, Amt srådskre ds, I den,l23/8 1950 •.

Keiser-Hielsen •.

Genpart ens rigtighed bekræftes.

Fred ,il'llsnævnet
{Ol'

Svendbol>l mi ,raadsKleds

l~i",vI6 ~7. APR.19S~
~.//~
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Terræn af" 1iI- og Commel- S!crooe!ev .Byer mm,

Skrooe!ev Sogn, Langelands Narre Herred.
Svendborg Amc

Uet med SÆra.vering fremhævede Areal ar" Jo.far:r Nr 5~5.'
og 37 samt Cad.enfredes for at sllcre den rri Beliggen-
hed af Strocele. Kirke
lJer henviSes ldvrigt til selve Fredn ingsdokumen terne.

ILd:ærdlget Aa.r /953 fXUl Grundlag o;' MatrilculskDrtet

'y'P'-,-L7~4.:..;{~.
landinspeklor

Maalforhold / 4-000.
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Afgørelser - Reg. nr.: 01368.00

Dispensationer i perioden: 15-02-2001



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

TIt". 647l 1020 - Telefax 64 71 5520
Dato: 15. februar 2001

Journal nr.: Frs. 4512000

Deres j. nr. 8-70-51-8-475-2-2000

Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
0rbækvej 100
5220 Odense S0

Ved skrivelse af 8. september 2000 har Fyns Amt fremsendt en ansøgning, modtaget fra
Rudkøbing kommune, om dispensation til opførelse af en carport på ejendommen mat r.
nr. S-c Skrøbelev by, Skrøbelev.

Ejeren ønsker at opføre en carport på 36 m2 i overensstemmelse med vedlagte tegninger.

Ejendommen er omfattet af fredningsoverenskomst af 23. august 1950, hvoraf fremgår,
at der ikke må foretages ændringer i den bestående tilstand, herunder heller ikke be-
bygges, såfremt det kan virke skæmmende eller hind rende for udsigten til eller fra kir-
ken.

Rudkøbing kommune har i fremsendelsesskriveisen anbefalet det ansøgte.

Fyns Amt har i skrivelsen af 8. september 2000 til fredningsnævnet bl.a. udtalt:

Skrøbelev kirke ligger som midtpunkt i Ny Skrøbelev, og er næsten helt
omgivet af gårde, huse og beplantning, som hindrer udsigten til og fra kir-
ken. Der er dog ikke tale om, at det nære rum omkring kirken er skæmmet
eller ødelagt.

Fyns Amt har ved besigtigelse konstateret, at en carport opført som beskre-
vet i ansøgningen hverken vil påvirke udsigten fra kirken eller indskrænke
det frie rum omkring kirken. Dette skyldes, at der på den del af matr. nr. S-
e, som ligger nærmest kirken, findes en tæt beplantning af buske og træer,
der visuelt vil adskille byggeriet fra kirken. Fra det omkringliggende land-
skab vil carporten p.g.a. andet byggeri og beplantning ikke ændre på udsig-
ten til kirken.

Fyns Amt kan på baggrund af ovenstående tiltræde Rudkøbing kommunes
anbefaling.

"
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Fyns Stift har i skrivelse af 17, november 2000 udtalt, at man intet har indvende mod, at
der i det konkrete tilfælde dispenseres fra fredningskendelsen.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til det ansøgte, idet det ansøgte ikke ses at
stride mod fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 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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