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Navn: V. Skerninge kirke

•
•

Reg.nr.: 427-07
\4 ~~.o I

Kommune: Egebjerg
Ejerlav: V. Skerninge by
Sogn: V. Skerninge

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst datodato

1l.'! 10/11-1955 17/11-1955

• 1112
og 40f 4/9-1953 5/9-1953

100
!

1:4000

Bemærkninger

10/11-1955 17/11-195539.§:

11/5-1955 12/5-1955

Del af la.
Sålænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyplacering
af bygninger m.m ..

Del af llb og 40f.
Forbehold ang. beplantning med frugt-
træer.
Hele IB!.
Forbehold ang. genopførelse af byg-
ninger på samme sted.
Hele 39a.
Sålænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgØrelse om nyplacering
af bygninger m.m ..
Bestemmelsen bortfalder, hvis arealet
evt. skulle blive inddraget under kir-
kegården.
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Genls'r"l.

Matr.nr. 11 ~ og 40 !
Vester Skerninge by og sogn.

Anmelder:
Frec1ning,'3l1u.-vrBt

for
Svendborg amtsrådskreds

Nyborg.

Fr ed n.in,~;sovc~renskomst.
Stewpel- oG gebyrfri
lov 111'. 14o-lCJ37.

Undertggnede gartn er Chris -Lian Jørgensen, Veoter Skerninc;e crklcBrer ,dg
villig til, som ejer af maL .nr" 11 12. 0[; 40 f af Ve~ter Skerningn lJy
og sogn, at lade et areal af dette matr.nr. frede, for at (Jikre den fri
beliggenhed af Ve.st er Skernin6'e kirke"

Arealet bEJskrives således: en bræmme på 15 meter af 11 b og 4-0 f
regnet fra kirkozårdsdiget"

Fredning en har fø~ ende omf'ang:

Arealerne må ikke beby~,~es, J igesom der heller jklæ p å arealerne
må anbring es tro.nsformatorstaii oær, te lGfon- og tel.egrafmaster og lig-
nende eller opsættes skure, 1!il.salessteder, isboder, voene til beboelse
eller opbevaring af redskaber eller lignende a{ ønhedofo rstyrren(~ genstan-
de. Der må i det hele ik1;-e foretages nOt~en ændrinGor i den nu bestående
tilstand, der kan virke skwmmendeeller hindrende fm' IDGi~ten til eller
f:ra kirkelil. Jeg forbeholde mig adgang til at udnytte arealet til dyrk-

4'-, ning af :fr~ttræero
For frednineen kræves ingen erstatning"

<Teger enig i , at ovenståerd e fl'cdnil1':stilbud, ti. nglys es på
min f'ornævnte e,jern om,d<ltl[';ui en IiLdgjf't for migo

:Påt.alebero Ltiget er fl'ednillgsnwvne t Elg i'cr
og menighedsrådet far Vester SlærninGe.

Vester Slærninge, den 1/11 1950.
Gartner Chr a Jørgens en.

Sveni borg amtsrådskreds
",

Idet fredningsnævæ t modtager og godkeLlder f'ol'8Ill1staaende frednings-
tilbud, bestemmes det, at frednineen vil være at lyo G pe. ma[;l' .nr. 11 12.
og 40 ! af Vester Skerningo by og §OgIlI.

Det ~redede areal er indtegnet på vedlagte kort, af' hvilket en
genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnwvæ t :tbr Svend;)org amt m-ådslcreds, den 1/11 L..Jo.
Keiser-Nielsen.

Genpartens rigtighed b0.kræfte8.
,.

Fredningsnævnet
Svendborg ~~t&raadskleds l AI' ~/,. l1f'3.

Nyborg I form.tq.dcø., !M..., .. Id.it:.

_ I\IllplCUC lo. deAlwl

~.
,,,. 1,1
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REG. NR. /W~~/,' II -~,,)

I )' • I '..s ~

Anmelder:Genpart.
Matr. nr. 18. 1, Vester Skerninge

by og sogn.
Fredningsnævnet for Svendborg

amtsråds kreds
Nyborg.

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

Undertegnede kroejer Poul Bæk, Vester Skerninge erklærer sig vil-
lig til, som ejer af matr. nr. 18 1af Vester Skerninge by og sogn, at la-
de et areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri belig~enhed af
Vester Skerninge kirke.

Arealet beskrives således: hele matr. nr. 18 1.
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende be-

plantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformator-
stationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure,ud-
salgssteder, isbOder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber el-
ler lignende skønheds forstyrrende genstande.

Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående til-
stand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra
kirken. Såfremt den nUVærende krobygning måtte brænde eller på anden måde
gå til grunde, forbeholder jeg mig at opføre nye bygninger på matr. nr. 18
!. Jeg er dog i så fald villig til at forhandle med fredningsnævnet om byg-
ningens udseende.

For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejen-

'dom matr. nr. 18 1af Vester Skerninge by og sOp'n, ~og uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsr~dekrede og

menighedsrådet for Vester Skerninge.
Vester Skerninge, den 26/4 1955 •

sign. Poul Bæk.
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fredningstil-

bud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr. nr. 18 1af
Vester Skerninge by og sogn.

Fredningenævnet for Svendborg amtsrådskreds, den ll. maj 1955.
................................
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den ll. maj 1955.
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ÅNulc!1t1' , 0/;, --~ ',rFredningsnævnet for Svendborg

amtsrtdskreds,Nyborg.
Metr. nr. ~9 e oe l
Vester Skerninge by

JpJ~Ji
vJ ~ EII'·~'

fl J ry, a «~
1; ~ndertegnede

aog sogn.

F R E D N I N G S O V E L E N S K O M S T

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

formand for menighedsr~dene for Vester Skerninge og
Ulbølle erklærer, et r§det er villigt til, som ejer af matr. nr. 39 a
OF!. l a af Vester Skerninge by og sO'1n, at lade et areal af dette matr.
nr. fr~~e, for at sikre 1en fri beli~genhed af Vester Skernin~e kirke.

Arealet beskrives srleoes: hele matr. nr. "'\9 la o~ den del af
matr. nr. l ~, ~er li~~er svn0st for lAnneve~en (mellem lanneve;en o~
~adearealet) •

Fre~nin~en har ~0l~en~e omfan~:
Arealerne m{, ikke bebvgges pller beTllantes men u1",itl't~ø"1.el""~gen"1.e

beplantning, ligeRom der heller ikke pf arealerne mr. anbrin~es trans-
formatoretationer, telefon- og telep-rafm8ster OR li~nenie ~ller o~srottes

skure, udsalp.sste~er, isboder, vogne til oeboelse eller opbevaring af
redskaber eller lil?nende skønhedsforst"rrende p,enstan1e.

Der må i det hele ikke foretages ?'!nririnp,p-ri elennu best~ende til-
stand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsiq;ten til eller

fra kirken.
For fredningen
Råd et er enigt

ejendom matr. nr. l
udgift for mig.

P~taleberettiget er fredningsn~vnet for Svendborg amtsr~dskreds
og menighedsr*-det for

Ulbølle 24/8 1955 Vester Skerninge, den 3. maj 1955
Chr. Greves K. Dnmse~rd

Idet frerininp'snævnetmontager o~ ~orlken1er foranAt~ende frednines-
tilbud, bestemmes net, at frerlninp'envil v~re at lyse p~ matr. nr. 1q la
og l .§!. af Vester Skerninp.:eb~'og sogn.

FrerininC!9n'PvnetTor Sven'lbor?,aflltf'rfJ1skre~s,den lo.November 1955

kræves ingen erstatning.
i, at ovenst~ende fredningstilbud tinglyses på dets
~ og 39 a af Vester 3kerninge by og sogn, jo~ uden

J.nr.l~2/l)o Keiser-Nielqen
Det ttltr'l'des,at n-nrv""renrle-Pre"1.nin'l90verenskomsttin'!:lvses

som servitutstiftenrle p{Jmatr. nr. ~g .§!. Ol! l .a, Vp~ter Skernin~e bv
og so~n pi vilkår, at ner Porurlen fre1nin~pn~vnet for Sven~borR amtsr~rls-
kreds og menighedsr~dene for Vester Skernin"e 0'<; UlbJlle SaNne til1.iNe

tillægges kirkeministeriet påtaleret meri hens"n til "eklarationen, Ramt
med føl~ende forbehold:

Sålænge den Vester Skerninge - Ulbølle pr~steembede tilhørende
ejendom, matr. nr. l sr Vester Skerninge by o~ so~n, OB den Vester Sker-
ninge kirke tilhørende ejendom, matr. nr. 39 .a, sammesteds, administre-
res af de kirkelige myndigheder, træffer kirkeministeriet, dog efter
indhentet erklæring fra fredningsnævnet, som hidtil afg0relse om nypla-

~il\lsrVlI~d~)!'l:f{ic'l J,nr

iO,FEB.1956



oering af bygninger på ejendommen.
Med hensyn til metro nr. 39 ~ bortfalder deklarationen i det

omfang, arealet eventuelt mAtte blive inddraget under kirkeg!rden.
Kirkeministeriet, den 22. September 1955.

P.ld.V.
E.B.

M. G. Pedersen,
Eksps.

Indført i da~bo~en for retskreds nr. 17
Faabor~ købstad o~ Sallin~ hrd. ~.v. ien 17.nov.1Q55.

Lyst tin~bo~ bd. V.Skerninae bl. l, ~o~
Anm.: Be~ge matr. nr. er forud beh""ftet m. 8ervit1ltter, metro nr.

39 a tilli~e m. p3ntp.~~ld.
Navn.

",

Genpartens rigtiiShed bekræftes.
Fr~lningsn~vnet for Svendborg amtsr~dskreds, jen 8.februar 1956.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01419.01

Dispensationer i perioden: 21-06-1990



REG. NR. 0,/ Y I~.%
FREDNINGSNÆVNET4It FOR

FYNs AMTS SYDLIGE FREON INGSKREDS

Egensevej l' .Telefon (09) 21 1693

5700 SVENDBORG, den 21/6-90
Journal nr.:Frs .136/90

Nævnet har d.d. tilskrevet.~. Kristen Kirkegaard~.
Langegyde 50
5762 V. Skerninge.

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

2 5 JUNI 1990

• Vedr. anlæggelse af en parkeringsplads på matr.nr. l-a og
18-t Vester Skerninge by, Vester Skerninge.

Ved skrivelse af 19. maj 1990 har De som formand for
V. Skerninge Menighedsråd anmodet om tilladelse til anlæggelse
af ovennævnte parkeringsplads. På matr.nr. 18-t V. Skerninge
by, Vester Skerninge er der den 12. maj 1955 tinglyst en med
daværende kroejer Paul Bæk indgået fredningsoverenskomst.

I
Under henvisning til naturfredningslovens § 34 skal frednings-
nævnet herved i enighed meddele tilladelse til anlæggelse af
parkeringspladsen.

Nævnet har under-fettet den stedlige kommunalbestyrelse,
Fyns Amtskommune, landskabsafdelingen, der inden 4 uger kan
indbringe nævnets afgørelse for Overfredningsnævnet, om foran-
stående.

Tilladelsen kan Ikke udnyttes før efter udløbet af ankefristen, 4
uger, jfr. naturfredningslovens § 58,stk. 6.

e1jøministeriet
Skov- og Na~urstyre1sen
J.nr. SN \ ~ \ \ l'1---<5'OC I
Akt. nr. SO

Tilladelsen bortfalder, såfremt den Ikke er udnyttet Inden
5 år fra tilladeIsens meddelelse, Jfr. nalurfrednJnqslovens
§ 64 a, hVIlket herved meddeles.

, ) /
, 1// , -J'{/C l { L 1 ti-c.l,s/ Raunholt;/l
næstformand









FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
Jørgen Dolmer 
Dolmer Arkitekter 
 
 

 
 

Afgørelse af 24. maj 2017 
 
Tilladelse til etablering af parkeringsplads ved Vester Skerninge Kirke.  
  
Ved mail af 14. februar 2017 har arkitekt Jørgen Dolmer på vegne Vester Skerninge -  Ulbølle – Hundstrup 
Sognes Menighedsråd søgt om tilladelse til at etablere parkeringsplads på et fredet areal til brug for 
henholdsvis Vester Skerninge Kirke og et påtænkt nybygget menighedshus.  
  
Der er samtidig søgt om dispensation fra kirkebyggelinien – naturbeskyttelseslovens § 19 – og fra 
skovbyggelinien – naturbeskyttelseslovens § 17.  
 
Sagsfremstilling:  
 
Det fremgår af ansøgningen, at der på en del af matr.  nr. 11n Vester Skerninge By, Vester Skerninge, 
påtænkes etableret parkeringsareal. Denne parkeringsplads skal anvendes dels til besøgende ved kirken og 
dels i forbindelse med brug af et nybygget menighedshus. Parkeringspladsen vil blive udført med en 
grusbelægning, der harmonerer med grusbelægningen på kirkegården.   
 
Fredning:  
 
En del af det tilkøbte grundstykke matr. nr. 11n er omfattet af fredningsoverenskomst. Ejeren af arealet har 
forpliget sig til   … ”Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke 
skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken”…  
 
Høringer:  
 
Fyns Stift har i svar af 8. marts 20107 anbefalet, at Fredningsnævnet dispenserer fra fredningen til 
anlæggelse af parkeringsplads.  
 
Svendborg Kommune har i svar af 9. maj 2017 oplyst, at parkeringsarealet ikke hverken vil virke 
skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken, hvorfor det ikke vurderes at være i strid med 
fredningens formål.  
 
Naturforvaltningen har i svar af 6. marts 2017 anført, at det ansøgte ikke vil medføre skade i medfør af 
habitatsdirektivets bilag VI og har i øvrigt ikke haft bemærkninger.  
 
Danmarks Naturfredningsforening har ikke udtalt sig i anledning af høringen.  
 
 
 
 

Christiansvej 41 
5700 Svendborg 
Tlf. 99683200 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-11-2017 
Dato: 28. maj 2017 



Indstilling:  
 
Et enigt Fredningsnævn er af den opfattelse, at det ikke er i strid med fredningens formål, at der etableres 
parkeringsplads på dele af matr.nr. 11n Vester Skerninge By, Vester Skerninge. Det bemærkes, at etablering 
af parkeringsplads ikke vil virke hverken skæmmende eller hindrende for udsigten til og fra kirken.  
 
Fredningsnævnet meddeler hermed dispensation til etablering af parkeringsplads, således som den er 
anført på kortet.  
 

 
 
 
Ansøgning om dispensation fra kirkebyggelinien og skovbyggelinien skal indgives til kommunen.  

 
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 Brix Olesen 
Næstformand 

http://www.nmkn.dk/
http://www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.nmkn.dk/
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