
•

•

•

01447.00

Afgørelser - Reg. nr.: 01447.00

Fredningen vedrører: Ringe Kirke

Domme

Taksatio nskom miss ion en

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 20-12-1950, 24-01-1951

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>

•

•



Navn: Ringe kirke

•
I

Kommune:
Ejerlav:
Sogn:

Ringe
Ringe by
Ringe

Matr. nr. Dekl./Kendelse
dato

Tinglyst dato

Røg.nr.: 473-08

(~~7.00

(

sp 100
!

1 :4000

Bemærkninger

3.§; 24/1-1951 27/1-1951 Hele 3.§;.

umatr.
.9.real 24/1-1951 Del af umatr • gadeareal.

34 24/1-1951 27/1-1951 Hele 34.

38 24/1-1951 27/1-1951 Hele 38.
e

la lam•~-, --,
las og
urJ.8.tr.
8.res.1 6/1-195120/12-1950

(
a ar:l asHele 1-, 1--, 1-- og del af umatr. kir-

kegdrdsareal. Tidl. ~ og 1~.
Forbehold ang. opførelse af bygninger i
den sydlige del af præsteglrdshaven.
Sålænge arealerne adoinistreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyplacering
af bygninger m.m ..
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,rStatsrninisteriet, København. REG. ~IR. ./?r
~ '~1J

Genpart,

FBEDBIBOSOV,ERBNSKOMST,-- ...... _----_ .......

,
I·

Undertegnedepa.tor H. •• Blauatel4t .0. for •• ul tor Jt1aae 80ene
~

lUIIlipe48rAdertl ... r, .t r14et er 'Vil11et tu, •••e~er at _tr, ~.

l • og l A! a:t RiDse bl oS 80P, at lacle et areal a:t 4ette _tr. Dr.

frede, tor at sikre den tri beliggenhed at l1Dae kirke.

Arealet beskrive. alledesl hele p~tecAr4.haT" .7. Ol 'Ye.t

tor kirken 1ndtil da ottentlige 8ti, der pi kortet betep .. 80. "'".

baT1dere totteD •• ø1 og nord tor k1rkellr4ell, aH 'Ve.t acl tl1 'V.~_

S..,.ej, pAkortet betegnet 80a "t" og m04nord til D.boe~eD4.mmøD.

Fredningen har følgen4e omtanSI

Arealerne'" ikke bebygge. eller beplallte •• e4 u4.1gt •• aeleaen-
cle beplantning. l1ge.01l cler heller lkke pi U'alera~ al anl.tr1age.

U'aDøtoraatoratatiODer, tel.ta- oe tel.grataater og 11111••• 81ler

opaætte. skure, ud.alg.ateeler, 1.boder, 'VOlDetl1 beboel•• eller .~.

bnariDg at reel8nber eller 11_en4e øltlllhe4.toratJ1T8Ade ,..taIl4 ••..,». ...1 clet hele ikke foretacø nogen _c1riaaU' 1 cleanu..atA_4.

t11stand, der bil 'Vuke .k.... nd. eller hindre.de tor .dalgt_ til

eller tra kirken, Det torbeholde. clog, at der 1 4.. .,cl11&8•• 1 at

pl'8.tegAr4øhava kø opfU'u ..,.entuell. lillp1JlCer, 4.C bil Mel t ... d-

D1a.~et. sanctlon.

811.. e arealeme adød.n18tnre. d 4e Jd,rk.llp .,..l_ •• er,

u.tfer kirkell1lli8ter1et 401 etter inclhll1tet erklariJlc tr. IN-

nlJlg8JYrfJletetgRel •• oa D1placer1ng a:t bygn1ng4tro, 011 t11- Ol 0.-

b71111nler.
, ,



J

.....

Jor fre~ krlwe. 1Dgø erstatning.

RUe"t er eDig"t 1, at GTen.ilende 1re4JliDaa"t11bud"1D~ ... pi

den fOrneYnte ejendom, dog uden udgltt tor rAde".

Pltaleberettil8"t er frødD1DI~.t tor Sv.ndbors aaiarA4akre48

og provåtiudvalset.

RiD.e, 4en 20/12 1950.

B. N. B1aUhteldt.

Idet tre4nug8!Ulm1et lIodtøaer og godkeuer- toran.tlaDd. tre4-

niDgat11bwl, be8telUl8S 4e"t, a"t :tre~1ngen Tl1 'YIIr. at 1.7•• pi .tr.

Dl". 1 • Ol 1 .I! at RiDse bf og .op_

lre4niDlørunn.t tor SV8I14borlamt.rAdatred., 4q 20/12 1950.

Xe1ser-N1e1a,a.

Genpartena rigtighed bekræftes •
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-f Stat~)ministerict, København K.

Genpart o

Stempel- og gebyrfri,
10T nr. 140-1937.

FREDNINGSOVERENSKOMST.e.p-_ .. _--------

l
l

i
l
!,
!
i
I
f

l
l

Undertegnede formand for Ring. 80&11_", gArd.jer Hans Peter
Hansen, S~dlng. pr. Ring., erklærar, at rAde' .r Tilligt til, .om
e'j.raf matr. nr. '4, , A eg '8 samt .t gadeareal al Rin•• by og:=~=Z~:~~i:~::::::::~:~~:':4:':.:~:::::::1rhele matr. ar. '8 samt hele matr. nr. 3 ~~

Fr.dn1llgen har følgende C)~angl ,-
Arealerne ml ikke b$bygges .ller b.plan1es med uds1tt••delæ&-

gende beplu:\ning, ligesom deJ'heller ikke P~ arealerne al aDbrills....(
transformatorstationer, telefon- og t.legraf~ster •• l1Jn.n~e .11er~
,p--'tes skwre, udsalg8steder, isboder, .-cae til bebo.l •• eller o~ .
bevaring af redskaber eller lignende skøn~.d*tor8tfrr8nd. genstande.

, t

Der mA i det hele ikke foretages nogen ænlri~.r i d.n n. b••~end.
tilstand, der kan virke skæmmende eller h~dr.nd. for ud.tgt•• til
.ller fra kirken.

for fr$4n1nge~ kræves ingen erstatniag.
R~dat er en~gt 1, at ovenst~ende fredni~g8tilbud ti'&11••• pi

dets fornævnte eJendomme e1 Ringe by og sogn. dog uden u4sttt for
kommunen.

PAtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg aatarldakred.~
og men1ghedsrldet for Ringe.

Ringe °BognerAd, Ringe, den 4/111950.
P. 8. v.

H. P. Hansen fmd.
Idet ~r.dning&nævnet modtager og godkender foranstlende rred-o

ningatilbu4. b••temmes det, at fredningen Til være a. lr~.pl ..tr~
nr. , A, 34 og 38 af Ring. by og sogn.

rredn1ngsruøvnet for Svendborg amtarltskreds, clen 24/1 1951.
P. N. V. K.tser-Nlel ••••

Genpartens rigtighed bekræftes~
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Afskrift.

I
REG. ~IR• ./~~ ~Al,{ ol

'r' 7/J

Bestl1l1agl~
rormalar

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom) .

.Eredningsnævnet for Randers amt. F.s.12/48-6.

Akt: Skab C nr. 417.
(udfyldes øl domm"konloret)

la,ld llimsø
by og sogn.

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

.J Købers }. " .
Kreditors bopæl: -~-

- I

Gada og hus nr.:
(hvor sAdont f!nde!')

Anmelderøns navn og bopæl (kontor):
~redningsnævnet. for Ramlers, amtsrå~~
kreds.

u u2342 - 5/1 1951.

II~r
I

I
I

I
I

Stempel: kr. øre.

c· FredningsLilbud . -,

Undertegnede menighedsråd
af HimsØtilbyder herved som ejer af matr. nr. la ,ld by, og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

l) Det areal af l§:.,der strækker sig fra lf! 300 m. mod syd ad
• t: ~.

vejen i lf!'s bredde.
2) Hele lf!. .)

. ,
l

t

Fredningen har følgende omfang: ,~ ,

, ,
~. ~ul~~:..u

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertiØigt ~lle~~~edv.!l~el,l4e!

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, te~~fon- o~ .,tel~grafm~ster

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
• • -" "l.

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande. • I

~~~:llmf:JmSf~~xtlIx
Sålænge det pågældende areal - det være sig landbrugsjord"

have, gårdsplads o.lign. - administreres af de ki~kelige myndig-
heder, træffer kirkeministeriet efter s~råd med fredningsnævnet
afgørelsen om nyplacering af bygninger m.v., hvorimod afgørelsen
angående bygge plan og byggemåde afg~res ..af kirkem~nisteriet.

. ..,,!I!I ,,/,),...\,. . . '
,J 0\.1 • I ••

.. • I l ~i
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom 'matr.

nr. ld, la af Himsø by, og sogn, dog uden (udgiftfor mig.'
I d , ..... '

Påtaleberettigeti henhold'til foranstående er fredningsnævnetfor Randers amt og~enl.!5-

hedsråde-t hver for sig.

Rimsø , den 15/ 12 1950.

H.Mogensen.

Kristian Mols.
Vilh.Nielsen~ ~li,KrisLiansen. Holger Pedersen.

Anton Henrikseh. O.Møller Pe.d,rrs,er:' '"

Undertegnede menighedsråd for KasLbjerg sogn tiltræder

foranstående deklaration for så vidt angår fredningen af en del

af matr.nr. la af Himsø by og sogn •

Kastbjerg d.2.12.1952.

Jacob Mikkelsen. I ',A.l:mdersen. fetrea Laursen.
Elna Jensen. J ,i,· II l~tnur·g~~neid~r. M.Buus Jensen.

, - L)

, I

Idet fredningsnævnetfor Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
\oy,bestemmesdet, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.l,!!, 1& ' .

og

af Rimsø c

I l _
sogn,Ji\Jcli~xxxxxmxxxxxs-kpxx.xxxxtilk.xxxxx~~HIlI:eC~oc~j(,x,

~~~~x~~~~xxxxxxxxxxX~~~~A~~x~~~~~~~~~x
P'åXVå1~~~ UJU<iltil:lX~:g\ltl<'Pm.lbe~iG«iiID{!!OCpUX~

Fredningsna:vnelfor Randers amt, den 20 112 19 )0
Riis.

Indført i dagbogen for retskreds nr.57,
den 5' jan.1951.
Lyst. Tingbog: Akt,skab C
Anmærkning: ,Ejendommen er

117a

Grenaa købstad m.v.

nr. 417.
behæftet med servitutter.

RUs.
BD. J.Nr.2 G 1606

Nærv~rende, fredningsdeklaration tiltrædes.
, "Kirkeministeriet J_ 'den io. januar 1953~ '

P.M.v.
E.b •

.l:!;inar Løwe,
fm.

I. • J\.

, . ,\

I,
, "

'\'

~\\?' ': ". -:-
c " ... AfskrJftens

-:- -:-
rigtighed ~ek~~fte~~

- .J , .. j

.' . '" -
Jrednin; ..a~æ\rnt\t fOf

Rall.ders Amt.
-1 :SEP.'955r;;

,I,

_ ..".
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Bestilling.·
Formalar

D

l
REG.~'R./~~/;p ~

Afskrift.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
~redningsnævnet for Randers amt. F.s.12/48-6.

~.. -
Akt: Skab C 111'.417.

(udh'dls af dommerlwntord)
,.,tr. nr., ejerlav, 80gn: la Himsø by

(i København kvarter)
eller (i de sønderJydske lands- og sogn.
dele) bd. og bl. i ting-

. bogen, art. -nr., ejerlav,
sogn.

,) KøberS} .
K d·t bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sldant ~ndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
~redningsnævnet for Randers a~mt

-"ved dommer· Fog, Mariager. ."Stempelfri.
382 - 5/3 1953. Stemp~l; kr~ øre.

. .

Fredningstilbud

Undertegnede RimsØ og Kas tbjerg menighedsråd
'Ib d h d . f t la af Rimsø b ogti y er erve som eJer a ma r. nr. y, sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet 1J6~Ø6:1fsUIÆJiif; omfatter den lod af matr.nr. la Rimsø, som
er beliggende øst for Rimsø-Emmelev-vejen.

Fredningen ~ar' følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges 'eller beplantes med høje træer, midle"rtidigt eller vedvarende,

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes -transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
,

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgsstIlder, isboder, vogne til beboelse eller op\Jevaring af red-
..' . l \ • . 'V

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande. •
• - • , \,. L - I... • t '- 1_ _ • u

~~Jf~NioJtIiUi.~.lhSgC;ra(:ltR Arealet, som agtes afhalndet.til R~sø-
Kastbjerg kommune t~l udvid~ls~ af skolekomplekset, må dog
bebygges med dette formå~ ~or øje, dog således, ~t fredningsnævnet
for RaThlersamt får medindflydelse med;hensyn til bygningernesplacering og udseende.

JJef0"J')".' l ..... ·, ,.~... ~,1.J(,. \ •.

Jensen & KJeld&tov, A:S, København.



, "

For fredningen kræva:xjDØ(ingen erstatning. Menighedsrådet

• \ ., ~~ er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på' min' ejendom:, matr:
• dl

nr. la af Himsø by, og sogn, dog uden udgift for mig. L ' , ,

':.' " ~ ',~ '.
Påtaleberettiget i henhold: til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt,. menl.g-

hedsrådet og provstiudvalget '.' ~
. hver for sig.

HimsØ • den 16 112 19 52 .
'. .' ·.1 ..

Sognepræsten att~sterer; åt S8J1ltlige medlemrner har under-
skrevet •.

Vilho Niels eno

Sognepræst, RimsØ pr. Torr~ed.
Elna Jensen. H.Mogensen. A~Heuriksen. Arthur Schneider.
Bli Kristiansen. H.Pedersen. Jacob Mikkelsen. Kristian Mols.
Otto lViøller Pedersen. Petrea Laursen. Vilhelm Nielsen.
Anders Andersen. M.Buus Jensen.

i .i j I 1(1.l ' "J',. l !, . l I

I,

, I

I I ,

) I l ~: l ., I

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender fo'!nstående fredningstilbud.

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. la af Rimsø by,

og sogn, ~~~~XXXXXttOCxXXXX~~xxxxx~XXXXX~~K~xmx

Jl:XflI\~~c1.l400iJ(JX:.l4JD{xxxxxxxxxxmlll:.xadgmx:xl1X: JandIm:lg.X1X.etxt&:iXbrålllC:mm1J<SIfSCiro:Ime3DQ:x

lp'åX\l'Cj41Kgt«:!l')Jlt,x:~\!lIXdt:}(iM.x:gcK~1X:»ocOOgc h~~~}{x

Fredningsn,evnd for Randers amt, den 4 J '3 19 53 .
:B' O g.

Det tiltrædes, at nærværende fredningstilbud tinglyses som
servi tut sti ftencle på matr. ur •l§:. af Rimsø by og sogn. ".. I

Kirkeministeriet, den 20. februar 1953.
l J P.M.v.' l,

E. b. "
Binar .Løwe, fm...

fo±- retskreds nr. 57, -'Gr'enaa kØDstad' m.v~

I"

I' I

Indført i dagbogen
den 5'marts 1953.
Lyst. Tingbog, akt:Skab C
Anmærkning:.Bjendommenver

.)

lo J

~,
l It.

nr. 417 •
behæ~tet med servi tutter.1

Vestergaard •
-t-

t .j:'

"': .:. )1

..... :- : -:-
Afskriftens rigtighed~bekræftes.

Fredning~ævnet for
Ra1\tlt\r~ Amt.

"

( .. J



~rce-n, 0/
.3Rn·zs (j 53].
3?in7-Sl; cSDg~.

-A't.,.re- .:oju ..r~ O'&"...,..ød/ •

..!lIa.n eZe.r.r $m"C.
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Dispensationer i perioden: 12-03-1990 - 20-02-1995
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREON INGSKREDS
Egensevej n . Telefon (09) 21 1693

5700 SVENDBORG, den12 .3 .199 O
A g6~-/~/'OJournal nr.: I I '

t h d d tilskrevetNævne ar .'

Fyens Stiftsøvrighed,
Mageløs 7,
5000 Odense C .

Vedr. j.nr. 5111/0513/25/MH, materiel- og garagebygning ved Ringe
Kirke .

Ved skrivelse af 27. november 1989 fremsendte Fyens StIftsøvrighed
akterne i en sag vedrørende opførelse af ovennævnte bygning på matr.
nr. l-as Ringe by, Ringe, der ved deklaration tinglyst den 6. januar
1951 blev pålagt en "Provst Exner fredning" med fredningsnævnet og
provstiudvalget som påtaleberettiget. Opførelsen er derfor betinget
af en dispensation i medfør af naturfrednIngslovens § 34.

Det fremgår af sagen, at arkitekt M.A.A. Jørgen Stærmose ved skri-
velse af 20. juli 1989 til Stiftsøvrigheden gav forslag til visse
ændringer, og at han, efter modtagelse af et sæt reviderede tegnin-
ger, ved skrivelse af 31. oktober 1989 meddelte, at han nu kunne god-
kende planerne for bygningen. Det fremgår endvidere, at Ringe ProvstI-
udvalg ved påtegning af 4. oktober 1989 må antages at have godkendt
projektet, idet dette er returneret til StIftsøvrigheden uden særlige
bemærkninger, idet man har henvist til den kgl. bygnIngsinspektørs
krav om ændringer.

Fyns Amts landskabsafdeling har på fredningsnævnets foranledning den
22. februar 1990 udtalt, at den projekterede bygning ønskes opført
på et areal, der hidtil har været anvendt som materIel-plads, og som
er omgivet af en afskærmende hæk, og landskabsafdelingen har vurderet,
at den pågældende bygning ikke vil påvirke oplevelsen af RInge Kirke
eller dens omgivelser på uheldig måde, hvorfor afdelingen ingen lnd-

Miljøministeriet
Skov- og N,-turstyrelsen
J.nr. SN (2( '( 7 -OCJc I
Akt. nr. '10.



vendinger har mod en dispensation fra fredningsbestemmelserne.

Fredningsnævnet skal herved meddele tilladelse til opførelse af den
ansøgte materiel- og garagebygning jfr. naturfredningslovens § 34.

Nævnet har underrettet Ringe kommune, Fyns amts landskabsafdeling m.
fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets afgørelse for Over fred-
ningsnævnet, om foranstående.

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

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

I~~.~~
Hans Chr. Poulsen

formand

(v .,

•
•

•



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 Telefax 64 71 5S 20

REG. NR. I L-\ L-l I ,0U

Dato: 14. oktober 1993
Journal nr.: f r s. 8 O / 199 3

HObbe & Thorlacius I/S
Landinspektørfirma
Algade 26
5750 Ringe

• Ved skrivelse af 5. august 1993 vedlagt tegninger og rids har De
på vegne Elna og Thomas Fjord Nielsen ansøgt fredningsnævnet om
godkendelse af en ny bygning på del nr. 2 af matr.nr. 38 Ringe
by, Ringe, der er sammenlagt med matr.nr. 39 smst.

Det fremgår af sagen, at tilbygningen skal foretages til den af
Elna og Thomas Fjord Nielsen drevne boghandel på hjørnet af kirke-
pladsen og Algade i Ringe, og at byggeriet opføres i en etage i o-
verensstemmelse med den den 14. juli 1989 tinglyste lokalplan nr.
46.

• Ejendommen er omfattet af kirkefredningsoverenskomst af 4. januar
1950, hvori det bl.a. hedder:

"Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med ud-
sigtsødelæggende beplantning eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke
foretages nogen ændringer i den nu bestående tilstand,
der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten
til eller fra kirken."

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i
skrivelse af 17. august 1993 har udtalt:

>N 12.(1/7--000(, /03



"De fra 1950'erne har deres største berettigelse ved
fritliggende kirker.
Ringe kirke er en bykirke, hvis omgivelser ved en
Provst Exnerfredning er sikret i 1951, herunder den om-
handlede ejendom, matr. nr. 38 Ringe by, Ringe, hvoraf
del parcel nr. 2 ønskes sammenlagt med matr. nr. 39,
smst., til opførelse af en tilbygning i 1 etage plus
tagetage.
Parcellen
ning, dog
tilbygning.

har hidtil været bebygget med en
af noget mindre omfang end den

toilet byg-
skitserede

Formålet med fredningen er at bevare det frie indsyn
til kirken.

•
Man vil ingen steder komme ud for, at tilbygningen kom-
mer ind i synsfeltet og formindsker indsynsmuligheden
til selve kirken, i forhold til den eksisterende toi-
letbygning.
Tilbygningen vil derfor ikke være i strid med denne
del af fredningens formål, men jo nok med bestemmelser-
ne om, at arealet ikke må tilstandsændres, bebygges el-
ler beplantes.
Det er dog miljø- og arealafdelingens vurdering, at den
projekterede tilbygning på en diskret måde er tilpasset
bymiljøet, og vi har derfor ingen indvendinger mod en
dispensation som ansøgt."

Ringe Provsti & Provstiudvalg har i skrivelse af 17. august 1993
stillet spørgsmål bl.a. om problemer vedrørende parkeringspladser
op til kirkegården .

.. Ringe Kommune har i skrivelse af 31. august 1993 svaret på disse
spørgsmål således:

-Ændring af nuværende kørebane mellem Kirkepladsen og
Centrumpladsen nærmere mod kirken, således at parke-
ringsforholdene op til kirkegården/kirkediget ændres
eller forringes:
Der vedlægges detailtegning over området, hvor den på-
tænkte tilbygning er indtegnet.
I forhold til tidligere udarbejdet projekt er grundpla-
nen for tilbygning ændret lidt, således at der omkring
tilbygningen kan sikres en fortovsbredde på 1,50 m,
hvilket også til de fremtidige forhold vil være til-



strækkeligt .• Tilbygningen medfører således ingen krav om ændring af
vej, kantstens eller parkeringsforhold.
Forslag om at se byggeri og vejføring over Kirkepladsen
i sammenhæng.
Den i Provstiudvalgets udtalelse omtalte skitseplan er
Ringe kommunes temaplan "Ringe bymidte".
Planen er godkendt af Ringe byråd og danner grundlag
for udformningen af gader og torve m.v. i Ringe by. I
denne plan indgår, at den fremtidige vejføring over
Kirkepladsen skal forlægges mod vest.
Et alternativt forslag går ud på at fastholde/forlægge
vejen mod øst.

• Ringe kommunes planlægningsudvalg har vedtaget, at me-
nighedsråd, museum med flere interesserede parter forud
for videre planlægning indkaldes til møde vedrørende
den endelige udformning af Kirkepladsen, således at det
tilsikres, at alle parter høres.
Teknisk forvaltning har på den vedlagte skitse indteg-
net nybyggeriet samt begge vejføringer over Kirkeplad-
sen.
Det fremgår, at opførelse af byggeriet ikke vil influe-
re på vejforløbet over Kirkepladsen, hvorfor det sik-
res, at der ved et møde om denne sag fortsat vil være
fuld valgfrihed ved valg af linieføring.
Besigtigelse af forholdene på stedet.
Ringe kommune anmoder om at blive indkaldt til en even-
tuel besigtigelse .

• Ringe byråd har på sit møde den 15. juni 1993 godkendt,
at der af matr. nr. 38 kan frasælges ca. 79 m2 til byg-
geriet.
Godkendelsen hviler på både et ønske om forskønnelse af
hjørnet mod kirke og kirkeplads, hvilket i høj grad er
opfyldt med det ansøgte byggeri, samt et generelt ønske
om at fremme erhvervsudviklingen i kommunen.
Ringe kommune ser endvidere ingen årsag til at udskyde
en fredningsmæssig stillingtagen til byggeriet, til
vejføring over Kirkepladsen er endeligt gennemdrøftet
med de interesserede parter, idet byggeriet ikke medfø-
rer nogen form for indskrænkning i muligheder.
Ringe kommune
tilladelse til

skal derfor anbefale, at
det ansøgte i henhold

der
til

meddeles
vedlagte



grundplan.

"

Herefter har Ringe Provstiudvalg i skrivelse af 1. september 1993
bl.a. udtalt:

"

Ændringen afskærer så meget af tilbygningens hjørne,
at der nu kan etableres et fortov i 1.5 meters bredde
omkring hushjørnet. Endvidere muliggør ændringen en
vej passage i 6 meters bredde, - og endelig hindres ik-
ke en opretholdelse af parkeringspladser som hidtil
ind til kirkegårdens dige til disposition for kirkens

.. brugere og kirkegårdens besøgende.
Desuden har provstiudvalget (jfr.bilag) i dag fået ud-
leveret en fotokopi af Ringe kommunes skrivelse af 31.
august til Naturfredningsnævnet + teknisk forvaltnings
nytegning af området. Det fremgår, at Ringe kommune bi-
falder Fa. SchlOters ændringsforslag og erklærer, at
den reviderede plan om tilbygning ikke vil influere på
vej forløbet over Kirkepladsen.
På dette grundlag kan provstiudvalget nu anse sagen for
såpas oplyst, at man ikke længere - på grund af det på-
tænkte byggeri - nærer frygt for at "miste" parkerings-
pladser, ligesom man tager kommunens ovennævnte brev
til indtægt for, at der ikke er taget forskud på frem-
tidige vejløsninger i området.

•
Provstiudvalget har således fået hensigten med sin ud-
talelse af 17. august d.å. opfyldt og ønsker til selve
byggeriet at udtale sin forventning til, at det vil væ-
re en æstetisk gevinst for området.

"

Herefter har Fyens stiftsøvrighed ved skrivelse af 6. september
1993 annulleret sin protest mod ansøgningen.

Repræsentanter for fredningsnævnet har foretaget besigtigelse på
stedet.

Fredningsnævnet skal herved meddele, at nævnet enstemmigt har ved-



taget at meddele tillade~se til det ansøgte i medfør af Naturbe-
skyttelseslavens § 50, stk. 1. Tilladelsen er betinget af, at det
smukke bøgetræ mod vest over mod kirken bibeholdes.

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

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

Tilladelsen må ikke udnyttes før ovennævnte klagefrist er udløbet
og bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, dentt er meddelt.

RaunhO~
næstformand

lit



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 lO 20 - Telefax 64 71 5520

REG. NR. l ~l{1- , 00

Dato: 10. mart s 19 94
Journal nr.: frs. 3/1994

Ringe Kommune
Teknisk Forvaltning
Tinghøj Alle 2
5750 Ringe

.. Ved skrivelse af 10. januar 1994 har Ringe kommune ansøgt fred-
ningsnævnet om tilladelse til midlertidig at placere en toilet-
bygning indenfor det kirkefredede område, som nærmere vist på en
vedlagt tegning.

l Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Menighedsrådet,
der i skrivelse af 19. januar 1994 har udtalt:

..
"Selvom Ringe Menighedsråd ikke er glade for, at den
langt fra smukke toilet vogn er anbragt lige uden for
Kirkegårdslågen, kan menighedsrådet acceptere, at vog-
nen da den nu står der - får lov til at blive stå-
ende, når blot den ny toiletbygning bliver etableret
hurtigst muligt og inden for 1994. Menighedsrådet havde
dog gerne set, at Ringe kommune - inden opstillingen -
havde kontaktet menighedsrådet med henblik på en samta-
le om placeringen.
Ringe Menighedsråd går ud fra som en selvfølge, at Rin-
ge kommune vil holde omgivelserne i orden og rent."

Fredningsnævnet har endvidere indhentet en udtalelse fra Fyns Amt,
der i skrivelse af 3. februar 1994 har udtalt:

"at Fyns Amt ingen indvendinger )far~'mod en dispensation
efter naturbeskyttelseslovens (§ 50:til opstilling af
det omhandlede toiletskur for r~~n af 1994, men dog
senest, til en ny toiletbygning måtte være taget i
brug .

•
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• Ved skrivelse af 10. januar 1994 har Ringe kommune ansøgt fred-
ningsnævnet om tilladelse til midlertidig at placere en toilet-
bygning indenfor det kirkefredede område, som nærmere vist på en
vedlagt tegning.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Menighedsrådet,
der i skrivelse af 19. januar 1994 har udtalt:

"Selvom Ringe Menighedsråd ikke er glade for, at den
langt fra smukke toilet vogn er anbragt lige uden for
Kirkegårdslågen, kan menighedsrådet acceptere, at vog-
nen da den nu står der - får lov til at blive stå-
ende, når blot den ny toiletbygning bliver etableret
hurtigst muligt og inden for 1994. Menighedsrådet havde
dog gerne set, at Ringe kommune - inden opstillingen -
havde kontaktet menighedsrådet med henblik på en samta-
le om placeringen.
Ringe Menighedsråd går ud fra som en selvfølge, at Rin-
ge kommune vil holde omgivelserne i orden og rent."

Fredningsnævnet har endvidere indhentet en udtalelse fra Fyns Amt,
der i skrivelse af 3. februar 1994 har udtalt:

"at Fyns Amt ingen indvendinger har mod en dispensation
efter naturbeskyttelseslovens § 50 til opstilling af
det omhandlede toiletskur for resten af 1994, men dog
senest, til en ny toiletbygning måtte være taget i
brug.

I•



Til grund for udtalelsen ligger, at der er tale om en
tidsbegrænset anvendelse, og at det ud fra Ringe Kommu-
nes oplysninger må antages, at faciliteten er nødvendig
i området omkring kirken."

•
Det ansøgte kræver fredningsnævnets tilladelse, idet det sted,
hvor toiletvognen midlertidigt bliver placeret, er omfattet af
kirkefredningen - til sikring af den frie udsigt til og fra kirken.

Fredningsnævnet skal udtale:
Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, men dog således, at toilet-
skuret skal være fjernet senest, når den ny toiletbygning måtte
være taget i brug og senest inden udgangen af 1994. •
Afgørelsen er enstemming.

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

:;: I

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

•Tilladelsen må ikke udnyttes før ovennævnte klagefrist er udløbet
og bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den
er meddelt.

næstformand

lit
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Ved skrivelse af 10. marts 1994 (frs. 3/1994) meddelte frednings-
.. nævnet tilladelse til, at der midlertidigt blev anbragt et toilet-

skur indenfor det kirkefredede område, alt i overensstemmelse med
en nærmere vist tegning. Tilladelsen var tidsbegrænset til udgan-
gen af 1994, idet skuret alene skulle bruges indtil en ny toilet-
bygning endelig var etableret.

Ringe kommune har nu i skrivelse af 1. dp.r.p.mbpT 1994 9~SØgt om
forlængelse af fristen til fjernelse till. juli 1995.

Fredningsnævnet skal udtale:
Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50 godkendelse af, at fristen for fjernelse af den midler-
tidige toilet vogn forlænges til. 1. juli 1995, dog således at toi-
letvognen skal være fjernet senest, når den ny toiletbygning måtte
være taget i brug.

Afgørelsen er enstemmig.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86
nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.
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Ved skrivelse af 2. oktober 1994 har De ansøgt fredningsnævnet om
.. tilladelse til at fælde eller styne elmetræerne i alleen, som går

fra Skovvej og ned til gården, idet De har fået konstateret, at
der er elmesyge i træerne.

Træerne er omfattet af overenskomst af 27. marts 1951, hvoraf
bl.a. fremgår, at træerne ingensinde må fældes, topskæres, under-
graves eller på anden måde udsættes direkte eller indirekte for en
behandling, der kan føre til deres ødelæggelse eller forringelse.
Måtte det af hensyn til træernes sygdom eller andet være nødven-
digt at foretage omhugning eller grenkapning, skal dette dog kunne
gøres efter forud indhentet udtalelse fra statens tilsynsførende
med de private skove i Svendborg amt.

Denne kompetence er nu overgået til fredningsnævnet.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i
skrivelse af 7. november 1994 har udtalt:

"Alleen, der står på begge sider af tilkørselsvej en til
Espe Skovsgaard, er ca. 150 meter lang og består af el-
me- og kastanietræer.
Elmetræerne er tydeligvis svækkede med mange udgåede
grene, og det er Amtets vurdering, at der er stor risi-
ko for nedfaldene grene på vejen.
Træerne er sandsynligvis angrebet af elmesyge, hvor



ensaldrende træer. Der er derfor ikke ide i at forny
træerne en af gangen efterhånden som de fældes. Hvis
Alleen skal fornys, bør man som minimum vælge at forny
en side af gangen. Da der er flest elme i den sydlige
side, kunne man vælge at starte med denne del.
Ved en eventuel fornyelse af alleen, vil det ikke nytte
at satse på elmetræer igen, idet det vil kunne forven-
tes, at de snart vil dø af elmesyge. Af alternative
alle-træer kunne der vælges hestekastanie eller f.eks.
lind. Især en lindealle vil kunne forventes at blive
meget gammel.

"

En repræsentant fra Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til den ansøgte fæld-
ning af syge elmetræer. Tilladelsen er betinget af, at der sker
genplantning med kastanie- eller lindetræer. Fredningsnævnet skal
henstille, at man, så vidt muligt, følger Statsskovdistriktets
genetableringsforslag af alleen gående ud på, at man så vidt mu-
ligt opnår og bibeholder en alle af ensaldrende træer, i hvert
fald som minimum således, at en side fornyes ad gangen.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslavens § 78,tt stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86
nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

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