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Navn: Skårup kirke

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

I ! ! I

Sogn: Skårup 1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato

• a1- og
Del af la og hele 108.108 6/11-1953 12/11-1953
Sålænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-

\e ministeriet afgørelse om nyplacering
af bygninger m.m ..

b5- og
Del af 5b og 10~. 5~.10~ 12/3-1952 18/5-1953 TidL
Forbehold ang. genopf. af bygn. o smst.pa

1~ 12/3-1952 18/5-1953 Del af 14.9:.
Forbehold ang. genopf. af bygn. o smst.pa

59b ,1/3-1952 18/5-1953 Del af 59~.
Forbehold ang. genopf. af bygn. o smst.pa

8~ 12/3-1952 18/5-1953 Hele 82~.
Forbehold genopf. af bygn. o smst.ang. pa

e

Reg.nr.: 479-05
\B~7.00
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Matr. nr. 59 b Skaarup
by og sogn.

FREDNINGSOVERENSKOMST
stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140 - 1937.

Undertegnede tømrer Hans Th. Sørensen, SkaaruP? erklærer sig
villig til, s~m ejer af matr. nr. 59 b af Skaarup by og sogn, at lade
et areal af dette matD. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
af SkaBrup kirke.

Arealet beskrives således:
matr. nr. 59 b i en dybde af 6 m fra vejen i hele grundens

længde.
Fredningen har følgende omfang.
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne m~ anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller
opsættes skure, udsalgsstedar, vogne til beboelse eller opbevaring
af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der m~ i
det hele ikke for~tages ændringer i den nu best~ende tilstand, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken. S~-
fremt huset p~ grunden nedbrydes, vil genopførelse ikke ske før fred.
ningsnævnets godkendelse af byggeplaner og beliggenhedsplan er ind-
hentet.

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

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds

og menighedsrådet for Skaarup.
Skaarup den 1/3 1952.

Tøm. Hans Therge Sørensen, Skaarup
Idet fredningsnævnet modtåger og godkend~r foranstående fred-

ningstilbud b\3stemIUdsdet, at fredningen vil være at lyse på matr.
nr. 59 b af Skaarup by og sogn.

Dat fredede areal er indtegnet p1 vedlagte kort, af hvilket en
genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Svandborg amtsrådskreds, den 1/3 1952.
Keiser Nielsen

~.
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Matr. nr. 82 b og 14 a Skaarup
by og sogn

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

Undertegnede fru Maren kirstine Møller, Skaarup, erklærer sig
villig til, som ejer af matr. nr. 82 b og 14 a af Skaarup by

og sogn at lade et areal af disse matr. nr. frede, for at sikre den
fri beliggenhed af Skaarup kirke.

Arealet beskrives således:
hele matr. nr. 82 b og en bræmme på 50 m af 14 a regnet fra kir-

kegårdsdiget.
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealdrne må anbringes
transformatorstationer, teldfon- og telegrafmaster og lignende eller
opsættes skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbavaring af
redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. 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.
Hvis bygningerne på ejendommen skulle blive nedrevet vil jeg forelæg-
ge fredningsnævnet byggeplan og beliggenhedsplan til godkendelse.

For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenst~ende fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget ~r fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds

og menigheQsrådet for Skaarup.
Skaarup, den 12/3 1952.

Maren Kirstine Møller
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred-

ningstilbud bestemmes det, at fredningen vil være at lyse pa~,matr.
nr. 82 b og 14 a af Skaarup by og sogn.

Det fredede areal er indtegnet på ved1agt8 kort, af hvilket en
g0npart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævndt for Svandborg amtsrådskreds, dan 12/3 1952.
Keiser-Nielsen

Genpartens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 1 2 FEB.1953

I ior1ll,nJ.D' 1..... u.Le, 1.' -li,__ o_

l- I"Wi<~t Wl duwa' l·' f!:~
J. Hvass
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Matr. nr. 5 ~ Skaarup
by og sogn

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

Undertegnede frugtavler Albert Christensen, Skaarup, erklærer sig
villig til, som ejer af matr. nr. 5 Q af Skaarup by og sogn, at lade
et areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
af Skaarup kirke.

Arealet beskrives således:
en bræmme af matr. nr. 5 Q på 25 meters bredde regnet fra kirke-

gårdsdiget (totifem meter).
Fredningen bar følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller ceplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller
opsættes skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbevaring af
redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det
hele ikke for0tages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan
virke skæmmenda eller hindrende for udsigten til eller fra kirken. I
tilfælde af at bygningerne på grunden brænder ellernedrives vil genop-
førelse kun ske efter at bygnings plan og baliggenhedsplan er godkendt
af fredningsnævnet. Det bemærkes, at der langs kirkegArdshegnet lidt
nord for bygningerna er plantet ca. 100 graner som nu er lo a 12 år
gamle.

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

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsrAdskreds

og menighedsrådet for Skaarup.
Skaarup, den 12/3 1952.

Albert ChristenSen
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranatåanda frednings.

tilbud, bestemmes det, at fr~dningen vil være at lysd på matr. nr.
5 h af Skaarup by og sogn.

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

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 12/3 1952.
Keiser-Nielsen"

Genpartens rigtighed bekr.æftes.
Fredningsnævnet for SVl!mdborg amtsr&dskreds,. den

i fQnl,~uJl:H rl1if &:tt'1.5<-,
"·~'I.,·"rt.,x ;J~~.:.

1 2 FE8.1953
ht/1/>t 1---
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Matr. nr. 108 og l ~ Skaarup
by og sogn.

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

Undertegnede formand for Skaarup kirkes menighedsråd, g~rdbestyrer
Christian Jørgensen, Skaarup,
erklærer sig villig til, som ejer af matr. nr. 108 og l ! af Skaarup
by og sogn, at lade et areal af dette matr. nr. frede, for at sikre
den fri beliggenhed af Skaarup kirke.

Arealet beskrives således: hele matr. nr. 108 og den nordlige del
af matr. nr. l a indtil en afstand af 40 m fra gaden, der går øst-vest
syd for kirkegården.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende

beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transfor.
matorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes
skure. udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke
foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæm-
mende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

For fredningen kroæves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenståend~ fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom. dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds

og provstiudvalget.
Skaarup, den 12/3 1952.

Kristian Jørgensen
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred-

ningstilbud bestemmes det, at fredningan vil være at lyse p~' matr.
nr. 108 og l ~ af Skaarup by og sogn.

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

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 12/3 1952.
Keiser-Nielsen
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Genpartens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 12 FEB.1953
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Søgte v~rksteds-, udstil1inqs- 00 kontorbyqnin~ pA betinqelse af, at der pÅ net

udstillinqsare~l ~lene opstilles nye maskiner i sommerhalvÅret, 00 DÅ

betingelse r omkrinq udstilJinqsarealet foretaqes sl~rende beplantninq

Til fredningsregisteret
til orientering ~~--fSk.K

efter beplantninqsplan, nskes forel~~t fredningsnævnet. Endeliq betinqedes

bygninqstilladelsen af, at der 100 m fr~ skoven pJaceres flaqbAtion.

M~det s lut tf,t

-k----~~
Jtl±: Paulsen ~

formand

--00000--

Ar lqS'), den 23. april kl. 14.30 afholdt fredninqsnævnet møde oq hesintioelse

ved Sk~rup kIrke l

Frs. 46/1qAS Spørqsm8l om dispensation fra kirkp.-

lldsiqtsfrp.cininqen tiJ opf0relsp. Af

manrlskAhshvoninq m.v. 02 matr. nr.

Jo-J Sk~ruD hy, SkRrup.

f)er fremlnqdes:

- An~ønnln~ af den 2. februAr 1985 fra arkitp.kt LArs ~in~prlal. merl pRtenninQ Af rp~

P. mprts l'lR"i frR Fvns RmtskommLJnes frerlninnsafdelinn.

- Ryonlnqstennlnnpr SAmt heliqnenhedsplan.

rrp.~n]no~n~vnet VAr sammensat af fnrmanrlpn, dommpr Jul. PRIJ1spn, Svenrlh0rn,

- provst \lJlly Anrlf'fSpn,

- formAnden for ~pnloherlsr~rlet, ~nhAnnps NIPisen,

- C)vp.nrlhorQkOrTJmllnpVf'rlhyqninrjSlnspektOlr 8ent Christpnspn,

- f)r:lnmRr!<s~J<l~LJrrrprlnlnnsforenlnll\/erl(rnst RClh,lern,

Fnrr'1::mrlf'nrprlp'o,lOrrlefor C;Roen, h"rlJnrlpr for dp fremkomne inrlstll~J nnpf.
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~AndskAbsby~ning udenfor fredninqRoMr~det.

Formanden for meni9hedsrådet, Johannes Nielsen, op1yste hertil, at dette

ikke vil være ~uliot.

Forstkandidat Poul Damgaard bemærkede, at fredningsafdelin~en finder, at
d JvilJ.e. r d· t •. ,.~n oroje~terede mandRkabshyqninq ikke ses a~ Vlr~e hindrende lor u SIg en tlJ

011 fra kirken, lioesom den ikke skønnes at viJ.J.epÅllirke kirkens nærmilIeu i

neoativ retnino. nerimod finder frednin~safdelinqen, at den foreslÅede opstillino

Af container med trådheqn omkrinq vil virke skæmmende pA kirkens nærmilieu. Så-

fremt contAiner skal nostilles, ~~r der i hvert fald ske en camouflerlnq af denne.

Formanden for ~eniqhedsr~det, JOhannes Nielsen oolyste hertiJ, at opstil-

linoen af en container forel~biq er opgivet til fornel for en nedsænket affalds-

p)arl~, der sammen med manos~a~shyqninqen ønskes placeret rimeliq tæt ved kirken.

helln omkrino den nedsænkede affaldsplads.

Formanden foresourqte foranJediqet heraf, om det IIAr hensiIlten at opstille

trprlheqn ~an plantes en hæk omkrinq affaldspJadsen.

Arkitekt lars MIndedal bemærkede hertil, at der l stedet for he~nlnq med

innen indvendinqer imod pro}ektet.

rrnst RAbjerQ, Danmarks Naturfredningsforenino havde efter korrektionen

Hprmpd sluttede den officielle del af mødet.

ner foretoqes herefter Voterinq:

Oer var enIqhed l nævnet om At tillade opførelsen af den ansøqte hyqnlnq

.1 ollPrenssrPMfTlPlspfTledetet frel'lJaqteorojekt, doa at der J stpopt for CDSU lllno

q~er IIPetetahlpflnll af levenne heon.

af container pt.ablefes en nednravet affaldsplaets, llnpsn~ pn Pllentuel nfheqnino

Mncipt c:lIJt.tpt.

~,~~l. P::lulsen "aer

form::lnn

--nonoo--

.' /l/;J---,/////"I1/ .J. <.

/ Tn~flrl l~prkelspn

.- .. --------------------
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REG. NR. \ 837 .00

Dato: 2 1. S eptem ber 199 3
Journal nr.: f r s. 66 / 19 93

Landskabsarkitekt Arne Lindholdt
Stensgårdvænget 21
5230 Odense M

Ved skrivelse af 13. juli 1993 vedlagt tegninger har De på vegne
Skårup Kirkes menighedsråd ansøgt fredningsnævnet om tilladelse
til at indrette parkeringsplads på ejendommen matr. nr. 5-b Skå-
rup by, Skårup.

Ejendommen er omfattet af Provst Exner-fredningen af 12. marts
1952, hvoraf bl.a. fremgår, at der ikke må foretages ændringer i
den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindren-
de for udsigten til eller fra kirken.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i
skrivelse af 19. august 1993 har udtalt:

"En bræmme på 25 meters bredde langs kirkegårdens vest-
lige afgrænsning er omfattet af en Exner-fredning fra
1953.
Skårup kirke ligger omgivet af bymæssig bebyggelse, og
de landbrugsbygninger, der nu er fjernet, har hidtil
været de nærmeste nabobY99inger til kirken.
Fjernelsen indebærer, at kirken frilægges en del mod
vest.
Her anlægges en
gen, dels af en
hængende busket
sin helhed inden

p-plads, der formes dels af belægnin-
randbeplantning af buske i et sammen-

og af træer. Pladsen ligger næsten i
for fredet område.

Det øvrige areal vest for kirken udlægges som græsplæne

_ . ,.:o~~n
/ :l1l/r-tPC'(' J

I C I

Av.k-e.tlrot1-aJet t1veL
~~ lO, '1:>. H.ll"i



og busket, og det ligger langt overvejende uden
fredningen. Hele anlægget holdes visuelt sammen af
smal grussti.

for
en

Det er miljø- og arealafdelingens vurdering, at det fo-
religgende projekt ikke medfører en visuel forringelse
af forholdene, snarere tværtimod, fordi de nævnte nabo-
bygninger fjernes, og fordi udformningen af anlægget
underordner sig omgivelserne.
Afdelingen finder derfor intet at indvende mod en dis-
pensation efter naturbeskyttelseslovens § 50.

•
Afslutningsvis skal blot bemærkes, at parkeringspladsen
godt kunne udvides ved forøgelse af radius for den y-
derste række båse med op til en meter, uden at helheds-
indtrykket ændres mærkbart. Derved ville der - med tan-
ke på bilisters varierende køretekniske færdigheder
blive bedre manøvreplads mellem de modstående parke-
ringsfelter."

Endvidere har nævnet indhentet en udtalelse fra Svendborg Kommune,
der i skrivelse af 18. august 1993 har meddelt, at kommunen prin-
cipielt ikke ha~ bemærkninger til ansøgningen.

Repræsentanter for fredningsnævnet har foretaget besigtigelse.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte .

• Fredningsnævnet vil gerne bemærke, at, uanset ovennævnte tilladel-
se, havde nævnet gerne set, at man havde undgået 3 gennembrud gen-
nem den eksisterende stensætning til kirkegården og blot bibeholdt
den eksisterende adgang til kirkegården fra kirkebakken.

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.


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	KORT>
	DISPENSATIONER>



