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Afgørelser - Reg. nr.: 01837.00
Fredningen vedrører:

e

Skårup Kirke

Domme

Taksations kom missio nen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer

01-03-1952, 12-03-1952

FREDNINGSNÆVNET>

Skårup kirke

Navn:

Reg.nr.:

479-05

\B~7.00

Kommune:
Ejerlav:
Sogn:

I

50
!

100
!

200 m
I

1 :4000

Tinglyst dato

1-a og
108

6/11-1953

12/11-1953

5-b og
10~

12/3-1952

18/5-1953

Del af 5b og 10~. TidL 5~.
Forbehold ang. genopf. af bygn. pao smst.

1~

12/3-1952

18/5-1953

Del af 14.9:.
Forbehold ang. genopf. af bygn. pao smst.

59

,1/3-1952

18/5-1953

Del af 59~.
Forbehold ang. genopf. af bygn. pao smst.

8~

12/3-1952

18/5-1953

Hele 82~.
o
Forbehold ang. genopf. af bygn. pa smst.

b

e

o

Dekl./Kendelse
dato

Matr. nr.

•\e

Svendborg
Skårup by
Skårup

Bemærkninger

Del af la og hele 108.
Sålænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirkeministeriet afgørelse om nyplacering
af bygninger m.m ..

I
!

el
I

Matr. nr. 59 b Skaarup
by og sogn.

II

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 udsigtsødelæggende 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 indhentet.
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 fredningstilbud 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.

\;
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.
I

I

!

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 kirkegårdsdiget.
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende 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 forelægge 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 fredningstilbud 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
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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 kirkegårdsdiget (totifem meter).
Fredningen bar følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller ceplantes med udsigtsødelæggende 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 genopførelse 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
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Matr. nr. 108 og l ~ Skaarup
by og sogn.

FREDNINGSOVERENSKOMST.
Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140 - 1937-
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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 skæmmende 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 fredningstilbud 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
Genpartens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds,

den
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23-04-1982 - 21-09-1993
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FREDNINGSNÆVNET
FOR
FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

Dato:

2 1.

S
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Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 71 10 20

1l:1efax 64 71 SS 20

Landskabsarkitekt
Stensgårdvænget
5230 Odense M

Ved

skrivelse

Journal nr.:

f r s.

66 / 19 93

Arne Lindholdt
21

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 Skårup 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 hindrende for udsigten til eller fra kirken.
Fredningsnævnet
skrivelse

har

indhentet

af 19. august

en udtalelse

fra Fyns Amt, der

1993 har udtalt:

"En bræmme på 25 meters bredde langs kirkegårdens
lige
afgrænsning er omfattet af en Exner-fredning
1953.

vestfra

Skårup
kirke ligger omgivet af bymæssig bebyggelse, og
de landbrugsbygninger,
der nu er fjernet, har hidtil
været de nærmeste nabobY99inger
til kirken.
Fjernelsen
vest.

indebærer,

at kirken

frilægges

en del

mod

Her anlægges en p-plads, der formes dels af belægningen,
dels af en randbeplantning
af buske i et sammenhængende
busket
og af træer. Pladsen ligger næsten
i
sin helhed inden for fredet område.
Det øvrige

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

I

C

I

areal

vest for kirken

udlægges

som græsplæne

Av.k-e.tlrot1-aJet
~~ lO, '1:>.

H.ll"i

t1veL

i

for
langt overvejende
uden
holdes visuelt sammen af en

og busket,
og det ligger
fredningen.
Hele anlægget
smal grussti.

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

•

Afslutningsvis
skal blot bemærkes, at parkeringspladsen
godt
kunne udvides ved forøgelse af radius for den yderste række båse med op til en meter, uden at helhedsindtrykket ændres mærkbart. Derved ville der - med tanke på bilisters varierende køretekniske
færdigheder
blive
bedre
manøvreplads
mellem de modstående
parkeringsfelter."

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

Repræsentanter

for fredningsnævnet

Fredningsnævnet
Fredningsnævnet

besigtigelse.

skal udtale:
meddeler

herved

vens § 50, stk. 1, tilladelse
•

har foretaget

i medfør

af

naturbeskyttelseslo-

til det ansøgte .

Fredningsnævnet
vil gerne bemærke, at, uanset ovennævnte tilladelse, havde nævnet gerne set, at man havde undgået 3 gennembrud gennem 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.
nævnet, der videresender
Klagefristen
geberettigede.

Klagen
klagen

indgives skriftligt til fredningstil Naturklagenævnet.

er 4 uger fra den dag, afgørelsen

er meddelt

den kla-

