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FREDNINGSNÆVNET>



Fredning Fyns amt. 773 (.00

Lokalitet: Matr. nr. 29 Egense by

Kommune: Svendborg
Sogn Egense Reo. nr.: 479-08-02
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Ejer

'I Areal

Fredet

Privat

ca. 2,3 ha

FN 2/7-1960

Formål :Sikring af udsigt over Svendborgsund.
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1: 25.000

Indhold : På arealet· JP.å der ikke opføres bygnineer, udover hvad der er
hjemlet i naturfredningslovens bestemmelser om skov- og strand-
beskyttelseslinie, ligesom der ikke må foretages udsigtshæmmende
beplantning udover den~eksisterende •
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Anmelder: Naturfredningsnævnet
for Svendborg amt.

Stempel-og gebyrfri i h.t.lovbe-
kendtg. nr. 106 af 21/3 1959.

UDSKRIFT
aftt protokol nr. VIII for fredningsnævnet for Svendborg amt.
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hvor
Ir 1960 den 18. juli afholdt nævnet møde ved Rantzausminde,

da foretoges
fra. 73/1953 Spørgsmål om udsigtafredning af.matr.

nr. 29 af Egense by og sogn.
For nævnet mødte formanden, dommer Kaj Dige, suppleanten for

det.amtsrådsvalgte medlem, sognerådsformand Ths. Andersen og det
kommunevalgte medlem, sognerådsformand Herman Nielsen,

Ejeren blev antruffet.
Der fremlagdes:

A. Genpart af tilsigelse med afleveringsattest.
B. Tingbogsattest, hvoraf fremgår, at ejendommen er ubehæftet.
C. Kort over ejendommen med indtegnet skovbyggelinie.
D. Genpart af skrivelse af 15. november 1954 fra nævnet til den tid-

ligere ejer af ejendommen, husmand Jens Rasmussen.
Nævnet besi~tigede ejendommen og afsagde herefter sålydende

KENDELSE
Da det skønnes af væsentlig betydning for almenheden, at ud-

sigten over ejendommen matr. nr. 29 af Egense by og sogn, fra vejen
Svendborg-Lehnskov sikres, vil denne være at frede på følgende vil-
kår:

Få den del af fornævnte ejendom, der er omfattet af bestem-
melserne i naturfredningsloven ( lovbekendtgørelse nr. 106 af 21.
marts 1960) om bebyggelse ved strandbredder og skove, må ikke opfø-
res bygninger. Nævnet skal dog efter forud forelagt bygningetegning
og beliggenhedsplan meddele tilladelse til, at et beboelseehus med

~ sædvanlige udbygninger herunder garage opføres på en parcel af ejen
~I'J')
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~ommen, hvis vestskel afsættes vinkelret på Svendborg-Lehnskov
vejen i en afstand af 90 m målt langs vejen fra matr. nr. 29's øst- tt
lige skel mod 30b, og som mod syd afgrænses af strandby~ceI1n1p.n.

På restejendommen må ilcke foretages udsigtshæmmende be-
plantning udover den nu eksisterende, der tilligemed de bestående
bygninger vil blive angivet på et af en landinspektør udf~rd1eet
kort.

Det langs Svendborg-Lehnskov vejen voksende hegn vil være at
rydde fra vestgrænsen af fcrn~vnte parcel mod vest inden l. maj 1961.

I erstatning for frednineen till~sges der ejeren HanE Vie-
go Rasmussen 3000 kr., hvoraf halvnelen unredes af statskssen
og halvdelen af Svendborg amtsfond.

Erstatningen udbetales, når
lyst uden præjudieerende anmærkning
straks udbetales til ejeren, medens
sogneråd, der udbetaler beløbet til
ryddet.

nsrværende kendelse er ting-
om pantegæld, således at 2500
500 kr. udbetales til Egense
ejeren, når fornævnte hegn er

Thi bestemmes:
Ejendommen matr. nr. 29 af Egense by og sogn fredes på

foranstående vilkår.
I erstatning tillægges der ejenen Hans Vigeo Rasmussen

3000 kr., hvoraf halvdelen udredes af statskasGen og halvdelen af
Svendborg amtsfond, hvilket beløb udbetales som foran bestemt •

. Dige. Her~an Nielsen. Ths. Andersen.
Ejeren påhørte oplæsnine af kendelsen, som ha..-'1. til t!'adte

ved sin underskrift.
Hans Viggo Rasmussen.

Kødet hævet.
Dige.

-----00000-----

Udskriftens riltighed bekræftes.
Naturfrednin~sn~V!1et :CorSve!ldborg amt, den
20. ~uli 1960.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 07731.00

Dispensationer i perioden: 21-12-1989 - 27-03-2003



() ?73/.ooo
OVERFREDNINGSNÆVN ET REG. NR. Slotsmarken15 LHB/bop

2970 Hørsholm
Telefon45 76 57 18

Gerda og Hans Viggo Rasmussen
Rantzausmindevej 215
5760 Svendborg

Den 21. december 1989
J.nr. 2758 T/89

Fredningsnævnet for Fyns Amts Sydlige Fredningskreds har den l. maj 1989
forlænget tilladelsen til at drive "Rantzausminde Camping" på ejendommen
matr.nr. 29 Egense By, Egense. Tilladelsen er forlænget indtil den I. okto-
ber 2001 på de hidtil gældende vilkår. Samtidig har fredningsnævnet meddelt
tilladelse til, at den eksisterende campingplads i juli måned udvides med et
5000 m2 stor areal. Denne sidstnævnte tilladelse er kun meddelt for længst-
levende nuværende ejers levetid.

Fyns Amt har påklaget fredningsnævnets afgørelse til Over fredningsnævnet for
så vidt angår tilladelsen til at udvide pladsen i juli måned.

e
e
•

Fredningsnævnets afgørelse er efter forudgående besigtigelse truffet enstem-
migt i medfør af naturfredningslovens § 34, jf. fredningsnævnets kendelse af
20. juli 1960 om udsigtsfredning af matr.nr. 29 Egense By, Egense. Efter
fredningskendelsen skal udsigten fra vejen Svendborg-Lehnskov over Svendborg
Sund sikres. Fredningsnævnet har efterfølgende meddelt, at afgørelsen tilli-
ge er truffet i medfør af naturfredningslovens §§ 46 og 47.

Den eksisterende campingplads ligger vest for Rantzausminde på et skrånende
terræn umiddelbart ud til Svendborg Sund. Området mellem Rantzausminde og
campingpladsen er bebygget boligområde.

Fredningsnævnet har flere gange, senest den 6. august 1981, meddelt tidsbe-
grænsede dispensationer til pladsen, som er anlagt i begyndelsen af 1960'er-
ne.

Mlljømfnlsterlet, J. nr. SN" /.211/7-000 f
, 7 DEC. 1989

J\kt. nr. :z
Fu lO.'
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Den eksisterende plads har en kapacitet på 80 enheder, svarende til 220 per-
soner. Den ansøgte 5000 m2 store udvidelse af campingpladsen i juli måned
vil ske umiddelbart sydvest for den eksisterende plads ned mod vandet. Area-
let ligger i sin helhed søværts strandbeskyttelseslinien.

Fyns Amt har i ankeskrivelsen navnlig anført, at amtet ikke finder, at der
foreligger sådanne særlige omstændigheder, som kan begrunde en dispensation i
medfør af naturfredningslovens § 46, stk. 6.

De har overfor fredningsnævnet tilkendegivet, at den ansøgte udvidelse i høj-
sæsonen er nødvendig for pladsens fortsatte eksistens.

Svendborg Kommune, Udvalget for planlægning og byggeri, har anbefalet en
stadfæstelse af fredningsnævnets afgørelse. Udvalget har til støtte herfor
navnlig fremhævet, at den eksisterende campingplads er medtaget i kommune-
planens rammedel for at sikre en velbeliggende campingplads ved Svendborg
Sund, og at den ansøgte udvidelse er tidsbegrænset til juli måned.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Overfredningsnævnet finder ikke, at der under sagens behandling er fremkommet
sådanne nye oplysninger, at der er grundlag for at tilsidesætte det skøn, som
et enigt fredningsnævn har anlagt efter forudgående besigtigelse.

Fredningsnævnets afgørelse af l. maj 1989, hvorefter der på nærmere angivne
vilkår er meddelt tilladelse til dels at drive den eksisterende campingplads
indtil den l. oktober 2001, dels ~ juli måned at udvide pladsen med et 5000

2m stort areal, stadfæstes derfor.

I sagens behandling har
relsen er enstemmig.

af Overfredningsnævnets medlemmer. Afgø-

overfredningsnævnets formand
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FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMT

Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 6471 10 20 - Telefax 6471 5520

Dato: 24. august 1998
Journal nr.: Frs. 34/98

Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
0rbækvej 100
5220 Odense Sø REG. NR. 11:)\·00.

,

Vedr.: J.nr. 8-70-41-1-479-4-93.

Fyns Amt har på vegne Gerda Rasmussen, Rantzausminde Camping, fremsendt en an-
søgning om til1<idelsetil i forbindelse med et sejlsportsstævne at udvide campingpladsen
med 60 enheder.

Ejendommen er fredet ved kendelse af 16. juni 1960. Formålet er at sikre den frie udsigt
over Svendborgsund.

Amtet har anbefalet det ansøgte under henvisning til, at der er tale om meget kortvarig
aktivitet, og at arealet grænser op til et areal, for hvilket fredningsnævnet/Overfred-
ningsnævnet har meddelt dispensation til camping ijuli måned.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til det ansøgte af de af amtet anførte
grunde.

Afgørelsen,der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.• 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.

S. Raunholt

e "V

Millø- og Energlmlnlst/erlet il(tt<..-titirl~
J nr SN 1996 - / J:, II 1-000 I t! (f

/f:l' YHv,
? 5 AUG. 1998 ;'

M<t. nr. t /
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GSNÆVNET
R
AMT

, 5610 Assens
- Telefax 64 71 55 20

Dato: 27. marts 2003
Journal nr.: Frs. 2412002

hfODTAGET
Skov~ og Naturstyrelsen

28 MRS. 2003

Hermed sendes genpart af nævnets skrivelse af d.d. til

Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Ørbækvej 100
5220 Odense Sø

Nævnets afgørelse kan indbringes for Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 Kø-

benhavn K., inden 4 uger fra modtagelsen af nærværende meddelelse. Klagen indgives til

fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

P.N.V. ),
1 - f/I (I
'I' l I ~ .1 ,/ •~0i-L v/~ ·~~?tl1l~

Alice Knudsen \
kontorfuldmægtig

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

Gerda Rasmussen, Rantzausminde Camping, Rantzausmindevej 215, 5700 Svendborg

Kommunalbestyrelsen i Svendborg, Rådhuset, 5700 Svendborg

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, v/Jacob Svendsen, Skårup Tværvej
4, 5881 Sksårup

Dansk Ornitologisk Forening v/Jan Holm Jensen, Ejersmindevej 10, 5250 Odense
SV

Fyns Statsskovdistrikt, Sollerupvej 22, Korinth, 5600 Faaborg

Friluftsrådet, c/o amtsformand Christian Jensen, Fuglebakken 43, Postboks 104,
5610 Assens

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV

Skov~og NaturstYl'elS611
..i.nr. SN2001 ~ 12.. II /7 - ooo)
J\kt. nr. I 3~ ~.
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FREDNlNGSNAEVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31,5610 Assens

Tlf. 6471 10 20 - Telefax 64 71 5520

..

Dato: 27. marts 2003
Journal ur.: Frs. 24/2002

Deres j. ur.: 8-70-41-1-479-3-1999
Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
0rbækvej 100
5220 Odense S0

Ved skrivelse af 23. maj 2002 har Fyns Amt på vegne Gerda Rasmussen, Rantzausminde
Camping, Rantzausmindevej 215, Egense, 5700 Svendborg, fremsendt en ansøgning om
forlængelse af tilladelsen til på ovennævnte ejendom at drive campingplads frem til år
2010. Det hedder i amtets skrivelse:

Ejendommen er fredet ved kendelse af 20. juli 1960. Ifølge kendelsen må der
ikke opføres nye bygninger, ligesom der ikke må foretages udsigtshæmmende
beplantning.

Campingpladsen blev etableret på ejendommen omkring 1961 og blev lovlig-
gjort i 1972 for en lO-årig periode. Denne er senere forlænget, og nævnet har
senest i kendelse af 1. maj 1989 meddelt en forlængelse af tilladelsen på nær-
mere fastsatte vilkår. Nævnet meddelte samtidig tilladelse til en udvidelse på
5.000 m2. Amtet påklagede denne afgørelse f.s. v. angår udvidelsen, men den
blev stadfæstet af Overfredningsnævnet.

Fyns Amt finder imidlertid, at kendelserne fra 1989 ikke er helt entydige for så
vidt angår perioden for tilladelsen. Tilsyneladende er den oprindelige plads
godkendt til 1. oktober 2001, mens udvidelsen er godkendt i nuværende ejers
levetid. Udvidelsen kan dog ikke drives som campingplads uden en tilladelse til
den oprindelige del.

Fyns Amt skal derfor foreslå, at der meddeles en samlet tilladelse til fortsat
drift af pladsen, så længe den ejes og drives af den nuværende ejer. Tilladelsen
bør gøres betinget af, at de nærmeste 12 meter fra skræntoverkanten helt fri-
holdes fOT placering af campingvogne, telte automobiler og lignende, at plad-
sen i tidsrummet 1. oktober til l. maj fuldstændig er ryddet for campingvogne,
dog således at det vil være muligt at benytte pladsen hvert år i forbindelse med
påske og store bededag, samt at pladsen ved tilladeisens ophør ryddes for alle
udførte indretninger og beplantninger.

Såfremt nævnet meddeler en forlængelse af tilladelsen som beskrevet ovenfor,
vil amtet meddele den fornødne tilladelse efter campingreglementet og strand-
beskyttelseslinien.

"
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Fredningsnævnets tilladelse af 1. maj 1989 blev givet på nærmere betingelser. Afgørelsen
blev tiltrådt af Overfredningsnævnet den 21. december 1989.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Svendborg kommune, der i skrivelse af 7.
juni 2002 har udtalt, at da området er udlagt til campingplads i kommuneplanen, vil kom-
munen selvfølgelig anbefale en forlængelse af tilladelsen til at drive campingplads. Det er
kommunens holdning, at der også fortsat skal kunne drives campingplads ved et eventuelt
ejer-skifte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til fortsat drift af pladsen, så længe den ejes
og drives af den nuværende ejer. Tilladelsen er som tidligere tilladelser betinget af,
• at de nærmeste 12 meter fra skræntoverkanten helt friholdes for placering af camping-

vogne, telte, automobiler og lignende,
• at pladsen i tidsrummet 1. oktober till. maj er fuldstændig ryddet for campingvogne,

dog således, at det vil være muligt at benytte pladsen hvert år i forbindelse med Påske
og Store Bededag, samt

• at pladsen ved tilladeisens ophør ryddes for alle ~dførte indretninger og beplantninger.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for Na-
turklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til fred-
ningsnævnet, 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.
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