
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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Rektangel



FREDNINGSNÆVNET>



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

Fredningsnævnet for Randers amt, F.s. 33/51.
Mtr. nr.; ejerlay~ sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjvdske lands-
dele) bd. og bl. j ting-

- bogeii.- art. nr., ejerlav,
sogn,

3b Thorsager. Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

"Købers }. bo ælKredltors P.

Anmelderen8 navn og bopæl (kontor);
Gade og hus nr,;

lhvor ddant Ondea) Fredningsnævnet for Randers .Amt,
ved dommer Fog, Mariager.

Dagbog nr. 2178 30/12 - 1954.
Stempel: kr. øre.

ee
Stempelfri.

Fredningstilbud

Undertegnede maler J.C. Jacobsen, Thorsager,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3b af Thorsager by. og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

etHele matr.nr.-

( v

_ Arealerne må ikke beb~gges eller ~_eplantes lme~_ højec træer, midlertidigt eller vedvarende,

Fredningen har følgende omfang:
, u

ligesom der heller ikke på arealerne m4 anbrtng~s trans{ormatorstationer, telefon- og telegrafmaster

o. lign., derf)å' ej opsættes skure, -udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende gehstande:

le Jeg forbeholder mig dog ret til at genopføre det på grunden nu
beliggende stuehus i tilfælde af brand eller nedrivning, dog
ikke nærmere kirkegården end alt er tilfældet. Det samme gælder
udhuse, der dog ikke må placeres i haven langs den offentlige vejB
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For fredtrirlgen kræver feg irrg'en erstatning. "

Jeg er indforstået med, at ovenstående fred.n!ngstilbu~~) tinglyses på min ejendom matr.

nr. 3b af Thorsager by, og sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Thorsage r
menighedsråd hver for sig.

Thorsager, den 8 111 19 51 .
J.C. Jacobsen.

l

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bt:stemmes det, at tilbudet skal lyses som s~rvitut på matr. nr. . "af Thorsager by,

og sogn, ~~.M.;Xi~xxxxxxlXlXXxxxxxhQxxxxx:xidkxxxxxxadk:x:kv4bbcl:xmaitXXIX.
K:tM.tmI~edKmclN'X)[IlCXXXXxxxxxx:J«lxlkx;QXOO'.X'Xx!x~XkXmtoox~kmj~~:K!X
~~OOxk.xdcX!~kX1XX~~~~.x!~Jt1:lfM:xmlx~mc

Fredningsnævnet for Randers amt, den 29 112 1954

Fog.

Afgift kr. 2,00. Indført i dagbogen for retskreds nr.60
Østerlisbjerg og en del af SØnderhald
den 30. dec. 1954.
Lyst. Tingbog; Bd. Thorsager Bl. 19.
Akt:Skab G nr. 528.

herred,

Knud Kjærholm. / ..
FredningSBævnet for 55~.77::SSEEPP••~ .Randers Amt. ~

II,.7

•
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Afskrift.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer tH udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

:ETedningsnævnet for Randers amt. I!\ S. 33/51.

Mtr. l1r.; ejerlav~ sogn: 35b Thorsager
(i København kvarter)

eller (i de sønderjvdske lands. by og sogn.
dele} bd. og bI. j ting-
bogen..L art. nr., ejerlav,

sogn.,

Akt; Skab nr.
(udfylde$ af dommerkontoret)

Købera }
Kreditors bopæl. ----

Gade og hus nr.;
(hvor sådant and•• )

'AnmelderenlJ navn og bopæl (kontor);

Fredningsnævnet for Randers
amtsrådskreds.

Iegbog nr. 94 - 16/1 1953.
Stempelfri. Stempel: kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede Sofus Andersen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. af Thorsager by.35b og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

Hele matr.nr.

Fredningen har følgende omfang:
• r , .

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med ~øje træer, midlertidigt eller vedvarende,.. . .. \ I.. \I \...

ligesom der heller ik~e på ar~alern_e må anbringes transformatorstatio~er, telefon~ og !elegraf~aster

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

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret fil at genopføre det på grunden liggende
hus i tilfælde af brand eller nedrivning o.l. dog ikke nærmere
kirkegården end alt er tilfældet.B
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• v

For fredningen kræver 'jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud ..:tinglylses på min ejendom matr,

nr. 35b af Thorsager by, og sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget -j henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og 1lhorsager
menighedsråd hver for sig.

Thorsager, den 8 /11 19 51.
Sofus Andersen.

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,. "
b€stemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 35b af Thorsager by,

o g sogn, :xlkXoo-.t1ooJOXXXXXXXKOCXXXXXl/Sltil'xxxxx:«H<::J;:xx x.xx&n)~:}l~HC-eiXmat:KJn.1-.x

kiorl.!i;l:ut~xoolXtk:m6t1x.KJKxxxxxxxxxxA\'!d{~Xetx:m~:;CJDelC~~~t<::sesYi&fi~:etX

lIDc~%OOxkPf.K JafobxjjkeKIDX:;gmpJ{1X~~:xOOKlq:t:xpåx:moox: ,

Fredningsnævnet for Randers amt, den 15/1 19 52•.
K.G.Larsen.

Indført i dagbogen for retskreds nr.60, Østerlisbjerg og en del
af SØnderhald herred, den l6'jan.l952.
Lyst. Tingbog. Bd. Thorsager B1.4l3. Akt:Skab A nr.280.
Anm: Ejd. er behæftet med pantegæld og servitutter.

Knud Kjærholm.
-:- -:- -:-

Afskriftens rigtighed bekr~ft~s.
, \~"
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#.fskrift.

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

Fredningsnævnet for Randers amt. F.S.33/5l.

Mtr. nr.; ejerlav. sogn: 3§:. Thor sager
(i København kvarter) by og sogn.

eller (i de sønderjvdske lands-
dele) bd. og bl. j ting-
bogen, 'art. nr., ejerlav,

sogn,

Akt; Skab nr.
(udfyldes al dommerkonloret)

)

Købere }. bo æl-Kredltors p.

I
Anmelderen$ navn -og bopæl (kontor);

~:re~ningsnævnet for Rand ers amts-
rådskreds.

Gade og hus nt.;
(hvor sAdant find •• )

Dagbog nr.95 - 16/1 1952.
Stempel: -- kr. -- øre.

Siempelfri.

Fredningstilbud

Undertegnede Evald Jensen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. af Thor sagerby. og sogn, at3a

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

a. Den nord for hovedbygningen liggende del af arealet fredes i

en afstand af 10 m. fra det vestre kfurkegårdsdige.

b. På den syd for hovedbygningen liggende del må ikke opføres l~

bygninger o.l. hØjere end 2 m.

J

-, Fredningen har' følgende omfang: l.

, !

Arealerne må ikke bebygges eller bepllin'tes med høje træe)-, midlertidigt eller vedvarende,
) (ol l, • _" \,...

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
\J ) ....J .:

o. lign., derpå ej. ops~cttes skure, \ldsa!gssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstandC?. j fr. dog ove:rfor und er h.

,.



.'-

• L

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

nr. 3€! af Thorsager by, og sogrl, dog uden' udgift for mig.

Påtaleberettiget 'i 'henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Thor sage.r
menighedsråd hver for sig.

:J:horsager , den 8 /11 19 51 .
Evald Jensen.

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
, 0

bEstemmes det, at !ilbudet skal lyses so~ sorvi,tut på ';latr. nr. 3a af Th9rsager by, •

og ,sogn~~~~~xXXXX~KXXxx~ÆR~xxxxi~~xxxxx~~~~~~k~M~x
X»R~mKxreocxmKocxoc~xxxxxxxxxxwt~~~~x~~t~~~~~~~~~~~ro~wmwk

fredningsnævnet for Randers amt, den 15 !l 1952

,
K. G.Lar sen.

Indført i dagbogen for retskreds nr.60, 0sterlisbjerg og en del
af Sønderhald herred, gen 16'jan.1952.
Lyst. Tingbog:Bd.Mørke BI.I. Akt:Skab A nr.179 •.
Anm: Ejd. er behæftet med pantegæld og fredskovsforpligtelse.

Knud Kjærholm •
• c -:- ~- -:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræftes.
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Justitsministeriets genpartpapir. _,!:i l skøger! skadesløsbreve, kvitteri,!g~r til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

)

Mtr. nr., ejerlav, 80gn: 3h Thorsager o

(i København kvarter)
eller lide sønderjydske lands·
dele) bd. og bl. i ting- ., - J • •

bogen, art. nr., ejerlav,
80gn.

Akt: Skab' nr.
("!fyldes al d,gmmelkonlolet)

Køberll .}
Kreditors bopæl:

Gade og hus nr.:
(hvor ddanl lindes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Stempel: kr øre.

Udskrift
af

forhandlingsprotokol for Randers Amts fredningsnævn.

År 1933 den 80 maj eftm. kl. 2 holdt fredningsnævnet for
Randers amtsrådskreds mØdepå tinghuset i Hornslet •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o •••••••••••••••••••••••••••

Til behandling forelå
sag angående frednin€: af en umiddelbart nord for kirke-
gårdsdiget beliggendE' parcel matr.nr. 3h Thorsager by
og sogn •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fredningsnævnet optO€: derefter spørgsmålet og afsagde
straks sålydende

Kendelse:
la fredningsnævnet mh formene at bevarelsen af den frie

udsigt til den gamle rundk:.rke i Thorsager har væsentlig betydning
for almenheden og da den piLtænkte bebyggelse af den til kirken mod
nord grænsende paroel matr,.nr. 3h Thorsager vil træde hindrende i
vejen for udsigten til kirl:en og i det hele virke skæmmendefor
kirken

bel3temmes:
D9r pålægges parcel11m matr.nr. 3h Thorsager en servitut

gående ud på, at parcellen ingensinde må bebygges, og at der ej
heller på sammemå opføres skure, plankeværker eller lignende
ligesom der ej heller på parcellen må findes beplantning af en
sådan højde, at udsigten t:.l kirken hindres. Eventuelle lysthuse må
kun opføres forsåvidt de godkendes af kirketilsynet.

Som erstatning for dl~nne servitut udbetales der i henhold

til overenskomst til ejerel barber Andersen, Thorsager, 600 kr.,
hvoraf 200 kr. efter tilsa,5Il udredes af KalØ gods, 200 kr. lige-

ledes efter tilsagn af Tho~sager menighedsråd samt 100 kr. af

statskassen og 100 kr. af landers Amts Repartitionsfond.

,Tensen & KJe!dstov, AIS, København
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• Påtaleret med hensyn ti] overholdelsen af servitut ens:
bestemmelse tilkommer Thorsagel' menighedsråd.

Nærværende servitut bliver at tinglæse på parcellen
matr.nr. 3h Thorsager med prioI'ite;tforud, for enhver anden
behæftelse.
H.W.Hutzen. G.M.Jensen. P.S.Holst.

t~ Udskriftens rigtighed bEkræftes.

Frcdnings:aævnet tor
:: '~";;1~fflAmt. • 7 'SEP. 1955
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00381. 00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00381.00

Dispensationer i perioden: 23-12-1997 - 02-11-2001



Til ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000 23/12-97

Torben Nielsen
Thorsgade 9
Thorsager
8410 Rønde REG.Hl o~g \. Oø·

Vedr. j.nr. 96/1997 - efterfølgende dispensation til opstillet drivhus indenfor kirke-
omgivelsesfredningen ved Thorsager Rundkirke.

I forbindelse med en besigtigelse foretaget af Århus Amts natur- og miljøkontor i
februar 1997 konstateredes det, at der på den af Dem lejede ejendom var opført et driv-
hus tæt på kirkegårdsdiget.

Ejendommen er omfattet af Kirkeomgivelsesfredningen tinglyst den 30.12.1954, ifølge
hvilken der ikke må bebygges yderligere eller opsættes skure eller lignende skønheds-
forstyrrende genstande i det omhandlede område.

De har efter en henvendelse fra Natur- og Miljøkontoret i foråret 1997 anmodet om, at
der meddeles efterfølgende dispensation fra fredningen til det opstillede drivhus.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 8. oktober 1997.

De oplyste, at drivhuset er opstillet af Dem for cirka to et halv år siden og at De ikke
har været bekendt med fredningen. De er villig til at fjerne drivhuset, når Deres leje-
mål ophører, men kan ikke sige, hvornår dette sker. De anførte endvidere, at drivhuset
ikke kan ses ret meget fra vejen, og i øvrigt giver lidt privatliv i forhold til dem, der
kommer ved kirken.

Århus Amt, Natur og Miljø anførte, at det opstillede drivhus af Amtet betragtes som
værende inden for bagatelgrænsen, men at det i øvrigt kunne anbefales, at der medde-
les dispensation.

Rønde Kommune anførte, at det principielt er et problem, at der opføres byggeri uden
tilladelse, hvorefter der efterfølgende sker dispensation.

Fredningsnævnets afgørelse:

Efter besigtigelse af området har Nævnet ikke fundet, at det opstillede drivhus kan be-
tragtes som værende indenfor en "bagatelgrænse" . Da der ikke ville være blevet med-
delt tilladelse til opstilling af det pågældende drivhus, såfremt der på forhånd var indgi-

C\Sl ~'v0 \"'\~\o-\':2..\\.\ \':l-crcib\
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vet ansøgning herom, finder Nævnet ikke at kunne meddele efterfølgende tilladelse. De
pålægges derfor at fjerne drivhuset inden den 1. maj 1998. _

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg U.nr. 8-70-51-8-739-1-97)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Henning Petersen, Skellerupvej 2
A, 8420 Knebel
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Evard Bruun, Roarsvej 5 A, Thorsager, 8410 Rønde
Rønde Kommune, Hovedgaden 77,8410 Rønde .)



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sand gade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

20/04-99
Rønde Kommune
Hovedgaden 77
8410 Rønde

Dogl ·00

Vedr. j.nr. 26/1999 - opførelse af vindfang på ejendommen matr.nr. 3 b
Thorsager by, Thorsager.

Den 29. marts 1999 fremsendte Århus Amt en fra kommunen modtaget ansøgning,
hvor Torben Nielsen, Thorsgade 19, Thorsager, søger om tilladelse til opførelse af et
3,5 m2 stort vindfang på østgavlen af helårsbeboelsen på ovennævnte ejendom.

Ejendommen, der ejes af Keld Graabæk Nielsen, Molsvej 13, 8410 Rønde, er omfattet
af kirkeomgivelsesfredningen for Thorsager Kirke, tinglyst den 30. december 1954.

Århus Amt har anbefalet, at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Da taget på vindfanget efter det oplyste kommer til at ligge lavere end det nuværende
tag, og da tilbygningen opføres på gavlen, der vender væk fra kirken, findes det ansøg-
te ikke at stride mod fredningen, hvorfor Nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, meddeler tilladelse til det ansøgte.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeIse til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

~ Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-

C\:..ct.esY0 \ "\~ \,- \~'l/\ '}.._000 \
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telseslovens § 66, ·~tk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Torben Nielsen, Thorsgade 19, Thorsager, 8410 Rønde
Keld Graabæk Nielsen, Molsvej 13, 8410 Rønde
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-739-2-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø .
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Henning Petersen, Skellerupvej 2 _
A, 8420 Knebel. •
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Vilfred Friborg Hansen, Ravnevej 5, 8410 Rønde
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Rønde Kommune
Hovedgaden 77
8410 Rønde

Vedr. j.nr. 76/2000 - ansøgning om opførelse af drivhus på matr.nr. 3 b
Thorsager by, Thorsager.

Århus Amt har den 3. juli 2000 fremsendt en fra kommunen modtaget ansøgning, hvor
Torben Nielsen, Thorsgade 19, 8410 Rønde, søger om tilladelse til opførelse af et
drivhus på 10 m2, hvilket drivhus skal opføres op ad muren på boligen over for kirken.

Ejendommen er omfattet af kirkeomgivelsesfredning tinglyst den 30. december 1954.

Fredningsnævnet har tidligere i december 1997 meddelt afslag på bibeholdelse af et
eksisterende drivhus på ejendommen med påbud om at fjerne dette drivhus.

Nævnet foretog besigtigelse den 25. oktober 2000.

På mødet oplyste Torben Nielsen, at han endnu ikke har fjernet det eksisterende
drivhus trods Fredningsnævnets påbud herom. Dette skyldes, at han skal bruge
mistbænkene til et eventuelt nyt drivhus. Torben Nielsen foreviste den påtænkte
placering af det drivhus, han nu har søgt om tilladelse til og oplyste på forespørgsel, at
drivhuset vil blive opført med sider af træ og glas og med plexiglastag.

Hverken Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite eller Århus Amt havde ind-
vendinger mod, at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Rønde Kommune bemærkede, at man ikke har indvendinger mod, at der meddeles tilla-
delse til placering af et drivhus på det nu ansøgte areal op ad muren til den eksisterende
bebyggelse, men at man ønsker, at drivhuset opføres i andre og pænere materialer end
det eksisterende.

Fredningsnævnets afgørelse og begrundelse:

Da det ansøgte drivhus vil blive placeret op ad muren på den eksisternede bolig, vil
bygningsmassen ikke syne væsentligt mere dominerende i landskabet end hidtil.

Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse
til det ansøgte på vilkår, at drivhuset opføres i overensstemmelse med de fremsendte
tegninger og det på mødet oplyste, og på vilkår, at det eksisterende drivhus fjernes
senest den 31. december 2000.
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Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Torben Nielsen, Thorsgade 19, 8410 Rønde
Keld Graabæk, Skolevej 25, 8410 Rønde
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-739-1-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø _
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Henning Petersen, Skellerupvej 2 A,
8420 Knebel
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsråds valgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Vilfred Friborg Hansen, Ravnevej 5, 8410
Rønde.
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Rønde Kommune
Hovedgaden 77
8410 Rønde

Vedr. j.nr. 88/2001 - ansøgning om tilladelse til opførelse af 2 kviste på ejendom-
men matr.nr. 3 b Thorsager by, Thorsager, beliggende Thorsgade 19, 8410
Rønde.

Den 3. oktober 2001 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra kommunen
modtaget ansøgning, hvor Torben Nielsen og Janni Svendsen søger om tilladelse til op-
førelse af 2 kviste på den eksisterende helårsbolig på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af kirkeomgivelsesfredning tinglyst den 30. december 1954.

Kvistene opføres som heltagskviste med 1 fag vinduer. Bredden på en kvist bliver 1,25
meter.

Natur og Miljø har ved sagens fremsendelse anbefalet, at Fredningsnævnet meddeler
tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da kvistene efter det forelagte er tilpasset husets stil og ikke virker voldsomme, findes
det ansøgte ikke at stride mod fredningens formål, hvorfor Fredningsnævnet i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler tilladelse til det ansøgte.

KIageve,jledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Torben Nielsen og Janni Svendsen, Thorsgade 19, 8410 Rønde
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-739-6-01)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø _
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Mogens Stendal, Stenledvej 11,
Hyllested Skovgård, 8400 Ebeltoft
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Vilfred Friborg Hansen, Ravnevej 5, 8410
rønde
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