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År 1947 den 3. maj kl. Bi blev fredningsnævnet for Randers
amt sat i Spentrup Præstegaard og administreret af formanden,
dommer E. lUis, under nærvtt:relseaf provst Exner.

Der foretages:
Sag nr. 11/1947 jfr. 27/46 nr.l7. "Spentrup kirke".

Yderligere var mødt: Pastor Kristiansen og gdr. N.Mogensen
Klit, ejer af matr. nr. 3a m.fl. af Spentrup by og sogn.

Gdr. Klit erklærede med bindende virkning for. sig og senere
ejere af ejendommen matr. nr. 3a Spentrup by og sogn, beliggende
vest for kirken og syd for vejen Spentrup-Hastrup, hvilken ejendom
drives på landbl'ugsmæssig vis, at denne ejendom fredes som næl'mere
nedenfor angivet: _- -- - ---------- -- ----------- ---- ---------- ----- --------

På ejendommen må ingensinde opføres bebyggelse eller fore-
tages udsigtSØdelæggende beplantning. Fredningen angår dog kun
den del af matr.nr. 3,!!,der afgrænses af en linie trukket på
Hastrup vejens hjørne ved Per Hoeghs gård til præstegårds haven,
parallel med den nord for liggende vej fra kirken vest på som
angivet på vedhæftede kort.

Påtaleretten tillægges fredningsnævnet for Randers amt og
Spentrup-Gassum menighedsråd hver for sig.

Riis. N. Mogensen Klit.
Nærværende udskrift bedes lyst på matr. nr. 3,!!Spentrup

by og sogn med prioritet forud for allerede lyste servitutter og
pantehæftelser, jfr. U.f.R.1930 pag.20l.

Kort samt bekræftelsesvederlag 2,kr. vedlægges.
Dommeren i ~beltoft m.v., den 29.oktober 1947.

N. Topsøe-Jensen
fIn.

Hestlllin~a·
rormular

D

~/
/ '; .. I",. -Afskrift.

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

• c

3~ m.fl.Spent·~p
by og sogn.

Mtr. nr-, ejerlav, sogn:
li København kvarter)

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

sogn.

Akt: Skab nr.
. ....(ødfyld~s al dommetkonloret)

Købers }. bopæl: -----Kredltors

Gade og hus nr.:
(bvor Ild.nt lindes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Eredningsnævnet for Randers amtsråds-
kreds v/downeren i Æbeltoft m.v.

4392 - 3/11 1947.
Stempel: -- kr. -- øre.

U d s k r i f t
a f

forhandlingsprotokollen for Randers amts fredningsnævn.

Til dommeren i
Randers. Indført

Jensen a: KJe!dstov, AIS, Købel1havn.



i dagbogen for retskreds nr.59 Rougsø herred og en del
af Sønderhald herred med Nørhald,Støvring og Galten
herreder den 3. novb.1947.
1yst. Tingbog 15 fol.lO, akt:Skab rl nr.6l~.
Forevist l kort, hvoraf genpart er henlagt på akten.

J.' Hansen.
-:- -:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræftes.
l'l'cl1nillgsnævnet for SE

Randers Amt. • 7: p, 1955r;;
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tonnular
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Justitl;ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

til udslettelse

1198 - :. marts 1954. F.S. Jl/19n.
sk. 27/!J 6 - \lt: Skab nr.

. (udfyldes af dommerkontoret)
Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eJler (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bI. I ting-
bogen, art. nr., ejorlav,

sogn.

la Spentrup
by og sogn-o

KøberS} ,
K d·t bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
lhvor sido.nt findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
" :.:::: :l!:I\Yue\ ror

L ::~:"j Amt.
ved dommer Fog, Mariager.

Stempel :fri •g. ØRt.

Fredningstilbud

Undertegnede menighedsråd for Spentrup-Gassum pastorat
tilbyder herved som ejer af matr. nr. la af Spentrup by, Spentrup sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

Den del af matr.nro la, der er beliggende indenfor en afstand af
100 meier fra kirkegArdens sydliee dige.

__ o _. -------

Fredning~n har følgende omfang:

Arealerne må ikkll bebygges eller beplantes med lhøje træ~r, midlertidigt eller vedvarende,

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

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

skaber el. lign. skønhed~forslyrrende genstande., . ,

Rådetug forbeholder I8ig dog ret til at frasælge et stykke a::(præl1t~gårds-
marken'imdenfor det ovennævnte fredede område til opføre~se af
et alderdomshjem. Sålænge det pågældende areal administreres af
'de k~rkelige myndigheder, træffer kirkeministeriet dog uanset'
nærværende deklaration afgørelse 'med hensyn til eventuel opfø-
relse af bygninger på areRlet, for så vidt disse skal tjene kir-
ke1i8e formål. Dette gælder også præstegArdens bygninger.

, I,

Jensen & Kjeldsl.ov, AjS. KebenhaVD.



. , .

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

nr. la af Spentrup by, Spentrup sogn, dog uden udgift for mig.
• (: I 1,1

Påtaleberettiget i henhold 'til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og t .'

hver for sig.

l,
Spentrup , den 13/11 19 53 .

Niels Jacobsen. E.Christensen. S.Bredahl. '
Præstec:hrdsudvaJ g.

M.P.Christensen.
Fmd.

I
t .. a:

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses s~m servitut på matr. nr. la

o g sogn, at21mJ'tkoTxZ XZ Y-ZX17IKZ XZ XZ Jlk'l:oc ZX ZX ZKtk.x ZXZ xZlK~xlz'«tk:æZQlJIltlt:lm Z

i~~m~~zm~~8XB~ZXZXZXZXZX3MEAØ~~XæK~~XmK~~Z$~~
- ---- ---påC~dålgf6{R:otfjX1f~B1t~31K~~!l:xtmltWC~Ill~~x1aJDX ------- ----------

Fredningsnævnet for Randers amt, d()n 23 I 2 19 54.
F O ES •

Det tiltrædes, at iv.ervæl'ende fredningstilbud tinglyses som
servitutstiftende på matr.nr. la Spentrup by og sogn.' \

Kirkeministeriet, den 26. januar 1954.
P.H.V.

E.B.
Kirkeministeriet. Einar Løwe.

f.

Indført i dagbogen for retskreds nr'~59, Rougsø
herred og en del af Sønderhald herred med Nør-
hald, Støvring og .G;a~te~ herr~d~r,.lden 2.marts
1954. 'I - - I

Lyst" Tingbo'g Fol.:, Akt Sk'ab ,M 'ni-" 4)5.
Forud hæfter pantegæld og ser.vituter:~

J. Hån s e n • . " , ,. ,.

Lov 140/1937.. )
§ 14 2 - 2, 00 (' )
):To kroner.'- )

_ l

l
J

Qenpartens rigtighed bekrlZftts

l' l'cllllillgsulCvnet for
Randers Am~ ~1955

~J
-----------------
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ne~til1lngs·
formular

D

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

Fredningsnævnet for Randers Amt - F.S. 27/46 - 17.

Mtr. lir., ejerlav, 80gn: la Spentrup
(i København kvarter) by og sogn.

eller (i de sønderjvdske lands-

dele) bd. og bl. j ting-
bogen, art. nr.l ejerlav,

sogn,

Akt: Skab 111'.
(ad/y14øs ø.14ommørkontoret)

, Købera }
Kreditors bopæl.

Gade og hU8 nr.;
(byor sldaot flDde.)

AnlllelderenlSnavn og bopæl (kontor);
Fre.dningsmlvnet for -Randers Amto-

Stempel F øa-.

FredningstilblId

(

(Spentrup - Gassum Menighedsråd og
Undertegnede (Spentrup - Gassum ~ogneråd

tilbyder herved xoaJUeiex Ukxoot!XX1X;XXXXXxxxxx:xatxxxxxxxxxx~xxxxxxxxxx~~, at

lade nedennævnte M~JOllMIJ:lJlC~KOC:l':lmkxmx:infGb:x matr.nr. la Spentrup by og
sogn frede.

Arealet beskrives således: Området, der includerer præstegårdens
gårdsplads, ~anddammen og parkeringspladsen ~d kirken, begrænses
således
Mod nord 3 e, kirkegårdsdiget, opkørslen til kirkenaf skellet mod

og byvejen,
af grænsen mod lbh i en længde af 10 m - regnet fra
byvejen mod syd,
af en linie øst - vest, fra østgrænsens sydpunkt ~il etpunkt-på-grænsen-merrem-l:a-og3a,-b-eTiggenife -60m-syd------
for det nordøstlige hjørne af 3a, og
af skellet mod 3a.

mod øst
mod syd

mod vest

Fredningen har følgende oml'ang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt elier ved~varende,. .
ligesom dJr heller .ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster

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

skaber' H lign. skl'lIlhedsforstyrrendo' genstande.

Jensen & KJeldskov, AIS, København.



For fredningen kræv'lSå ingen erstatning. Rådene
_ er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud" tinglyses _på :mtQOl1ljmlltoGc matr.

nr. la af Spentrup hy, sogn, dog uden udgift for JXQpc rådene.og
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt, cxg,c menig-

hedsrådet og provstiudvalget
hver for sig.

. Spentrup, denMenighederadets Medlemmer:Jens Nygaard. Vald. Pedersen.
jens Kirk. Sigrid Andersen.
O. Jensen. M.p. Christensen.Anker Petersen.

!2 19 55 •.

Alfr. Sørensen.
Johannes Vestergaard
S. Bredahl. Ingv. Ringsmose.
Martin Jensen... - I

~iels A Sindkoldt.
Undertegnede sognepræst attesterer, at samtlige menigheds-

rådsmedlemmer har underskrevet.
H.P. Christensen.

Sognerådets medlemmer:
Otto Jensen. Einar Olsen.
E. Espensen. Søren Beider.

Jens Kirk.Jens AndersEn.
S. Dal sgaard.

Undertegnede sognerådsformand
rådsmedlemmer har underskrevet.

Søren Beider.

attesterer, at samtlige sogne-
)

)

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranståend~ fredningstilbud.

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

Spentrup sogn,lIkJmndoo»KXXXxxxKlx.xxxxx~kJxxxxxx~XXXXXø:!R,xjnøROOx!m~11i~

JctilCrJ§M~Xili1~.»MK"Xl1KXXXXXxxxxx)Ømxxudgooxotxlll~:lDe.UtDe~~JlOOåKlk~~
~ \, ,~u

~:XZ~kor~Xli:~llamC:PUPXDt~~:xlK1Xlx~NK .----- --- - - ------- ,-
hedningsnævnet for RanJets amt, dl'n 30/ 3 oCI955-·

F O g.
lov ~40/1937
§ 14 - 2,00
To Kroner.

Innfør.t i dagbogen for Retskreds Nr. J~
Rougsø Herred og en Del af Sønderhald Herred
med Nørhald, Støvring og Galten Herreder
den 5. Apr. 1955.
Lyst. Tingbog Fol: Akt:Skab M Nr. 435.
Forud hæfter servitut er og pantegæld.

J. Hansen. I•.
l ..

Qenpartens rii{figlzedbekræft~s

j<'redJljug~llm\' lIet for .7'SEP. 55
Randers Amt. '. 19r;:
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Nordlige Fredningskreds

•

Sandgade 12 - 8900 Randers
Tele/on 06·437000

Randers, den l. a u g u s t l 9 8 6 •

HC/eml. FS. 67/86

Menighedsrådet for Spentrup-Gassum"

v/hr. Ulf Bendix,
Frejasvej 11, Til fredningsregisteret

til orientering
IYt--!',-~89~1 Spentrup .

I en til nævnet fremsendt sag har menighedsrådet ansøgt

om tilladelse til opførelse af en sognegård ved Spenttup kirke

i overensstemmelse med noqle hertil fremsendte tegninger med

tilhørende situationsplan.

Det fremgår, at bygningen, som vil blive opført på matr.
nr. l a Spentrup by, Spentrup, skal indeholde konfirmandstue,

mødelokale m.m.

Byggeriet agtes gennemført på et areal, der er omfattet

af en den 2. marts 1954 tinglyst fredningsdeklaration.

Deklarationen indeholder forbud mod bl.a. bebyggelse, men
det hedder i deklarationen:

"...•• Sålænge det pågældende areal administreres af de kirkelige
myndigheder, træffer kirkeministeriet dog uanset nærværende deklaration af-
gørelse med hensyn til eventuel opførelse af bygninger på arealet, for så
vidt disse skal tjene kirkelige formål. Dette gælder også præstegårdens byg-
ninger."

I denne anledning skal man meddele, at nævnet for sit ved-

kommende ikke har bemærkninger til projektet, men at den endelige

afgørelse efter den foran citerede bestemmelse træffes af kirke-
ministeriet.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes

for Overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K., af bl.a.



ansøgeren og forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt ~

den pågældende klageberettigede.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.

Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-

retholdes af overfredningsnævnet.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden

5 år.

KOPI sendt til:

* 1. Miljøministeriet, fredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 Kbh. K.

2. Arhus amtskommune, amtsfredningskontoret, Søndergade 74, 3.,
8000 Arhus C. J.nr. 8-70-52-6-729-2-86.1.

3. Arhus amtskommune, amtsarkitektkontoret, Lyseng alle l, 8270

4. furhus kommune, 8990 Fårup.
---- ------ ----

5. Arhus Stiftsøvrighed, Fuglsang alle 2, 8210 Arhus V. J.nr. 151124t
0816. e

6. Hobro Purhus ProvstIudvalg v/provst T. Stausholm-Fi~ker, 0. Bjerre-
grav, 8900 Randers.

7. "Vurderingsrådet" i Purhus kommune.
8. Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Runddel l, 2000 Kbh. F.

9. Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/hr. dyrlæge Eiler
Worsøe, Lundbjergvej 2, Værum, 8900 Randers.

10. Hr. elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, 8900 Randers

ll. Hr. Maskinsnedker Karl Mikkelsen, Troldeskovvej 5, Volstrup, 8900 Ran-
ders.



Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 Tlf 86122077 
 
VMB-arkitekter A/S 
Skovvejen 46 
8000 Århus C 
 {HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk"}
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 21. juni 2009.   
 
 
 
 
Vedrørende journal nr. j.nr. 8901-01.2009.32, ansøgning om tilladelse til opførelse af en 
tilbygning til eksisterende udhus på ejendommen matr. nr. 1 a Spentrup By, Spentrup, 
Spentrup Præstegård, beliggende Stationsvej 45, 8981 Spentrup. 
 
Fredningsnævnet har modtaget brev af 4. marts 2009 fra Randers Kommune, Miljø og Teknik, 
hvoraf det fremgår, at VMB-arkitekter A/S på vegne af Spentrup Menighedsråd ansøger om 
tilladelse til opførelse af en tilbygning til det eksisterende udhus på ovennævnte ejendom. 
 
Udhuset har et bebygget areal på 48 m2 og er opført i mursten med tegltag. Tilbygningen har et 
bebygget areal på 32 m2 og opføres ligeledes af mursten med tegltag i samme byggestil som 
udhuset. Tilbygningen indeholder graverfaciliteter med omklædningsrum, bad, toilet, forrum/entré 
og frokoststue med køkken.  
 
Arealet, hvor tilbygningen ønskes opført, er omfattet af ”Exnerfredningen”, tinglyst på ejendommen 
den 5. april 1955. Fredningsbestemmelsen siger blandt andet, at der på det af fredningen omfattede 
areal ikke må opføres bebyggelse. 
 
Fredningsnævnet har været forelagt tegningsmateriale fra januar 2009, udarbejdet af VMB-
arkitektfirma A/S. 
 
Randers Kommune har anbefalet, at der meddeles dispensation til det omhandlede byggeri. 
 
Provstiudvalget i Randers Nordre Provsti har anbefalet projektet, og har bl.a. anført, at udvidelsen 
af den eksisterende bygning med 4 m i længden vil forbedre bygningens dimensioner betydeligt og i 
det hele betyde en opstramning af gårdrummet. Samspillet med den fredede præstegårdsbygning vil 
ligeledes vinde afgørende ved de ændrede proportioner. Samtidig vil bygningen ikke på nogen 
måde virke forstyrrende på det nærliggende dam-areal. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse 
 
Den ansøgte tilbygning opføres i samme materialer og i samme stil som den eksisterende bygning. 
Det er endvidere oplyst, at tilbygningen indeholder faciliteter, som er nødvendige af hensyn til 
kirkens medarbejdere. På denne baggrund, og da det er nævnets vurdering, at den ansøgte 

mailto:pho@domstol.dk
mailto:pho@domstol.dk


bebyggelse kun i ringe grad har betydning for indsigten til og udsigten fra kirken, meddeler 
Fredningsnævnet dispensation til det ansøgte projekt, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, på 
vilkår, at projektet udføres i overensstemmelse med det foreliggende tegningsmateriale og de i 
øvrigt meddelte oplysninger. 
 
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Naturklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 
500,- kr. til Naturklagenævnet. 
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra 
Fredningsnævnet. 
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden 
bestemmer andet. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens § 
66, stk. 2. 
 
 
Klageberettigede er: 
 
Adressaten for afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Per Holkmann Olsen 
 
 
 
Denne afgørelse udsendes pr. mail til: 
VMB Arkitekter, Skovvejen 46, 8000 Århus C, {HYPERLINK "mailto:vmb@vmb-arkitekter.dk"}
Spentrup Menighedsråd, {HYPERLINK "mailto:8155@sogn.dk"}
Århus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Århus C, {HYPERLINK "mailto:kmaar@km.dk"}
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, {HYPERLINK 
"mailto:blst@blst.dk"}
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, {HYPERLINK 
"mailto:blstnatur@blst.dk"}

mailto:vmb@vmb-arkitekter.dk
mailto:8155@sogn.dk
mailto:kmaar@km.dk
mailto:blst@blst.dk
mailto:blst@blst.dk
mailto:blstnatur@blst.dk
mailto:blstnatur@blst.dk


Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, {HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk"}
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Christian Halgreen, Højvej 7, 8870 Langå, 
{HYPERLINK "mailto:Randers@dn.dk"}
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
 

Den 2. september 2017 

 

FN-MJØ-122-2016. Buslæskærm, cykelstativ og luftpumpe ved Spentrup Kirke 

Fredningsnævnet modtog den 3. oktober 2016 fra Randers Kommune en udtalelse og en ansøgning om at 
opsætte en buslæskærm, et cykelstativ og en luftpumpe ved Spentrup Kirke på matr.nr. 1bk Spentrup By, 
Spentrup.   

Arealet, hvorpå buslæskærmen, cykelstativet og luftpumpen ønskes opsat, er omfattet af en kirkeomgivel-
sesfredning af 23. februar 1954, hvorefter den del af matr.nr. 1a Spentrup By, Spentrup, der er beliggende 
indenfor en afstand af 100 meter fra kirkegårdens sydlige dige, ikke må bebygges eller beplantes med høje 
træer, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der ikke må anbringes transformatorstationer, telefon- og tele-
grafmaster og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af 
redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. 

Det er oplyst, at matr.nr. 1bk Spentrup By, Spentrup er udstykket fra matr.nr. 1a Spentrup By, Spentrup. 

Randers Kommune har om ansøgningen oplyst, at kommunen har lavet en gennemgang af stoppestederne i 
Spentrup for at finde stoppesteder, hvor der med fordel kunne opsættes en læskærm til buspassagererne 
især med tanke på de ældre borgere. Kommunen har samtidig et projekt, hvor der skal opstilles cykelparke-
ring og luftpumper ved en række stoppesteder i tre af kommunens større byer, herunder Spentrup som led i 
at fremme koblingen mellem cyklisme og kollektiv trafik. I den sammenhæng er stoppestedet ved kirken i 
Spentrup interessant i og med, at der er tilstrækkeligt med plads til både læskærm og cykelstativer. Det er 
samtidig et velbenyttet stop med gode muligheder for trafikafvikling, selvom bussen både medtager og af-
sætter passagerer. Vejforløbet ved stoppestedet er således udformet på en måde, så bussen er ledt væk fra 
kørebanen til en holdeplads og derved ikke holder til gene for den øvrige trafik gennem byen ved medtag-
ning og afsætning af passagerer.  

Randers Kommune har videre oplyst, at læskærmens materialevalg er aluminiumsprofiler monteret med 
glas, så den bliver så transparent som muligt. 

Læskærmen, cykelstativet og luftpumpens udseende fremgår af ansøgningsmaterialet.    

Kongelig Bygningsinspektør Jens Andrew Baumann har i en udtalelse af 16. februar 2017 til Aarhus Stift an-
ført, at buslæskærmens arkitektur ganske givet er velfungerende i mange andre sammenhænge, men set i 
sammenhæng med landsbymiljøet i Spentrup og ikke mindst set i sammenhæng med Spentrup Kirke, så er 
både buslæskærmen, cykelstativet og luftpumpen at betragte som arkitektoniske fremmedelementer. Han 
anbefaler derfor, at der gøres indsigelse mod ansøgningen. Han deltager gerne i et møde med Randers 
Kommune, hvor der kunne drøftes en eventuelt justeret placering af læskærm mv., etablering af forsonende 
beplantning til dækning af den visuelle forbindelse mellem kirken og buslæskærmen og muligheden for at 
udføre en buslæskærm, der i højere grad kunne tilpasses landsbymiljøet og kirken.  

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 14. marts 2017. I besigtigelsen deltog 
fredningsnævnet, Randers Kommune ved Nana Andersen og Line Heydorn og menighedsrådet ved Spentrup 
Kirke ved formand Tove Bente Kirk og Aksel Henriksen, Karl Erik Giversen og Gervid Hansen. 

Ved besigtigelsen redegjorde Randers Kommune for projektet, der er fremkommet efter dialog med ældre-
rådet i Spentrup. Der efterspørges læskærme, og kommunen har fundet frem til, at der bør placeres en læ-
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skærm på det ansøgte sted, der er tæt på ældre- og plejecentret. Der er kun brug for en læskærm i bussens 
retning mod Randers, mens der ikke er samme behov i bussens retning mod Mariager, der mest bruges til 
afstigning. Der er sat bl.a. læskærme op andre steder i Spentrup til opfyldelse af kommunens målsætninger. 
Cykelstativet ønskes opsat til brug for et samspil mellem trafikformerne, så cyklen kan tages hen til indstig-
ningen i bussen. Det er i den forbindelse naturligt, at der er faciliteter til at pumpe cyklerne. 

Spentrup Menighedsråd henviste til udtalelsen fra Den Kongelige Bygningsinspektør, som menighedsrådet 
meget tænkeligt vil tilslutte sig. Menighedsrådet har dog ikke haft lejlighed til at drøfte spørgsmålet nærme-
re og vil derfor gerne have mulighed for at afgive en udtalelse i sagen. Det blev påpeget, at der er cykelstati-
ver i umiddelbar nærhed af det nu ansøgte cykelstativ, således at der ikke synes at være et særligt behov 
herfor. Både cykelstativ og pumpe kan mere hensigtsmæssigt placeres ved den cykelsti mod Randers, der 
udgøres af det gamle banelegeme. En læskærm vil være hensigtsmæssig, men den skal udføres med den 
bedste placering og udformning. 

Det blev ved besigtigelsen aftalt, at fredningsnævnet afventer et møde mellem Den Kongelige Bygningsin-
spektør, Spentrup Menighedsråd og Randers Kommune om den nærmere udformning af et projekt med en 
læskærm. Sagen forelægges herefter igen fredningsnævnet til afgørelse, herunder med en udtalelse fra 
Spentrup Menighedsråd.    

Dette møde blev holdt den 11. juli 2017, hvor projektet indenfor fredningen blev begrænset til en buslæ-
skærm, der placeres til venstre for busstoppestedet set fra fortovet. Der plantes et lindetræ skråt bag læ-
skærmen, så det skærmer synsmæssigt for læskærmen set fra kirken. Projektet er efterfølgende illustreret 
overfor fredningsnævnet i relation til placering og udformningen af et buslæskur. 

Aarhus Stift har den 17. august 2017 i overensstemmelser med udtalelser fra Spentrup Menighedsråd og 
Den Kongelige Bygningsinspektør anbefalet, at der meddeles dispensation til det reviderede projekt.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Spentrup Kirkes omgivelser betyder, at projektet med opsætning af en buslæskærm og plant-
ning af et lindetræ kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, 
hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det er fredningsnævnets opfattelse, at projektet ikke er i strid med fredningen, og da det anbefales af Aar-
hus Stift, Spentrup Menighedsråd og Den Kongelige Bygningsinspektør, og da fredningsnævnet ikke har ind-
vendinger mod udformningen, meddeler fredningsnævnet dispensation.  

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Kla-
gefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en 
helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 
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 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-
ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Vilhelm Brage Michelsen (nævnsmedlem), 
2. Kurt Søndergaard (nævnsmedlem), 
3. Randers Kommune, 
4. Spentrup Menighedsråd, 
5. Aarhus Stift, 
6. Kongelig Bygningsinspektør Jens Andrew Baumann, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, Randers, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
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10. Dansk Ornitologisk Forening, Randers, 
11. Dansk Botanisk Forening, 
12. Friluftsrådet, Randers, 
13. Region Midtjylland, 
14. Kulturstyrelsen. 
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