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Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlerti-

digt-eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne
må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., ej heller opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrenda
genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret .I
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud
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Under dags dato har fredningsnævnet besluttet at mod-
tage og godkende det fremsatte fredningstilbud, således at
dette vil være at tinglyse som servitutstiftende på de foran-
nævnte matrikelnumre, med prioritet forud for al pantegæld.

F!~dni~gsnævn~~ i Århus amt.
Århus den 2~' 1·~"A.~ i0.)":..;, r
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01643.05

Dispensationer i perioden: 21-05-1991 - 12-09-2002



I

Modtaget'
Skov- og :~~:urSlyrerse"

, 2 j ;t.J
U d S k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 21. maj 1991
Sag nr. 39/1991

traf Nævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til at fo-
retage en regulering af vejforløbet om
Haldum kirke, der er omfattet af kirkeomgi-
velsesfredning.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem,
konsulent Karl Aage Madsen.
Der forelå ansøgning af 15. april 1991 fra Århus Amtskommune.
Der var i Fredningsnævnet enighed om i medfør af naturfrednings-
lovens § 34 at meddele tilladelse til det ansøgte i
overensstemmelse med ansøgningen af 15. april 1991.

~Yy'1?-/1;1jttwø./
J øl ~e n JJ e n s e n •,

l, '

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævn~ts afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendt~ forenin'ger og institutioner. .
Klagefris~en er 4 uger tra den dag, afgørelse~ er meddelt den
klagebere~tigede. .
En tillad~lse eller dispensation må ikke udnyttes før, ,

klagefris~ens udløb. Er:klage indgivet, må tilladelsen eller
IdispensatJonen ikke udn~ttes, medmindre den opretholdes af
I

Overfredn~ngsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Århus amts sydlige Fredningskreds, den 21.
maj 1991.

J ø r g e n J p. \~.;) l~n .'
Udskrift er sendt ti l: ansøger, kommune, amt, Danmarks
N at :..:r' f -e d n in g s fo re n i n g sam t S ko v - og N at u r sty r e lse n .

.. ~;JiC;:-li"j',teJ"f't

Q..~ ,~~ -' - og NaturstYl'e.!st:n

J.nl SN lt1'3/'? - OOO?,
Akt nr. tb.
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AF
forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.
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Den 10. maj 1994
Sag nr. 14/1994

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
regulering af vej forløbet ved Haldum
Kirke, der er omfattet af provst
Exner-fredningen, tinglyst den 9.
september 1952.

•
I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Per Schøler.
Sagens bilag - herunder ansø~~ing af 9. februar 1994 med
projektsplaner nr. 511105-2 og -210 - var til stede.
Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet det ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening , Dansk ornitologisk Forening i Århus Amt
samt Skov- og Naturstyrelsen.

12. "j/J-OO;; I /
/;JO
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000 12/09-02

Århus Amt, Vej og Trafik
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg

}i \~~I.:';LL 1

S1W'l' r)l' Nn'~,ersty:rel13en.

J.nr. 7/2001 - matr.nr. 33 Haldum by, Haldum - rundkørsel ved Haldum Kirke.

Den 14. februar 2001 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra Dem modtaget
ansøgning om tilladelse til etablering af en rundkørsel ved Haldum Kirke.

Området omkring Haldum Kirke ligger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Hal-
dum Kirke, tinglyst 9. september 1952.

De to ejendomme, som bliver berørt er følgende:

- matr.nr. 33 Haldum by, Haldum - registreret som en "fælles grusgrav" ved
Hinnerup Kommune, og

- matr.nr. 12 h Haldum by, Haldum, som ejes af K. Nielsen og Y. Mikkelsen,
Skanderborgvej 154, Haldum, 8382 Hinnerup

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse henholdsvis den 24. marts 2001, den 24.
april 2002 og den 21. august 2002 .

De har fremlagt et detaljeret projekt for rundkørslen indeholdende en visualisering, li-
gesom De har fremlagt forslag til beplantningsplan.

Baggrunden for projektet er, at der har været en del uheld i området, idet der er en del
trafik. Afviklingen af trafikken søges løst ved etablering af en rundkørsel. Man vil for-
søge at lave en naturlig bakke fra rundkørslen op til kirken.

Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet at der gives tilladelse til rundkørslen. Indsy-
net til kirken vurderes af Natur og Miljø til ikke at blive forringet, idet det fortsat vil
være muligt at opleve, at kirken ligger højt i landskabet.

Hinnerup Kommune har anbefalet projektet. Kommunen finder ikke, at indsigten til
kirken forringes. Hensynet til at trafikken bliver afviklet bedre end på nuværende tids-
punkt vægter tungt for kommunen, da området trafikalt er meget farligt. Kommunen
har lagt vægt på, at der laves en god beplantningsplan for området, ligesom kommunen
har foreslået, at der placeres lavere belysningsstandere i rundkørslen af hensyn til kir-
ken og indsigten til kirken.

O-d. 1..00/- \2ll/r2 - 000\ I øJ...J:.. ql
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Haldum Menighedsråd har ligeledes støttet gennemførelsen af projektet, idet menig-
hedsrådet særligt har anført, at området har haft behov for en løsning i mange år, og at
det foreliggende projekt ikke skader fredningen. Projektet er arkitektonisk flot og kom-
mer til at ligge smukt. Projektet skal sammenlignes med det nuværende område, som
ikke er særlig pænt.

Århus Stift har protesteret mod en gennemførelse af projektet. Århus Stift finder, at
projektet er et meget voldsomt indgreb i fredningen og har endvidere henvist til, at
Århus Stift har rådført sig med forskellige konsulenter, som alle har givet en negativ
bedømmelse af projektet.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har ikke haft indvendinger mod det an-
søgte. Lokalkomiteen har anført, at kirken, uanset projektet, fortsat vil komme til at
ligge flot i området, når man kommer udefra. Hvis der udføres en pæn beplantning i
området, vil projektet som en helhed være en god løsning. Endvidere lægges der vægt
på de trafikale forhold i området.

Ejeren af matr.nr. 12 h, K. Nielsen, har støttet gennemførelsen af projektet og særlig
anført, at trafikale forhold gør projektets gennemførelse nødvendig, ligesom de frem-
lagt visualiseringstegninger fra Århus Amt viser, at projektet ikke vil virke voldsomt
for området.

•
Frijsenborg Provstiudvalg har fundet projektet betænkeligt. Provstiudvalget har særlig
anført, at rundkørslen er et meget voldsomt anlæg i området, og der skal meget til, før
en kirkeomgivelsesfredning tilsidesættes. De trafikale problemer i området skyldes pri-
mært en stor virksomhed, og det bør ikke kunne medføre så voldsomme ændringer af
omgivelserne ved kirken. Argumentet om, at området i forvejen ikke ser særlig pænt
ud, er ikke et argument for gennemførelsen af projektet med rundkørslen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Fredningsnævnet har ved vurderingen af sagen lagt vægt på, at der er behov for en tra-
fikalløsning for området, og at den løsning der er foreslået, findes at være en
landskabelig forbedring i forhold til, hvordan området fremtræder i dag. Endvidere er •
der lagt vægt på, at projektet ikke forringer indsigten til kirken, når man kommer ude-
fra, ligesom kirken fortsat fremstår som et højdepunkt i området.

Den ansøgte rundkørsel findes således ikke på afgørende måde at forringe kirkeomgi-
velsesfredningen, hvorfor Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, tillader det ansøgte på følgende vilkår:

- projektet udføres i overensstemmelse med det fremsendte materiale

Vedrørende beplantning af området skal der forinden denne gennemføres, forelægges
en endelig beplantningsplan for Fredningsnævnet til godkendelse. Fredningsnævnet be-
mærker, at beplantningen skal holdes lav af hensyn til indsynet til kirken.



e 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 klage fristen 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:

•
Haldum Kirkes Menighedsråd v/formand Birthe Engelbrecht, Frijsenborg
Provstiudvalg v/provst Gert Christensen,
Århus Stift v/Jette Madsen
Århus Amt, Natur og Miljø v/Lisbeth Jess Petersen
Skov- og Naturstyrelsen
Det Centrale Fredningsregister
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/H. P. Stenbæk Jensen
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Else Juhl
Hinnerup Kommune v/Ejvind Frandsen
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FREDNINGSNÆVNET FOR ARHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

12/09-02
Haldum Menighedsråd
vIBirthe Engelbrecht
Vittenvej 16, Haldum
8382 Hinnerup

J.nr. 55/2002 - ansøgning om etablering af container ved Haldum Kirke.

Den 30. juli 2002 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra Dem modtaget ansøg-
ning, oprindelig stilet til Fredningsnævnet ved brev af 16. maj 2002, om tilladelse til
midlertidig etablering af en skibscontainer ved Haldum Kirke.

Området omkring Haldum Kirke ligger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Hal-
dum Kirke tinglyst 9. september 1952.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 21. august 2002.

Under besigtigelsen oplyste De, at der er tale om en skibscontainer, der er 13 meter
lang. Containeren vil blive skjult af et raftehegn, og De er indstillet på at etablere con-
taineren i det nordøstlige hjørne af parkeringspladsen foran kirken. Containeren er nød-
vendig af hensyn til opbevaring af kirkens maskinpark indtil et projekt for maskinhus
m.v. gennemføres.

Århus Amt, Natur og Miljø, samt Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har
anbefalet, at der gives en tidsbegrænset dispensation til det ansøgte. Århus Amt har
særlig anført, at det bør tilkendegives i forbindelse med en eventuel tilladelse, at tilla-
delsen ikke kan forventes forlænget.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da den ansøgte etablering af skibscontaineren er angivet som en midlertidig løsning,
meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse
til det ansøgte på følgende vilkår:

- skibscontaineren skal etableres i det nordøstlige hjørne af parkeringspladsen foran
Haldum Kirke ud mod Haldumvej

- skibscontaineren skal placeres så langt væk som mulig fra trappen, der går op til
kirkens hovedindgang

- skibscontaineren skal afskærme s med et raftehegn

- tilladelsen gives for en begrænset periode på 3 år, og tilladelsen kan ikke forventes
forlænget.



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:

Frijsenborg Provstiudvalg, østergade 34, Laurbjerg, 8870 Langå
Århus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Århus C
Kjeld G. Nielsen og Yvette W. Mikkelsen, Skanderborgvej 154 A, Haldum. 8382
Hinnerup
Hinnerup Kommune, Storegade 11, 8382 Hinnerup
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-713-1-02)
Århus Amt, Vej- og Trafikområdet v/Hanne Brejnholm
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/H.P. Stenbæk Jensen, Overdrevet
14, 8382 Hinnerup
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, Else Juhl, Nørreskovvej 239, 8382 Hinnerup
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