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Fredningsdeklaratioll.

1 indgilr hnved pa at nedenn:l'vnt(~ an'al al' den mig lilhnrende ejendom, llIatl'. nr. / ~~f

~-'~7
fol' ntl'l'lllere anfor .

by, sogn, fredes som ncd<'n-

l4t An'a1ct bcskl':,cs s:'dedcs:

~~ d.7 a/'>--A ~~r
~J"'"P~::-.z.,.,o~ ~

'l '-

~ - 'r_'~4--t(...

~ '/ /' ~~----------J

-e-;r~ ·-..-..--dl ~. __ ~~ ~

I FI'<'l1ningl'n hal' folg<'nde omfang:
Arcalt'rlt: mil ikke bebygges f'IIPI hqTI-m~. Der mi'l ikke anbringes transformatorstationer,

tl'1efon- 1.'\1<,1' telegraflllastel', skure, udsalgsboder, vogne til heboelse eller lignende skon-

hedsforstyrende genstande.
~he holJc.l:-nl-i g...dog-i't't -tH-:.....•

matr. nr.

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne fredningsdeklaration kan lyses paa min

/~~' by, sogn.
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for

matp.;--n r-:-tl-{ l~M-t4l-llHH HYr" ~~eje ndom-f!.

Tinglysningen skcr uden udgift for mig.

PMa!ereltcll tilkommer frellningsnævnet for~ee7 sogn

Skanderborg amt og menighedsrådet

hvil!ie

, dell

Foranstfwllde fredningsdeklaralion godkc'ndes.

Vl'd Tinglysningen henvisl's Iii vedlagle kopi af malrikllels-korl .vedlll~t-rlclrt1rFi'l'-

t~dron'",lø.-H+flI1':-ftf·. ~n:- --hJ-,
SQgn, pt\ hvilke l kort det fredede areal er indlegnet.
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f/.-4'r ,~t-,~tr-l._ / -rc,.'VJ..,. '1-0'/((,"; -1.:.<. .......... _...,.~ A-r.~ .<::. "'r<'-':' J." •

Fredningsnævnet for Skamlerborg amt. lin!Jl m.c.l, (kil / ~.'V'-~tv.. /9 [,"2..
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REG. NR. /J'4'$' 1J;r-
FR E;VNI NG 5 NÆVNET

for Skanderborg Am\

Fredningsdeklaration

{//&A~l/
indgilr hervp<! P:l al IIP<!t'IIIJ:PVlIlpareal af dell mig tillwren<!p l'jellt1om, matr. nr. 3 -t- af

~Ogll, frpt1t's som ncdl'lI-

for 1I;('rnll're a IIfm-t.
An'nld hpskrives sakdes: ..e-/ ~ k-e--1-r.. __._.~_._L ..-<.-·.---r,-.::::-r

.../ Æ;tt:r.-f:/t/v;;.v<--tvt-·7.:-, ,..e.-<-<--....f ..-Y-e.-..Z' ~-/ '~-<--7 ... .: .... ,'-~ ~~ /' "<-<"~·-47 / /'
/LL -yz - _. / '" .---e-~L· L ~ /f ~~ - ~?'""O ..--.......-,~...,..../ - ;I" ~~r 7' ~ ..-f..... ~- / ,/

• , ~ c.<. •
~ "';-A/]./<-<. '7 t<:~~ ~ ~ ~. h-~<---e~ .-A----<.........e • .J - l/Y - ~-

tf /
d ~....c'? •./.-.,- L. ~ :..."7J ,A_... . j~ ---.~ 7' ft/ ~/!~ i-<--J

K7":"-Ahj/--

I Frc<!ningl'1l har følgPl1l1t' omfang:

Arealt'rtIe IlIl' ikke hchyggt's piler I)(·planlt's. Dt'r mi. ikke anhringps transformatorslationer,

lclcfon- plkr Iclcgrnfma-;lt'I', skure, lIdsalgshoder, vogne lil behoelse eller lignende skøn-

het1sforslyrt'IIdt, gellstande .

.Jeg·-forlTchoidPrtYiigllogl:elli1 :

matr. nr.

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne frednillgsdeklaration kan lyses paa min

J .4-_ _~.L~~_._. ~---7 by, Cj~ sogn.



hvilke matr. nr. udgør en landhrugsejendom?

Tinglysningen sker uclen udgift for mig.

Påtalerl'ltcn tilkommer freclningsn~l'vnct for Skanderborg amt og menighedsrådet

h~~'for ~,x.... .. ~ I sogn.

eee

"'"..'

Fora nsli'\ellllc fn'dn ilIf,(sclek Inral ion godkendps.

Vpd Tinglysningpn hcnvi<;ps Iii V("tllll~lt' kopi nf malrikupls-kort vedlngl dcJdarn-

fion vedrørende malI'. nr. / ~ ii+ft.- ~ -; bY1~
~n, ptl hvilket korl <let fre<1pc1e are:d er irHlIpgnPl /

r~,,~ 7 .~.~ ~~··~<,,,,·.-e<"'~r-r~ ..
Frec1ningsnll'vnct for Slwndprhorg amt. I{aJl,l ..ollt'e'!, c1en /

"/f/Vr~v- ;/ '7 S 2-
/ ~ "7-7 • 1/ .

/ ~ ..

/~ h-r""i ~.~?//'
ki;Lt i i;;'~~Gg~:ufor tllskrti~s ilD. 5~,

1/ 3 O OKT. 1953
Ska::lderbcrg bbstJd 11. v./ lo

~~: lit Q....t.k.. _(j-\~I.\', ,
Alt:. stat ~ .. '"~ ~ . . .' ,. ,:." ;
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for. .$kaodelJ:.borg Amt

Fredningsdeklaration

i/l(lg:'ir

,

Underskrevne /~7 4r l"

~7
herved pil at ncdcnn:l'vnll' an>al af den mig tillwrelldl' ('jendolJl, matr. nr. /f ~af

~~i
for nwrmere anført.

hy, sogn, fredes som neden-

Arealet he~k ri ves s:\l('dcs:

Fredningen har føll-(C'lldc omfang:
Areakrru> mf. il,k(' Iwhyggt's ('Iler heplan\(\s. Der mi\ ikke anbrinl-(cs transformatorstationer,

te\efon- ('lIl'r telegraflIlaster, sknre, udsalgshodcr, vogne til heboelse eller lignende skøn-

hCllsforstyrcllllc genstande.

Jeg fOl.:.W,holder mi(l d()~

.z? ,

~

~ .~~~ ,--.-/
~~.

Y6, II! / /y--/? J'? ~.~~

matr. nr.
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m'llL.-nr. IJcf~ør NI I~u~~ejendmn-!?-

Tinglysningen sker uden llClgift for mig.

P:Hal('re!ten tilkomm(-r frc(lningslH~vnet for Skanderhorg amt og~/ men ighcdsf iidet

".,,,
f~ l '1 1

sogn.

/ //~---<: ./' '7- S ' -..?, den V'

r
(

tion

Fora nSIiI('IHle fred ningsd eldara Iion godkcfHles.

V('d Tinglysningcn henvises til v(dl,,~h:" kopi af matriku -Is-kort vedlagt dcldara-

vedrorende mnlr', nr. / "'!.."T1"Tf}:- ~7' hy~
sogn, pr. hvilket kort det fredede areal er indkgne("

,4T~.~) ~~~..,;~.~~
Frcdningsna'vnet for Skanderborg amt. II LflJ..Ul.cl. den ./ j/~

/ ~"Io-YJ;tL., /'7 5 - -',~

II "

/? :17 .~ .

/' J?~74--~-'
tY

J...:111.:t i (J~bu~en lor re~krilds IlD. ti"
Skanderborg bbst~d11. '., du ,3O OK1: t::
Iqst. Tingbog: hd. ~ ~ ~ ~ '\ ~ l

Akt: Skll~ "(.u. C. ~ '2... , ... '" I, :','1
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Fredningsdeklaration

Underskrevne ~ ~.-:.. ~~

indRflr ~>c,;en nævn lp arpa I nr ,h'n mig ,;\IIO,..'nd,· Pjpnd "m, mnlL nr. / se/7.r
~.

for na'rrlH're a IIført.

.

~

SOgll, fredes som nec1cn-by,

Arcakt lH'skrives sakdes:

Frcdn iIIgen ha r folgl'IHle om fa lig:

An'all'r& m[\ ikke bebygges 04:411'-1 1J('(lI.liilt ~. Ikr mil ikke anbringl's transformatorstationer,

(('I('('on- piler lell'grafmastcl", skilre, udsalgshodcr, vogne til heboeh,(' ellcr lignende skon-

hcdsforstyrcnl1l' genstande .

de" forb.clwltlt-i I1iig<Ti5"g ret m:

matr. nr.

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne fredningsdeklaration kan lyses pan min ejendom,

NI'- Af" bY'~'
sogn.



.4willLc-mfltl'. IH'. ll(l~or -Ml ~jCTrdor1J?

Tinglysningen sker udcn IHlgirt for mig.

PiHalerelten tilkommer fredni ngsn:l'vnct for Skanderborg amt og menigheusrådet#/for sogn .

•
l dell ///_.~. /7Jj ~

I

tion

Foranst:"tt.'[Hlc fredninl-(sdeldaration I-(odkendes.

Ved Tinl-(Iysllingen henvises til \'(·dlllf:,Jole kopi af matrikut'ls-kort vedlal-(t d('klara-

vedrørende matr. nr. / ~ ~~. by,

sogn, pi'l hvilket kort dct fredede arenl er indtegllet(

~~~/~.~ ~-~.~
Fn'dningsn:t'vnct for Skanderborg amt. IjDm Dl e~ den

~~..,-/9$~
/ ?;l, pY'

/\ ...I '--~ __"j/'r

.::_. ~,,:,--~,,-, :~_.-._._.. "-_ ..
~ Kr.

~u~

1 l' f • l' f4-"":':1'.. l L::YJiig or retskreds nø. 52,

SkrdlJ~'blj~qbhsbd m. V., del'! ~ D OKT, 1953

lyst. Tingbog: ~d. QQ ~ <s ~ ~ ~
~1rt= skah ~ II, <ø ~ w'\ .:.
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FREDNING SNÆVNET
f o r S Jo;:;j d ." I :- A t

Fredningsdeklaration

Underskrcvm' ~ ~ ~_ .... ..../ ~. ~.46,~ 7~'.,
~~- ~

indgiir hcrved pa at nedcnna'vnlt! areal af d<'n mig tilhoren<!(' ejendolJl, matr. nr. 3Af III'

~-
for na'rmerc anlor!.

sogn, fredes som neden-by,

Fredning('n har følg<,nd(! omfang:

Ar(,[IJpl~ mll ild«' bchygg<,s ('11('1' hHflhII ll's. D(!r mfl ikke anbringes transformatorstationer,

!l'lefon- <,Iler le1egrafmasler, skur<', lIlIsalgs!Jodl'I', vogne Iii beboelse cller lignende skøn-

hedsforslyrcnde genstande .

Jeg forheholder mig dog ret tila! /-.~~ I - d ,u..r'~ ....--e-:: ~.~. ~·æ ..~/' r,:r-- / . ?"..A-

".<C.t' t~L... ~ ~-./ ~ .......~.e.-._-, 7'..~.__..L
~ uU..- 77~ ~ "'~:L~ a/ ~ ~ ~ ~_.k['

~~~~~~~c~j .
~ ... ~~ _~A Æ!-' /_~ .~r ~.- '.YV<--~ /~~ ~ .. Lb..e."

For fredningcn ydes der inter vlderlag.

Dennc fredningsdeklaration kan lyses paa min ejendom,

t ~ 4_ma r. nr. (7 T by,~7' sogn.



.h'.ilke iII.1li. III. Udg6f eR Ia.Rdhrllg~ejendolli~ -

Tinglysningen sker wIen udgift for mig.

Påtaleretten tilkommer frcllningsnævnet for Skanderborg amt og menighedsrådet
for ~.

7
sogn.

•
, den

•
, fion

Fora nstflendc fredn ingsdek larat ion godkendes.

Ved Tinglysning('n henvises til vpdlll/4le kopi af matrikuels-kort vedlagt dcklara-

vedrort'IHle mat ... nr. /:!- 'l'TI'ft:- c,/'~ by

sogn, p:'\ hvilket korl det fred('dc areal er inlltegnct7
~~~~)~.~~~;:.~~ .

Fredningsnævnet for Slwnderborg amt. lIamrn~~dcn/ ~ /9 $Z
I '
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FOR SKANDERBORG AMT
RAADHUSGADE 81

1:l0RSENS

zz.~~
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Fredningsdeklaration

UnderskrcvIW Allin~ Tul~tr~p ~ogn8raad

kOlrl'nUrJ (:'n
indgClr hervt'd pa ulncdcnnævnle areal af den ~ lilhorend<, ejcn<!OIIl, lwtlr nr.35f af

All i n,.3 A] l i 11by, sogn, fredes SOJII neden-
for mprrnerc anfør!.

An~ald beskrives sal<,dcs'

Fredningen har følgende omfang:

Arenl<'rnl' mtl ikke bt'!Jyggt's "II..,. J'l'"hlll('~. Der mtl ikk(, anbringes Iransrormalorsl:llioner,

ll'kfon- elkr tc!egmfmasler, skure, IIl!salgs1>oder, vogne til behoelse eller ligncnl!t' skøn-
hedsforslyn'n(k genslande.

Wtlf!: forlJtlholtll'l' mi~ (I()~ 1't'1 Iii:

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne fredningsdeklaration kan lyses paa """" ejendom,men

matr. nr. 35f Alline; by, og sogn.
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hvilke matr. nr. udgør en Inndbrugscjendom?

Tinglysningen sker Ilden udgift for~. k<J",mune;,

Påtaleretten tilkommer fredningsn:('vnet for Skanderborg amt og m<>nighedsrådet

for .4/11"7 sogn.

, dpn
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tY 'I'~ (/ I .. " I,· ~I ..

'1 '. /
, ( ." ,J

/" "., J •.•• :1./' / ...-~ "." .''"-V <' ,1y ...~ r ,.ir

ForansltH'nde fn'dningsdeklaration godk<>n<1<'s.

Ved Tinglysningen henvises Iii vedlagle kopi af lTwtrikucls-kort vedlagt d('klara-
, C\..

lion vedrørende malI'. nr. \ mfl. AHin1 by 0C1 Sa,t"7 -+ty;-
~Tl, )1:\ hvilket kort det fredede meal <>1'indtegnet.

v'cøLt-. $>Crv,wtti'- ~ \-t4:U.C&.l.\CA ~~U ~oA~_·d'U'b ~ l~~
Fn'dningsmcvllet for Skandcrhorg Hmt. IHrtlllrre4, den '7~ ~ (q$'.
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: L. 1J,.il\ll~i~k-t!NET fOR MlHll.S
! '.0 i" \ ~_,ILi,'l tRL:;,~ING~KHWS

Tinghuset, Ve~ter Alle~o
et Tlf.'06 - 122077

REG N J 8 B S- B!L. R.
booo .~rhus c, ~~~aj1ril 1j82
Sag nr.25/l982

Nævnet har d.d. skrevet således til Ry kommune:

"
I akr1vela. at 19.marta 1982 har kommunenfor Lel! Rytter

rUelsen ana.,gt oa tilladelae til efter nedrlvning af et gammelt

udhus at optere et nyt på ejendommen matr.nr. :54!, Alling by, Alling,

belig&eDde R1nIYej '5. hvilken ejendom er delvis omfattet af kirke-• .E~edn1_~

Nævnet bar den S.april besigtiget ejendommen, og ejeren op-
lyate da. at ~t. der er beliggende ved siden-at det nu~rend.
udhua. Y1l bllve nedrevet. nAr det nye udhus er opført •

•~t ekal heretter tor ait vedkommende i aedtør at den på

ejen4~en 4en ~. oktober 195' tinglyste deklaration meddele tilla-
del.e til opf_rel .. af et nyt udhus pa vilkår, at byggeriet udferes

1 overen ••t.... l•••• 4 den fremsendte tegning med beliggenhedsplan.
"samt at to~t. træakur fjernes efter byggeriets afslutning.,-,

~VløJ
~rathe~ .

Afgørelsen kan efter natu~frednineSlovcns § 58 indbringes for
overfrednin0sn~vnet, Amalie.Q;ade 7, 1256 Kobenhavn K., af bl.a. an[;0Ge-
ren og forskellige myndi~heder.

Klneefristen er 4 u~er fra den dae, nf~ørelsen er meddelt den
p~~ældende klaeeberettiGeJe.

En tilladelse Kan ih:J~e udnytt8s for udløbet af kla~cfrifJten.
El'" l~la~e i v~rk f:Cit, }{an tilladel sen i1;:1:e udnyttes, r.Jcc1r.Jinllreden opret-
holdes Lif ove rfreclnin.:.:; sn:-;vnet •

Tilladelsen bortfalder, hvis den ik]H~ er udnyttet inden 5 .5.1".

,

e Modtaget I fredningsstyreisen
c .... " ~ - ,...,.. ~, ...

. 1 ~ APR, t982
~Frednin.:;sstyrelsen.
I'., ,

, 'l :-. \'')'- 'I
, '\.. \, j ;' (/

I

\ I

-
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

Den 28. september 2016  

FN-MJØ-60-2016. Lovliggørelse af et havehus 

Fredningsnævnet har den 9. maj 2016 fra Skanderborg Kommune modtaget en udtalelse om en an-

søgning om lovliggørelse af et havehus, der er opført på matr.nr. 1h Alling By, Alling, Ringvej 24c, 

8680 Ry. Ansøgningen er indgivet af ejendommens ejere Nanett Borre og Wagn Bruun de Neer-

gaard. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet ikke at meddele dispensation. Be-

grundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration af 30. oktober 1953 til sikring af Alling Kirkes 

frie beliggenhed. Ejendommen var på fredningstidspunktet omfattet af matr.nr. 1a Alling By, Alling. 

Arealet må ikke bebygges, og der må ikke anbringes transformatorstationer, telefon- eller telegraf-

master, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. 

Skanderborg Kommune har oplyst, at havehuset er på ca. 4,8 m². Ydervæggene er beklædt med ce-

dertræsspån, som over tid får en smuk grålig nuance, der ligner den på et gammelt træ. Taget er be-

klædt med sukkulenter, der i foråret og sommertiden på skift blomstrer og skifter farve fra grøn til 

efterårets gule og røde løv. Farven på vinduer og dør er valgt i en koksgrå farve, så de naturligt falder 

ind i resten af hyttens farver og træværk. På stedet stod tidligere et stort asketræ, der efter at være 

angrebet med svamp desværre måtte fældes. Da ejerne var kede af at miste træet, forsøgte de at ska-

be et træ ved at bevare stammen og lave en ny ”krone” af et lille trætophus med grønt tag.  

Havehuset fremstår på følgende måde: 

 

Det er oplyst, at havehuset blev bygget i vinteren 2014/15. 

 

Aarhus Stift, Skanderborg Provstiudvalg, Alling Menighedsråd og Kgl. bygningsinspektør Jens 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Andrew Baumann har alle anbefalet lovliggørelse af havehuset.  

 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 14. september 2016. I besig-

tigelsen deltog fredningsnævnet, Skanderborg Kommune ved Louise Friis Hansen og Danmarks Na-

turfredningsforening ved Olaf Møller og Niels Thernø. Ejendommens ejere ved inviteret til besigti-

gelsen, men deltog ikke. Det kunne ved et kig udefra konstateres, at havehuset, der var udformet som 

et fuglehus, synede som indrettet som kontor med udkig direkte mod kirken. Det kunne videre kon-

stateres, at ejendommen er beliggende lige overfor kirken. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Alling Kirkes omgivelser betyder, at lovliggørelse kræver fredningsnævnets dispensa-

tion i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispen-

sation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det er fredningsnævnets opfattelse, at en kirkeomgivelsesfredning skal sikre, at der indenfor frednin-

gen ikke opføres genstande og herunder bygninger, der kan virke skønhedsforstyrrende i fredningen 

og oplevelsen af kirken. Dette skal vurderes både konkret, men også i lyset af at undgå en uheldig 

præcedens i relation til andres muligheder for at opføre bygninger og lignende indenfor fredningen. 

Der er efter fredningsnævnets opfattelse tale om en konstruktion, der er fremmedartet og uheldig for 

oplevelsen af Alling Kirke og dennes omgivelser. Fredningsnævnet meddeler derfor uanset de kirke-

lige myndigheders holdning ikke lovliggørende dispensation til havehuset, der således skal fjernes. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Natur- og Miljøklage-

nævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Mil-

jøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-

gende 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 mil-

jø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, re-

kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, ind-

betaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 

Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  
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Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskre-

det klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøkla-

genævnets kompetence. 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 Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt for-

handlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, 

før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis 

Natur- og Miljøklagenævnet 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 partshø-

ring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Vilhelm Brage Michelsen, 

2. Flemming Pedersen, 

3. Nanett Borre og Wagn Bruun de Neergaard. 

4. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 

5. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.03.03-P19-18266-15, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

7. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

9. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg, 

10. Dansk Botanisk Forening, 

11. Friluftsrådet, Skanderborg, 

12. Region Midtjylland, 

13. Kulturstyrelsen, 

14. Aarhus Stift, 

15. Skanderborg Provstiudvalg, 

16. Alling Menighedsråd, 

17. Den kgl. bygningsinspektør. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
 

Den 12. juni 2017  

FN-MJØ-60-2016. Lovliggørelse af et havehus 

Fredningsnævnet har den 9. maj 2016 fra Skanderborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning 
om lovliggørelse af et havehus, der er opført på matr.nr. 1h Alling By, Alling, Ringvej 24c, 8680 Ry. Ansøgnin-
gen er indgivet af ejendommens ejere Nanett Borre og Wagn Bruun de Neergaard. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for 
afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration af 30. oktober 1953 til sikring af Alling Kirkes frie belig-
genhed. Ejendommen var på fredningstidspunktet omfattet af matr.nr. 1a Alling By, Alling. Arealet må ikke 
bebygges, og der må ikke anbringes transformatorstationer, telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsbo-
der, vogne til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. 

Fredningsnævnet traf den 28. september 2016 afgørelse om ikke at meddele lovliggørende dispensation til 
havehuset. Afgørelsen blev truffet efter en besigtigelse, hvori der foruden fredningsnævnet deltog repræ-
sentanter for Skanderborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening. Som anført i fredningsnævnets 
afgørelse deltog ejendommens ejere ikke, men det har efterfølgende vist sig, at de ved en fejl fra frednings-
nævnets side ikke havde modtaget en indkaldelse til besigtigelsen og efterfølgende ikke modtog afgørelsen. 
Fredningsnævnet har på den baggrund besluttet at genoptage sagen. 

Skanderborg Kommune har oplyst, at havehuset er på ca. 4,8 m². Ydervæggene er beklædt med cedertræs-
spån, som over tid får en smuk grålig nuance, der ligner den på et gammelt træ. Taget er beklædt med suk-
kulenter, der i foråret og sommertiden på skift blomstrer og skifter farve fra grøn til efterårets gule og røde 
løv. Farven på vinduer og dør er valgt i en koksgrå farve, så de naturligt falder ind i resten af hyttens farver 
og træværk. På stedet stod tidligere et stort asketræ, der efter at være angrebet med svamp desværre måtte 
fældes. Da ejerne var kede af at miste træet, forsøgte de at skabe et træ ved at bevare stammen og lave en 
ny ”krone” af et lille trætophus med grønt tag. Havehuset fremstår på følgende måde: 
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Det er oplyst, at havehuset blev bygget i vinteren 2014/15. 
 
Aarhus Stift, Skanderborg Provstiudvalg, Alling Menighedsråd og Kgl. bygningsinspektør Jens Andrew 
Baumann har alle anbefalet lovliggørelse af havehuset.  
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 30. maj 2017. I besigtigelsen deltog 
endvidere Nanett Borre og Wagn Bruun de Neergaard, Aarhus Stift ved Pernille Lystbæk, Alling Menigheds-
råd ved formand Karsten Iversen og Runa Olesen, Kgl. Bygningsinspektør Jens Andrew Baumann, Skander-
borg Kommune ved Geert Nielsen, Alling Beboerforening ved formand Hans Erik Jepsen, Leif Rytter og Jan 
Langschwager og naboen Bente Klarskov. Nanett Borre redegjorde for havehusets historik og brug. De spurg-
te forinden opførelsen både menighedsrådet, præsten og byens borgere, og alle udtrykte støtte til projektet. 
Der blev af de fremmødte til besigtigelsen samstemmende udtrykt støtte til havehuset med angivelse af, at 
havehuset ikke opfattes skønhedsforstyrrende i fredningen eller ved oplevelsen af kirken. Fredningsnævnet 
tilkendegav, at der vil blive meddelt lovliggørende dispensation, men oplyste samtidig at Danmarks Natur-
fredningsforening skriftligt har tilkendegivet overfor fredningsnævnet at være modstander af en lovliggør-
ende dispensation. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Alling Kirkes omgivelser betyder, at lovliggørelse af havehuset kræver fredningsnævnets di-
spensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispen-
sation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Som anført i fredningsnævnets afgørelse af 28. september 2016 er det fredningsnævnets opfattelse, at en 
kirkeomgivelsesfredning skal sikre, at der indenfor fredningen ikke opføres genstande og herunder bygnin-
ger, der kan virke skønhedsforstyrrende i fredningen og oplevelsen af kirken. Dette skal vurderes både kon-
kret, men også i lyset af at undgå en uheldig præcedens i relation til andres muligheder for at opføre bygnin-
ger og lignende indenfor fredningen. 

Fredningsnævnet har noteret sig, at de kirkelige myndigheder i form af både Aarhus Stift og Alling Menig-
hedsråd støtter en lovliggørende dispensation, og at det samme er tilfældet i relation til byens borgere, der i 
sagens natur må opfattes som de umiddelbare brugere af kirken. Der er blandt disse en samstemmende 
opfattelse af, at havehuset ikke er skønhedsforstyrrende i kirkeomgivelsesfredningen. De støttes i deres 
vurdering af Den Kgl. Bygningsinspektør. 

Fredningsnævnets vurdering af, om der kan meddeles lovliggørende dispensation, er i sagens natur præget 
af et skøn, og fredningsnævnet lægger ved sit skøn en betydelig vægt på opfattelsen hos de myndigheder og 
borgere, der bruger og varetager kirkens interesser.   

På denne baggrund meddeler fredningsnævnet lovliggørende 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, 
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 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 

 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, 
2. Flemming Pedersen, 
3. Nanett Borre og Wagn Bruun de Neergaard. 
4. Aarhus Stift, 
5. Skanderborg Provstiudvalg, 
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6. Alling Menighedsråd, 
7. Den kgl. bygningsinspektør. 
8. Miljøstyrelsen, 
9. Skanderborg Kommune,  
10. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
11. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg, 
12. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
13. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg, 
14. Dansk Botanisk Forening, 
15. Friluftsrådet, Skanderborg, 
16. Region Midtjylland, 
17. Kulturstyrelsen. 
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