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AFSKRIFT
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Lyngby by og sogn Akt: Skab B 111'. 46
(udfyldlS al tlomm,,1conlorlf)

Mtr. lir., ejerlav, sogn: la
(i København kvarter) -

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

sogn,

Købere }. bo ælKredltors p.

Gade og hus nr.;
(byor aldlnt 8Dtlea)

Anmelderens navn og bopæl (kontor);
Fredningsnævnet for Randers amt,
ved dommer A. Fog, Mariager.

Fredningsnævnet forRanders Amt
fos. 68/1960.

Stempel:fri:l:J\:XX X:J«tIK

6. aug. 1960 2705

Fredningstilbud

Undertegnede menighedsråd
by. og sogn, ataf Lyngbyl !!:tilbyder herved som ejer af matr. nr.

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

Den del af matr.nr. l~, der grænser op til kirkegården.

Fredningen har følgende omfang:

Areaierne må ikke bebygges ell~r bep!antes med høje træer, midlertidigt ellElr vedvarende,

der heller ikke på arealerne må anbri~ges transformatorstationer, telefon~ og telegrafmaster

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

skaber el. lign. skønhedsforstyrrendu genstande.

~gX~æooxæOC~K~~XK
Sålænge det pågældende areal - det være sig landbrugsjo'rd,

have, gårdsplads 0.1: - administreres af .de ki,rke.ligemyndigheder,
træffer kirkeministeriet efter samråd med fredningsnævnet afgø-
relsen om nyp1acering af bygninger m.v., hvorimod afgø~elsen an-
gående byggeplan og ?yggemåde afgøres af kirkeministeriet.

Jensen & Kleldskov, A/S, København.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

nr. 1.fL og sogn, dog uden udgift for mig.af Lyngby by,

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og

menighedsrådet hver for sig.

, den 19

Lyngby og Albøge menighedsråd holdt møde den l. aug. 1960
og vedtog enstemmig ovenanførte fredningstilbud.

Lyngby-Albøge menighedsråd, den 4. aug. 1960.
p.m.v.

Sv. Ilving.

,

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godklJndcr foranstående fredningstilbud,. . .
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l a Lyngby by,af

og sogn, ~DOCmX :m*lx. hvilket matr. nr.:mtcc

forbindelse med matr. nr.32~, 47, 51 ibd. udgør et landbrug. lO){tXki>'delIfK~OO~~OTOOlejOCli'(

Fredningsnævnet for Randers amt, den 5 /8 1960

R O g •

Indført i dagbogen for Grenaa retskreds,
Lyst. Tingbog: Akt: Skab B nr. 46.Afgift:

§ 142
: 3 kr.

IaH 3 kr •

den 6. aug. 1960.

Lyst på matr.nr. la
ening med mtr.nr. I
dom.
Iflg. tingbogen ses mtr.nr. 32e, 47 Og 51 Lyngby
ikke at eksistere.
Anmærkning:
Mtr.nr. l Lyngby er behæftet med servitutter.

Vestergaar'd.

Lyngby by og sogn, der i for-
Albøge udgør en samlet ejen-

Godkendelse af
7.11.1960 fra
Krrkeministeriet
forevist den 15.12.1960.
Dommeren i Grenaa m.v.

Kristensen,
fm.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Afskriftens rigtighed bekfæftes.

Fredningsnævnet for Randers amt, Mariager, den /

f~J
februar 1961.

__ Y-_
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, UDdert.'Olcle L,oS'b1 aoa •• rAd PI'. tru.t"P, tilb,4.r ber,.. ...
e~.r at .. 'r.nr. 2. af I,Ja,'" " ., '010, ., la4e •• deo.-.. t_ ar.al
at .va ..... va,e •• tl'.nr. th" (80a e••• le 'V11k61" tor op..bl .. al
dl'PI"'.'l •• fr. klrkeoa,l,.1 •••tr.4nlolftn ,l ••'r.Dr. 1.1 ... t. 'tl
aebrt.,.lae .t 1 40bb.1' .1 ' , , e.kel'_ .1 l tl'1
.ark 0l 1 eøkel' .1....' 1 akel -o, ••'r.nr. 10 t. (tilb .......
bl •• Jeo.ln) ••4 tilbørende fr8at.rlD, .t ~3.~ftdlD••le4ftl., ('11
t."'Jnlll at L,n,bl 01' forbuoclaakol.) .,c1•• , for ktrk•• lr4 ••• l.l.4~.
lO. ~r ••r. 114t.,o., pl 4_' ••4 aO'D.r14., •• a•••alD' at 18.'.19'1
fule'. ribe

Ar••le' ~••krlY., aA18«'"
Øet. .. ' ...nr. h•
'••4010'.0 ha. felaeode o.faD,t
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"talebre"!,., Iht.bold tti foran't'enel. Ol' fr.481 ,
tor Ha.... rl ø. o, LI-," lop_r1et ... , LJa'b'-Allt.... ..Di,.d"
r&4 hyer for si,.

AR" I Trustrup • 4.. 30-8- 1961.
~rvv Niels N1elsen. . Ejgil Nielsen. Osvald N1elsen'~

Karl M; Pedersen: Orla S1ndz1ng. Anders Ande2:"sen~
Henry Seoher Sørensen. Arne Hansen~ Ihr~ Hokland~

IcI_t fredni.,I ..... ' tOI' laD4ere •• , .04'., ..1' o, fOdkenc1er for-
ae"'ende Ir.4niul.tilbud. ~•• t~.. ~. 4et, at tilbud.' .kal ly••• ao.
lervl tu' pi .. tI' .ør. 2a .t L,n,bJ '7 o, '.P. af hal"tko:mo tdr.

o .k~2 fdk~ ot alb~
Fredningsnævnet for Randers amt.
dommerkontoret 1 Mariager. den )~, Gt. 1961~

.. F o g ~'

Indført i dagbogen for Granaa retskreds den 19~ aep. 1961~
Lyst. Tingbog Akt: Skab D nr~ 137.
Afgift ;> kr.

Vestergaard~

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Afskriftens ristighed bekr~ftes.

Fredningsnævnet for
Ri- . "'5 Amt.

Dommerkontoret, Mariager. 4.AMJ 1 O f EB. 1962
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01889.04

Dispensationer i perioden: 10-04-1990



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Nordlig. Fr.dning,kr.d,

···- ......_tfw" •REG. HR. a 18 g~. (;$f.'f) og Naturstyrels&n

1 1 Atrt 1990

Sandgad. 12 • i900 Rand..
Telefon 06·437000

Rand..." d.n l O. a p r i l l 99O•
HC/lv. F.S. 14/90.

Arkitekt Hans Grøn,
Soldalen 6,
8250 Egå.

I en til nævnet fremsendt ansøgning har De for menighedsrådet for
.. lyngby kirke søgt om tilladelse til at opføre en graver- og redskabs-
.. bygning ved lyngby kirkegård på ejendommen matr. nr. 2 h Lyngby by,

lyngby, beliggende Fladstrupvej 51, lyngby.

Arealet er omfattet af kirkeomgivelsesfredning omkring Lyngby kirke.

Efter fredningsdeklarationen, som er tinglyst den 19. september 1961,

skal bebyggelse på matr. nr. 2 ~ lyngby by, lyngby, herunder den der-
fra udstykkede ejendom matr. nr. 2 h smst., godkendes af såvel Grenå
kommune som af fredningsnævnet.

•
Arhus Amtskommune, landskabskontoret, har udtalt, at man ikke har ind-
vendinger mod det ansøgte, ikke mindst da bebyggelsen vil blive om-
fattet som en del af den samlede bebyggelse i Lyngby.

I den anledning skal man meddele, at nævnet eenstemmigt har vedtaget
at meddele den til byggeriets gennemførelse fornødne godkendelse.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturfredninglovens § 58 indbringes
---for Overfredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, af blandt an-

det ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågæl-
dende klageberettigede.

et Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
Miljøministeriet
Skov- og Na~urstyreJsen
J.nr.SN IL{~/Ic -000.3 ~
Akt. nr. \ .•

., ~ ..



iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, ikke er udnyttet inden 5 år.

KOPI sendt til:

l. Arhus Amtskommune, Landskabskontoret, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg.
(J.nr. 8-70-53-~707-1-90).
Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970
Hørsholm.

3. Grenå kommune, Torvet 3, 8500 Grenå.
4. "Vurderingsrådet" i Grenå kommune.
5. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
6. Danmarks Naturfredningsfore~ings Lokalkomite v/Odd Frederiksen,

Alvejen l, 8550 Ryomgård.
7. Elektriker Per 81endstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, 8900 Randers.
8. Svend Aage Mikkelsen, Hesselager 7, 8500 Grenå.
9. Grenå-Nørre Djurs provstiudvalg, Obdrupvej 6, 8570 Trustrup.

10. Arhus Stift, Fuglsangs Alle 2, 8210 Arhus V. (J.nr. 5131/0811) .

•

•



Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 Retten i Randers 
 Klostergade 2, 8900  Randers 
 Tlf. 86 43 70 00, fax 87 12 51 78 
 e-mail:  
 midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
Hans Henrik Nielsen 
Lyngbyvej 78 
8570 Trustrup   
 Den 21. marts 2012.          
 
Vedrørende journal nr. FN 2011.88, Ansøgning om tilladelse til opførelse af lagerbygning på 
ejendommen Lyngbyvej 78, 8570 Trustrup, inden for kirkeomgivelsesfredning Lyngby Kirke. 
 
Norddjurs Kommune har den 29. juni 2011 fremsendt følgende indstilling til fredningsnævnet: 
 
”Ansøgning om opførelse af hal inden for kirkeomgivelsesfredning omkring Lyngby Kirke 
 
Norddjurs Kommune har fra tømrer Paw Hald modtaget en ansøgning om at opføre en 72 m² stor hal på 
ejendommen matr. nr. 1f Lyngby By, Lyngby, med adressen Lyngbyvej 78, 8570 Trustrup. Ejendommen 
ejes af Berit og Hans Henrik Nielsen, der bor på ejendommen. 
 
Ejendommen ligger inden for kirkeomgivelsesfredningen omkring Lyngby Kirke. Det er kommunens 
vurdering, at det ansøgte kræver dispensation fra fredningsbestemmelserne.  
 
Sagen fremsendes derfor til Fredningsnævnet med henblik på behandling i henhold til 
fredningsbestemmelserne.  
 

Ansøgning 
Der ansøges om opførelse af en 72 m² stor hal. Hallen har målene 6 m x 12 m og vil få en højde på 4,5 
m. Bygningen vil, ifølge ansøgningen, blive beklædt med stålplader og taget med betontegl. 
 
Paw Hald har til Norddjurs Kommune oplyst, at hallen skal anvendes til opbevaring af biler, brændsel til 
opvarmning af ejendommens beboelsesbygning mv. Der er, ifølge det oplyste, ingen planer om at 
anvende bygningen i erhvervsøjemed. 
 
Ansøgningsmaterialet vedlægges til orientering. 
 
Samtidig med opførelsen af hallen nedrives en del af ejendommens eksisterende byggeri. Dette byggeri 
ligger i tilknytning til beboelsesbygningen, uden for det fredede område. I alt nedrives 62 m² bygninger. 
Herefter genopføres de ca. 42 m², idet disse rummer bad, gang og fyrrum. 
 
Paw Hald har til kommunen oplyst, at grunden til at hallen ønskes placeret på den fredede del af 
ejendommen er, at denne placering vil være mere hensigtsmæssig i forhold til stuehuset samt i forhold 
til færdslen på ejendommen. 
 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk


Paw Hald har i øvrigt oplyst, at den fredede del af matr. nr. 1f Lyngby By, Lyngby blev lagt til 
ejendommen for en del år siden. Arealet tilhørte tidligere Lyngby Kirke. 
 
Fredningen 
Af fredningstilbuddet af 6. august 1960 fremgår, at arealerne inden for fredningen ikke må ikke 
bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende. Der må heller ikke anbringes 
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign. på arealerne, eller opsættes skure, 
udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber el. lign. skønhedsforstyrrende 
genstande. 
 
Opførelsen af en hal som ansøgt er således i strid med fredningsbestemmelserne. 
 
Kommunens bemærkninger 
Arealet, hvor hallen ønskes opført, ligger terrænmæssigt i næsten sammen niveau som kirken. Der er 
ikke tale om en kirke, der ligger højt i landskabet og på den måde virker dominerende eller som et 
orienteringspunkt i landskabet. 
 
Kirkeomgivelsesfredningen er en relativt stor fredning på i alt ca. 12,5 ha og omfatter store åbne 
arealer syd og øst for kirken. 
 
Indblikket til kirken opleves tydeligst fra vest, hvor fredningen dækker et stort åbent areal, der giver et 
flot indblik til kirken. 
 
Set fra syd, fra den nord-sydgående Lyngbyvej, er der et stort åbent område mellem vejen og kirken. 
Indblikket til kirken er imidlertid sløret af høje træer i en sådan grad, at kirken næsten ikke ses fra 
Lyngbyvej. 
 
Arealet, hvor hallen ønskes placeret, ligger i fredningens sydvestlige hjørne. Afstanden til selve kirken 
er herfra ca. 200 m.  
 
Set umiddelbart syd for Lyngbyvej 78, hvor hallen ønskes opført, er indblikket til kirken også meget 
sløret. Eksisterende bebyggelse på Lyngbyvej 74, 78 og 80 samt beplantningen i ejendommenes haver 
gør det vanskeligt at erkende kirken. 
 
Det er Norddjurs Kommunes vurdering, at en opførelse af den ansøgte hal ikke vil have væsentlig 
negativ betydning i forhold til fredningens formål; at sikre indblik til og udsyn fra kirken samt 
oplevelsen af Lyngby Kirke i landskabet. 
 
Norddjurs Kommune skal dog bemærke, at en dispensation til at opføre en 4,5 m høj hal inden for en 
kirkeomgivelsesfredning kan have uheldige negative konsekvenser i forhold til evt. fremtidige 
ansøgninger om at opføre bebyggelse inden for såvel denne fredning som inden for andre 
kirkeomgivelsesfredninger. 
 



Vi skal endvidere pointere, at den eksisterende bebyggelse på ejendommen, som vil blive nedrevet, er 
opført på den del af ejendommen, der ligger uden for fredningen. Der ses således at være mulighed for 
at opføre et nyt udhus/en hal på den del af ejendommen, der ikke er omfattet af fredningen.” 
 
 
Århus Stift har på baggrund af bemærkninger fra Kgl. bygningsinspektør Niels Vium anbefalet, at 
der meddeles tilladelse på betingelse af,  
at bygningens farveholdning bliver meget afdæmpet i dæmpet gråskala og i dæmpede jordfarver, 
således at stærke farver på tag, vægge, vinduer og porte helt undgås, 
at bygningen rykkes 3 meter mod vest, således at afstanden fra bygningen til grundens østskel 
øges fra 3 meter til 6 meter, 
at den eksisterende beplantning ved østskellet forbliver stående og genplantes, når træerne 
nødvendigvis må fældes på grund af alder. 
 
Nævnet har foretaget besigtigelse den 23. februar 2012. 
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité tilsluttede sig projektet på betingelse, at 
bevoksning mellem hal og kirke bevares og vedligeholdes. 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Ved besigtigelsen var der enighed om, at den ønskede placering er betydelig bedre end placering 
tættere på ejendommens hovedhus, idet bevoksning mellem den ønskede placering og kirken 
dækker for udsigt fra kirken til hallen.  
Indsigt til kirken fra offentlig vej er dækket af ejendommens andre bygninger og bygninger på 
naboejendommen til Lyngbyvej 78. 
Bygningen med ansøgt placering findes herefter ikke at være i strid med fredningens formål og 
derfor meddeles der dispensation til det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, på vilkår, at 
bygningen holdes i afdæmpede farver og at bevoksning mellem bygningen og kirken bevares og 
vedligeholdes.  
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Gebyret udgør 500,- kr. for privatpersoner og 3.000,- kr. for alle andre klagere. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
sagen fra Fredningsnævnet. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 



Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Tilladelserne 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 er pr. post fremsendt til 
Hans Henrik Nielsen, Lyngbyvej 78, 8570 Trustrup 
og pr. mail fremsendt til: 
Århus Stift, kmaar@km.dk
Lyngby Menighedsråd, 8170@sogn.dk
Kgl. bygningsinspektør Niels Vium, k-r@k-r.dk
Naturstyrelsen, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, norddjurs@dn.dk
Samme, att. Peter von Kohl, senior@kohl.dk
Det kommunaludpegede medlem af nævnet, Hanne Mogensen, hmo@qmsconsult.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, jytte.heslop@gmail.com
Norddjurs Kommune, att. Rikke Flinterup, rmf@norddjurs.dk
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