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FREDNINGSNÆVNET
for Skanderborg Amt

REG. NR. /fs'1 /PJ 7~...-. ,

A F S K R I F T

Fredningsdeklaration

Underskrevne gårdejer Henry Sejersen Winther, Stilling

indgår herved på at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom, matr. nr. l b af

Stilling
for nærmere anført.

Arealet beskrives således:

Stillingby, sogn, fredes som neden-

den del af matr. nr. l-b, som mod vest begrænses af l-a, mod
øst af en linie, der går fra et punkt 50 m øst for kirkegårds-
murens sydøstre, hjørne i flugt med østre kirkegårdsmur til
Stilling sø.

Fredningen har følgende omfang:

Areale1TKÆ:må ikke bebygges eller heplantes. Der må ikke anbringes transformatorstationer,

telefon- eller telegrafmaster, sku re, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skøn-
hedsforstyrende genstande.

mgrrmlliJatm:tcbrn1:mri~nmgtJmlxtlilx

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne fredningsdeklaration kan lyses paa min ejendom,

matr. nr. l-b Stilling by, Stilling sogn.

der i forening med matr. numrene l-a, 4-d, g-f og lo-c srnst.
udgør en landbrugsejendom.
Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og hæftelser
af enhver art henvises til tingbogen •

.,



~tlJImn:mn:1mnxmXIJldgøxnexllnbIl1!J.d:hm:I~dooøn:5t
Tinglysningen sker uden udgift for mig.
Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Skanderborg amt og menighedsrådet

for Stilling sogn.

Stilling ,den 15. juli 1952
Henry S. Winther

,

ee
Foranstående fredningsdeklaration godkendes. e
Vf>d Tinglysningen henvises til' vedlagte kopi af matrilmels-kort vedlagt deklara-

tion vedrørende matr. nr. 9-a mfl. Stilling by,

Stilling sogn, på hvilket kort det fredede areal er indtegnet.

Fredningsnævnet for Skanderborg amt. IXooRmci, den 15. november 1952
P. n. v.

Johs. Pedersen
Indført i dagbogen for retskreds nr. 52, Skanderborg købstad
m. v., den 22. dec. 1952. lyst. Tingbog: bd. Stilling l-a,
Akt. skab B. nr. 388.

Johs. Pedersen
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Fredningsdeklaration

Underskrevne gårde j er Marius Peder Andersen, Stilling

indgår herved på at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom, matr. nr. 9-a af

.' Stilling
for nærmere anført.

Arealet beskrives således:

hy, Stilling sogn, fredes som neden-

l) den del af matr. nr. 9-a, som ligger mel. kirkegårdens nordre
mur og hovedvej nr. lo, begrænset mod vest af gårdens have og
mod øst af en lin,je, der går fra et punkt ved hovedvejen 55 m
østfor havens nordøstre hjørne i sydlig retning mod kirkens
østgavl.

2) en bræmme på 15 m langs nordre kirkegårdsmur fra det under l
nævnte areal indtil 15 m østfor kirkegården.

e
e

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller heplantes. Der må ikke anbringes transformatorstationer,

telefon- ellel' telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til heboelse eller lignende skøn-

hedsforstyrende genstande .

.mglItlmrbmhirddimnmJiymiagnmrrtirl :

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne fredningsdcklaration kan lyses paa min

matr. nr. 9-a Stilling hy,

der i forening med matr. nr. 4-f smst.
Med hensyn til de ejendommen påhvilende
af enhv8r art henvises til tingbogen.

ejendom,

Stilling sogn.

udgør en landbrugsejendom.
servitutter og hæftelser
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Tinglysningen sker uden udgift for mig.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Skanderborg amt og menighedsrådet

for stilling sogn.

Stilling , den 15. juli 1952 •Marius Andersen

-e
Foranstående fredningsdeklaration godkendes. (4t
Vpd Tinglysningen henvises til vedlagte kopi af matrikuels-kort NlertlJ.~1rxJmIJ!nm-

Ittom.xm:mmmmdJeXIJrntIrxlllxmmf\x ~J{,

x~, på hvilket kort det fredpde areal er indtegnpl.

Fredningsnævnet for Skanderborg amt. Itam:me'Jl,xden 15. november 1952
P. n. v.

Johs. Bedersen

Indført i dagbogen for retskreds nr. 52, Skanderhorg ~øbstad
m. v., den 22. dec. 1952. lyst. Tingbog: bd. Stilling 4-f
Akt: skab D. nr. 388. ..~

Uoha. Pedersen
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FREDNINGSNÆVNET
for Skanderborg Amt

1//

A F S K R I F T

Fredningsdeklaration

Undenkrevne gårdejer Niels Peter Albert Møller, Stilling.

indgår herved på at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom, matr. nr. 11 a af

Stilling
fOl' nærmere anført.

Arealet beskrives således:

Stilling sogn, fredes som neden-hy,

en 30 meter bred bræmme langs østre kirkegårdsmur.

Fredningen har følgende omfang:

Areale'~ må ikke bebygges eller bcplanles. Der må ikke anbringes transformatorstationer,

telcfon- eller telegrafmaster, Skllre, udsalgshoder, vogne til beboelse eller lignende skøn-

hedsforstyrende genstande.

-kg t:Brhshg)Qer R=lig Qsg Fet ti~

matr. nr.

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne fredningsdeklaration kan lyses paa min
ll-a Stilling by, sogn.

ejendom,
Stilling

der i forening med matr. nr. lo-d og lo-k smst. udgør en
landbrugsejendom.
Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og hæftelser
af enhver art henvises til tingbogen.



Hvilke fHa~F. HF. yflg8t' en landbr ngsejend6fH';l

Tinglysningen sker uden udgift for mig.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Skanderborg amt og menighedsrådet

for Stilling sogn.

Stilling den 15. juli 1952, ,
Peder Møller

Foranstående fredningsdeklaration godkendes. e
V(,d Tinglysningen henvises til vedlagte kopi af matrikuels-kort vedlagt deklara-

tion vedrørende matr. nr. 9-a mfl. Stilling by,

Stilling sogn, på hvilket kort det fredede areal er indtegnet.

Fredningsnævnet for Skanderborg amt. IlWlW~ den 15. november 1952
P. n. v.

Johs. Pedersen

Indført i dagbogen for retskreds nr. 52, Skanderborg købstad ID.V.
den 22. dec. 1952.
Lyst. Tingbog: bd. Stilling lo-a. Akt. skab E. nr. 129.

Johs. Pedersen tt1
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Dispensationer i perioden: 21-12-2003 - 29-03-2004



·. · Fredningsnævnet for Arh~s ~1Jl1i
iSYl:ov- " .... ''Jf:tIlTstyrelsei».

~ § jjA~j, !.OOI~

Århus Amt
Vej og Trafik
Lyseng Al1e 1
8270 Højbjerg

.-

Vedr. j.nr. 85/03 - ansøgning om tilladelse til et~lering af bygrænsehel-
le i Stilling.

Ved brev af21. oktober 2003 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt an-
søgning af 7. oktober 2003 fra Århus Amt, Veje og Trafik, G .nr. 9-04-3-
606153-1-99) om tilladelse til at etablere en bygrænsehelle på Amtsvej 606,
Århus, Århus - Skanderborg, km. 16,800 - 17,360 beliggende i Stilling,
Skanderborg Kommune.

Projektet omfatter ifølge det oplyste anlæg af en 7 m bygrænsehel1e og inde-
bærer flytning af eksisterende cykelstier, rabatter og grøfter over en stræk-
ning på ca. 200 m, ligesom der etableres gadebelysning i form aflysmaster
på max. 7 meters højde.

• Formålet med projektet er at forbedre trafiksikkerheden i Stilling, idet hel1en
skal fungere hastighedsdæmpende.

En del af arealet, der agtes inddraget til anlæg af bygrænsehel1e, ligger inden
for kirkeomgivelsesfredningen for Stilling Kirke, deklaration lyst den 15. ju-
li 1952.

I fredningsdeklarationen er anført: "Arealerne må ikke bebygges eller be-
plantes. Der må ikke anbringes transformerstationer, telefon- el1er telegraf-
master, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skønshedsfor-
styrrende genstande".

Århus Amt har ved sagens fremsendelse til Fredningsnævnet anført, at an-
lægget med den ansøgte udformning efter amtets vurdering ikke vil forringe
indsigten til kirken, ligesom der er lagt vægt på, at anlægget er nødvendigt
for trafiksikkerheden i Stil1ing. Amtet har på denne baggrund anbefalet, at
der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnets formand og det amtsrådsvalgte medlem af nævnet har be-

2..001- \2..11;\2 '"OOD\ AkJ. 6'1.

!'Jb'1.0/

Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Arhus C

Tlf. 86 122077
Fax 861971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4000
CVR-nr. 11 98 62 93

21. december 2003

mailto:post@aarhus.byret.dk


" .. slgt1get området, ligesom det med ansøgnmgen tremsendte matenaie er to-
relagt det kommunalt valgte medlem af nævnet.

Fredningsnævnet bemærkninger og afgørelse:

Fonnålet med fredningsdeklarationen er at friholde kirkens omgivelser for
bebyggelse, anlæg, beplantning m.v" således at indsigten til kirken bevares.

Fredningsnævnet finder, at der må lægges væsentlig vægt på, at anlægget er
nødvendigt for trafiksikkerheden i Stilling. Da Fredningsnævnet endvidere
finder, at anlægget ikke i nævneværdig grad forringer indsigten til kirken,
findes det ansøgte ikke at stride mod fredningens fonnål, hvorfor Frednings-
nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddeler tilladelse
til det ansøgte.

Klagevejledning:

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

Klageberettigede er: -'
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen,
Danmarks Naturfredningsforening, samt lokale foreninger og lignende, der
har en væsentlig interesse 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, medmindre klagemyndig-
heden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra i dag, jf. Na-
turbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

• Med venlig hilsen

~ eP. olkmann Olsen

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-4-745-7-03).
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 vi Knud Damsager, Oddervej 15, 8660 Skanderborg.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand.
Det amtsrådsvalgte medlem afnævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870 Langå.
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Claus Wiese, Sophienlundvej l, 8660 Skanderborg.
Skanderborg Kommune, Adelgade 44, 8660 Skanderborg.
Jan Marius Abildgaard, Arhusvej 78, 8660 Skanderborg.



• Stilling Sogns Menighedsråd vi Kirsten Olsen, Damtoften 14, Stilling, 8660 Skanderborg.



Fredningsnævnet for Århus Amt
/9!;/.Oj

• Tinghuset, Vester AI/e 10
8000 Århus C

Naturklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K

Tlf. 86 122077
Fax 861971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4000
CVR-nr. 11 98 62 93

26. januar 2004

Vedr. j.nr. 85/2003 etablering af bygrænseheIle i Stilling.

Vedlagt fremsendes brev af 5. januar 2004 fra Jan M. Abildgård til Fredningsnævnet.

Fredningsnævnet har den 21. december 2003 truffet afgørelse i sagen, og brevet må derfor betragtes
som klage over Fredningsnævnets afgørelse.

Afgørelsen af 21. december 2003 og sagens bilag vedlægges.

Med venlig hilsen

Per Holkmann Olsen•
Kopi af dette brev og af klagebrevet er sendt til:

Jan Marius Abildgård, Århusvej 78,8660 Skanderborg. (- klagebrev)
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Al1e 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-4-745-7-03).
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Knud Damsager, Oddervej 15,8660 Skanderborg.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand.
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå.
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Claus Wiese, Sophien1undvej 1,8660 Skanderborg.
Skanderborg Kommune, Adelgade 44, 8660 Skanderborg.
Stilling Sogns Menighedsråd vi Kirsten Olsen, Damtoften 14, Stilling, 8660 Skanderborg.

mailto:post@aarhus.byret.dk


Jan M. Abildgård.
"Stillinggård"
Århusvej 78, Stilling
8660 Skanderborg
Tlf. 8657 1287

Stilling den 5. januar 2004.

Fredningsnævnet for Århus Amt,
Tinghuset,
Vester Alle 10,
8000 Århus C.

Retten iÅrhus

Modt. - 6 JAN. 2004
Jour.nr.

Klage vedrørende tilladelse til etablering afbygrænsehelle i Stilling, j. nr 85/03.

Med henvisning til Fredningsnævnet fuivelse af den 21. december 2003, vedrørende ansøgning
om tilladelse til etablering ~bygrænsehelle i Stilling,j. nr. 85/03, vil undertegnede hermed gøre
indsigelse imod den givne tilladelse.

Indledningsvis skal det meddeles, at undertegnede går stærkt ind for at dæmpe trafikken igennem
Stilling, men placeringen af bygrænsehellen er forkert ...,

Den trafIkdæmpende foranstaltning skal flyttes et par hundrede meter imod øst til krydset ved
Arhusvej og Industrivej, hvor der istedet bør etableres en rundkørsel.

En rundkørsel ved Århusvej og Industrivej vil i langt højere grad forbedre traffiksikkerheden og
nedsætten hastigheden ved indkørselen i Stilling by, og arealerne til etableringen af rundkørselen
kommer ik...kei berøring med de fredede arealer.

Fredningsnævnet anmodes derfor om, at arealerne for kirkeomgivelsesfredningen til Stilling
Kirke ikke bliver bebygget eller beplantet m.m., og istedet anmodes Århus Amt om, at etablere
en rundkørsel ved Århusvej og Industrivej, en rundkørsel der vil give beboerne langs Århusvej
en betydelig større trafIksikkerhed, og fredningen af arealet, lyst den I5.juli 1952, bliver
overholdt.

'. Undertegnede deltager gerne i et møde med fredningsnævnet for en nærmere drøftelse af min
klage. ,



NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN

Fredenksborggade 15, 1360 København K

11/, 33955700
Fax: 33955769
X400: S=nkn, P=sdn; A=dk400; C=dk
E-mazl: nkn@nkn.dk

2:9 MRS. 200'
J.nr.: 03-121/700-0018
BIS

Afgørelse
i sagen om etablering af bygrænsehelle inden for en kirkefredningsomgi-

vel ses fredning i Skanderborg Kommune

Fredningsnævnet for Århus Amt har den 21. december 2003 efter naturbe-
skyttelseslovens § 50 meddelt Århus Amt dispensation til etablering af
en bygrænsehelle inden For kirkeomgivelsesfredningen for Stilling Kirke
på amtsvej 606 Århus, Århus - Skanderborg, km. 16,800 - 17,360, Stil-
ling, 8660 Skanderborg. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af
en nabo.

Arealet, der ligger ca. 100 m nord for Stilling Kirke, er i henhold til
Regionplan 2001 for Århus Amt beliggende i byzone. I henhold til Kommu-
neplan 1993 for Skanderborg Kommune er arealet (d.v.s. amtsvej 606 på
den pågældende strækning) beliggende irammeområde E.04.40.01, der er
udlagt til erhvervsområde. Arealet ligger inden for byzonegrænsen for
Stilling by.

En del af arealet, der inddrages til anlæg af bygrænsehellen, ligger
inden for kirkeomgivelsesfredningen omkring Stilling Kirke, jf. fred-
ningsdeklaration af 15. juli 1952. Formålet med fredningsdeklarationen
er at friholde kirkens omgivelser for bebyggelse, anlæg, beplantning
m.v., således at indsigten til kirken bevares. I henhold til frednings-
deklarationens bestemmelser gælder, at arealerne ikke må bebygges eller
beplantes. Der må ikke anbringes transformerstationer, telefon- eller
telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande.

Århus Amt, Anlægsafdelingen, har ansøgt om etablering af en 7 m bred
bygrænsehelle. Projektet omfatter flytning af eksisterende cykelstier,

mailto:nkn@nkn.dk
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rabatter og grøfter på en 200 m lang strækning. Der etableres gadebe-
lysning i form af lysmaster på max. 7 meters højde.

Etableringen af bygrænsehellen har til formål at forbedre trafiksikker-
heden i Stilling. Projektet er vedtaget af Århus Amtsråds Udvalg for
Miljø og Trafik som en del af projektkataloget "Byerne langs amtets ve-
je, prioritering af hastighedsdæmpende foranstaltninger", der indehol-
der en vurdering af hvilke bygennemkørsler, der kan give den største
forbedring af trafiksikkerhed og støj i forhold til omkostninger til
trafiksanering. Rapporten anbefaler en bygrænsehelle på det ansøgte
sted. Bygrænsehellen er medtaget i Vejplan 2000 for perioden 2000-2008.

Samtidig med etablering af bygrænsehellen etableres en venstresvings-
bane ved Industrivej, idet der er sket en del uheld med personskade itf krydset. Sikring af krydset skyldes tillige en planlagt udvidelse af
det tilstødende industriområde.

Klagers ejendom, matr.nr. 9a Stilling, Skanderborg jorder, grænser
umiddelbart op til amtsvej 606 (mod syd). Etableringen af bygrænsehel-
len indebærer inddragelse af et areal på ca. 310 m2 af ansøgers ejendom
til etablering af cykelsti, rabatter og grøfter. Vejombygningen omfat-
ter i alt 7 ejendomme.

Fredningsnævnet har meddelt dispensation til det ansøgte med den be-
grundelse, at der må lægges væsentligt vægt på, at anlægget er nødven-
digt for trafiksikkerheden i Stilling. Anlægget vurderes endvidere ikke
i nævneværdig grad at forringe indsigten til kirken, og det ansøgte an-
ses derfor ikke for at være i strid med fredningens formål.

Århus Amt, Natur og Miljø, har ved skrivelse af 21. oktober 2003 op-
lyst, at anlægget efter amtets vurdering ikke vil forringe indsigten
til kirken med den ansøgte udformning, ligesom der er lagt vægt på, at
anlægget er nødvendigt for trafiksikkerheden i Stilling. Amtet har på
den baggrund anbefalet, at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnets formand og det amtsrådsvalgte medlem af nævnet har den
13. november 2003 besigtiget området.

Klagen

Klager har anført, at han er stor tilhænger af at dæmpe trafikken igen-
nem stilling, men placeringen af bygrænsehellen er forkert. Den trafik-
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dæmpende foranstaltning burde flyttes et par hundrede meter mod øst til
krydset ved Århusvej og Industrivej, hvor der i stedet burde etableres
en rundkørsel. En rundkørsel med denne placering vil i langt højere
grad forbedre trafiksikkerheden og nedsætte hastigheden ved indkørslen
til Stilling by, og arealerne til etableringen af rundkørslen kommer
ikke i berøring med de fredede arealer.

Ekspropriationsafgørelse

Den 22. januar 2004 traf Århus Amtsråds Udvalg for Miljø og Trafik af-
gørelse om ekspropriation af ca. 310 m2 af ansøgers ejendom til etable-
ring af cykelsti, rabatter og grøfter i tilknytning til bygrænsehellen.
Der er indgået frivillige aftaler om arealafståelsen med de øvrige 6
lodsejere. Klagers ønske om i stedet at anlægge en rundkørsel ved Indu-
strivej blev afslåe~ med henvisning til, at et venstresving efter en
samlet økonomisk og teknisk vurdering er den bedste kryds regulering i
krydset ved Industrivej, og idet en rundkørsel ikke kan få den ønskede
hastighedsdæmpende effekt på trafikken gennem Stilling. Etableringen af
kanaliseringen medfører en forbedring af de sikkerhedsmæssige forhold
på strækningen og muligvis en reduktion af hastigheden. Amtet tilkende-
gav, at spørgsmålet om hastighedsbegrænsning eventuelt kunne tages op
efter færdiggørelse af anlægget, hvis forholdene mod forventning ikke
forbedres. Klager har påklaget ekspropriationsafgørelsen til Vejdirek-
toratet.

Det fremgår af forhandlingsprotokol for Miljø- og Trafikudvalgsmødet
den 22. januar 2004, at, Vej- og Trafikafdelingen, har vurderet, at ad-
gangstrafikken til industriområdet ikke kan begrunde anlæg af en rund-
kørsel. Efter vejledende retningslinier skal sidevejstrafikken af hen-
syn til trafikafviklingen på primærvejen udgøre mindst ca. 1/3 af pri-
mærvejens trafik, for at en rundkørsel vil være hensigtsmæssig, hvilket
ikke vil være tilfældet på Industrivej. En rundkørsel kan heller ikke
fungere som en hastighedsdæmpende foranstaltning for trafikken gennem
stilling by, idet Industrivej ligger ca. 350 m fra Stilling-byskiltet
og ca. 450 m fra den første midterhelle i Stilling by. Så stor en af-
stand giver mulighed for acceleration, sådan at virkningen af hastig-
hedsdæmpningen vil være forsvundet, når bilister kommer til byskiltet.

~gørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:
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Det følger af naturbeskytterslovens § SO, stk. 1, at Fredningsnævnet
kan meddele dispensation fra en fredningsbestemmelse, når det ansøgte
ikke vil stride med fredningens formål.

Formålet med fredningsdeklarationen er at friholde kirkens omgivelser
for bebyggelse, anlæg, beplantning m.v., således at indsigten til kir-
ken bevares. Det fremgår af fredningsdeklarations bestemmelser, at are-
alerne ikke må bebygges eller beplantes. Der må ikke anbringes trans-
formerstationer, telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder,
vogne til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Naturklagenævnet finder, at etablering af den ansøgte bygrænsehelle ik-
ke vil forringe indsigten til Stilling Kirke med den planlagte udform-
ning. Det ansøgte vurderes derfor ikke a~ være i strid med fredningen s
formål. Der er herved lagt vægt på, at anlægget etableres som en tra-
fikdærnpende foranstaltning af hensyn til trafiksikkerheden i Stilling.
Der er endvidere lagt vægt på, at Århus Amt har overvejet alternative
placeringer af bygrænsehellen - alternativt en rundkørsel som foreslået
af klager - men fundet, at den ansøgte placering ud fra en trafiksik-
kerhedsmæssig betragtning er den mest hensigtsmæssige.

Der ses ikke med klagen eller i øvrigt at være forhold, der kan føre
til tilsidesættelse af Fredningsnævnet for Århus Amts dispensation af
21. december 2003, der derfor stadfæstes.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter,
at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden føl-
gende år, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

jI1M 4 ~ ( fz k !fr--
Mikkel Schaldemose

Viceformand /

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 8, stk. 1, jf. stk. 3.
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