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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

REG. NI. ~0'-1J. O '-I
09/01-01

Them Kommune
Themcentret 12
8653 Them

Vedr. j.nr. 97/00 - opførelse af forsamlingshus samt etablering af boldbaner og
legeplads på matr .nr. 1 a Vinding by, Vinding.

•
Den 15. september 2000 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra kommunen
modtaget ansøgning, hvor Vinding Forsamlingshus og Idrætsforening søger om
tilladelse til opførelse af et forsamlingshus samt etablering af boldbaner og legeplads på
ovennævnte ejendom op mod den tidligere jernbane, nu natursti.

Arealet er omfattet af Kirkeomgivelsesfredningen ved Vinding Kirke.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 15. november 2000.

Vinding Forsamlingshus og Idrætsforening v/Kresten Kristensen redegjorde for det
ansøgte og oplyste, at man har behov for et nyt og større forsamlingshus med bl.a. nyt
køkken og nye toiletter.

Ansøgningen, herunder placeringen, drøftedes.

•
Århus Amt v/Jørgen Bang anførte, at byggeriet således som det er placeret i den ind-
givne ansøgning, vil komme til at ligge i indsynet fra nordøst mod Vinding Kirke. Det
er Amtets opfattelse, at det er uheldigt at etablere et mere varigt byggeri, idet det er det
område, som ifølge fredningsdeklarationen skal holdes fri for bebyggelse m. v. Det er
derfor Amtets opfattelse, at det vil være hensigtsmæssigt at placere byggeriet længere
nede ad bakken ved Sømosevej tæt på den eksisterende bebyggelse. Såfremt dette sker
vil det være af mindre betydning på hvilken side af Sømosevej bebyggelsen placeres.

Them Kommune havde ikke kommentarer til det ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite erklærede sig enig i det hensigtsmæssi-
ge i at rykke byggeriet længere ned mod den eksisterende bebyggelse ved Sømosevej .

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Efter Fredningsnævnets opfattelse vil det være i strid med formålet med kirkeomgivel-
sesfredningen at placere et varigt byggeri i indsynet fra nordøst mod Vinding Kirke.

Nævnet har imidlertid forståelse for behovet for et placeret i forbindelse med boldbaner
og legeplads.

~C& ~OO I - IJ II Jrd-.. -000 I



Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
principiel tilladelse til opførelse af et forsamlingshus på arealet mellem den eksisteren- •
de parkeringsplads ved Burgårdevej og den på vedhæftede kort viste byggelinie.

Endelige tegninger for udformning af huset skal forelægges Fredningsnævnet til
godkendelse forinden byggeriet påbegyndes.

Boldbaner og legeplads skal placeres som vist på kortet.

I forbindelse med flytningen af legepladsen, der nu er placeret nord for naturstien, skal
legeredskabeme males i jordfarver eller en blanding af disse.

KlageveHedoiol:

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
/k... """" ,I/MOg~~~

Kopi er sendt til:

Vinding Forsamlingshus og Idrætsforening v/Erik Hansen, Burgårdevej 9, Vinding,
8654 Bryrup
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-749-9-00)
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/Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26,
8600 Silkeborg
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, Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them --
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