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REG. NR. -Z/.2/
justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Akt: Skab nr.
(ødjyldes øf dømme,konto,et)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) 6&,.20. L.ysgård

eller (i de sønderiydske lands-
dele) bd. og bl. i ting- by 0i SOp
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
Kreditors bopæl:

Gade og hus nr.:
(hvor UdaDI findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37. Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er 'ejer af matr. nr. Ea

~yslård oa
af by • sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Lys gård kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet (or Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu Itftft eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod nord
af ltifkegårdsdiget eg i.WfiSt af det sydli. t1rkeiål"dadiaeol det aydlip

skel at m.nr. 6d, mod 8at af skellet mod branddammen og det vest-
l1,e skel at 6t, mod vea~ af en linie, der mod syd tortsætter det
vestli&" skel at Sa, og mod 8-18 at en linie 50 Dl syd for det syd-
li~ kirkedi~ parallel med dette iående fra det fredede areals
vestliie skel til skellet mod 6t

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede' kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsråds kreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Lyseård SOp.

,den 'O.sep.
Ile ls Raft.

19SJLysprd

Til vitterlighed:

Anker Jeppesen L.O. Larsen •.
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Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 15. febr. 19:1/. .
. , ,

Otto nørboe. ·T. Ra_ussen. Tilh ••adsen.
Indført 1 dSibt •• for retakreds nr. 79 lty8prd samt eD del
at Hovlbjerg herred,den 3.apr.1954.
Lyst ••• e', •••

.',-.,1 ' l" Sigurd Køller.

Genpartens rigtighed bekræftes.
Predning-sn :.:\1 !1~t f~.. '\J?i~",:,""'~

.A.mtsra.a.1s kred.c ,den 24.jan.1956.

__ '';'', ..._ ... "'o-f ... ~ .......... \,.'_ -J-
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de søndel1ydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

SGgn.

Akt: Skab nr.
(udfyldes øl dommerkontoret)6t Lysprd by og

sogn Købera }
K d't bopæl:re I ora .

Gade og hus nr.:
(hvor sådaul ftndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h, t. lov 140/37.

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 6t

af J,yagArd by 041 sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Lysgård kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu ~ eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod syd
øf kifkegliråsdigel og iØlFi8t ai.1eD 11nle parallel meddet syQl1ae t1rkeaArda-

dip 50Ja fra \.lette og lø"l&' at _tr1b18Jtelle1:

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsråds kreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Lysl4rd 801ft.

, den "' •• ep.
Ds.,.r Anders••

Lysgård 19~.

Til vitterlighed:

Anker .Teppesen 1..O.I,ara eIl.
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Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 15 19sJr .
• febre J

Otto I1ørboe. Y. Rasmussen. 711h ••a~sen.
In.1fw:rt1 .J8gbOit!D for retskre ,8 nr. 79.L:isgird aan endel
af Hovltjerc herred, den '.apr.1954.
Lyst. • • • •

Slprd Møller.

Genpertens rigtighed bekræftee.
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REG. NR . .t/L/
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (v~r. fast ejendom).

\ '

Akt:' Skab nr.
(ødfyldes øl thJmmerkontoret)Mtr. nr., ejerlav, sogn:

(IKøbenhavn kvarter) 6d ltysgård by qg
eller (i de sønderiydske lands-
dele) bd. og b!. 1 ting- so iD.
bogen, art. nr., ejerlav, '

SGgn.

Købers } b I. opæ:Kredltors .

Gade og hus nr.:
(hvor ..adont findes)

Anmelderens nav~ og b~pæl (~ontor):
Fredntngsncevnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37. . Stempel: kr. øre.

Deklal'alion.sogneråd
Undertegned~er er E!jeraf matr. nr. 6d

~Isgård \ 0i
af " \ ~ sogn,
erklærer herved, at ~ ,af' hens.yn til 'Lys gå r kirkes frie beliggenhed overfor
frednin~vnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af mm ejendom ikk~ må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu ltMI. eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom,
IH- kirl,esård5'diget og ill'lrist af

som den fornævnte bestemmelse angår, Jilegrle8SeS æQlJ

er hele m.nr. 6d.
I den på arealet liggende bJoin1nl må kun indrettes 'beboelse.

hvo:rimou. der ikk.e må lnul"ettes no:;et inJustrielt l:lnlæg af nogen
ar't.

Sognerådet for"sholo.er sig ret til at lade et eventuelt kom-
mende ligkapel opføre p~ aroalet.

s{lleåe~, som det fremgår af Etat åeklarationen vedhæftede kort,
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræves = ingen erstatning .

• denLysgård sogneråd pr.Skelhøje 6.okt.

Det
trådt

Til vitterlighed:

r.~.v.
N. Kongs ::ffir d.

attestel'es. at samtlige sosneråusmedlemmor hor til-
ovenståenue og underall::re~~et 1 :forhandlingsprotokollen.

li.KoDga p'i\rd .'



e Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den l F f l.'. e 'l".
Otto Kiørhol!. V. Rasmus3cn. Vilh.MaJsen.

In(lført 1 daghogen fot' retskred~ nr. 79,L','9~Ard samt en tlel
af Hovlbjerg herr~d. den 3.apr.1954.
Lyst •••••

Sigurd Møller.

Genpartens rigtighed bekræftes.. .
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Ste.pel- •• &.byrtr1 1
b. t.lov 140/'7.

11 ,lj 3 IC ti J ~.' T
.AF

PROTOKOL FeR F·l:;::;D.n~,J ..:a'i.iVNltT FOtl Vlrol1G AXT:J;U ,SrtREf'S.

I I
1

!r 1~5', den 16."j kl.17 afholdt fredningsnævnet møje vea Lys-
pzd kir ••.

1ler 1'O"to... Stig ani. fr6dn1ns at et gadearelil ø.t ror
tv3~rd k~rke samt at matr.nr. 10 tysClrd
by og eDp "st tor kirken.

.Iut Vir tr.dn1D~næynet8 medlemmer, tormand~n, O1v11~omwer
lota, Vlbora. det a.tavat.te medl ... a.tave31nspektør V. Raamuasea,
Overlund,\ 0l det sognevalgte medln tor t..l'sgård sop. gArde~er
Tilh. Wadaea, ~8Fd.

la'rnet. t01'1I1and heraærkede, at .ødet ..fholdtell for at søge fre-
det et gadeereal 1St tor LysgArd k1rke, sa~t mutr.nl'. 10 vest 1'01'

k1l'kla, hvortil lt1. tingbogen ingen adkomst have., ~.n soa l'.el
e3e8 at til'k'. eUlr menighedsrådet. De pt:r.uoner. dur m'tte VEl

1.tere8~er.t 1 tredn1nsen,. er 1ndvaral.t ved ~eklndt8Ørelae t
Statøtidende oS d. lokale blade, jfr. de unde'1'.. det t a, vedl'.
t.redD1D1 at .l'e&le'1'ved Bøl'up kirke tre.lslt. bila •• hvorhos 8olne-
rAd 0i menl~dsr'd samt ~~.r P. a~smue8eDsom brug.r at ea del
at "'''1'.1'11'. 10 V'lr speoielt 1odviirslet.

fOr ~'IA1'd BognerAd møute 1nllln.
101' x,ya,Ard meni.&bel.loråd Ilejw forwunl.1eD Ebt II Bbb.8.Il'S'Ø:rup.
laarel' '.u.r RU811USSerl,"r lUiHIt.

lInt .. y&r 1n;j;eDIlQldt.
Der opaledes enighed 011 tredning so. toreulå •• , dOI m.d e.

yl. bepllUa1n. t.s.v. laf/i_ 118tr.nr. 10 som.o.manl1let '1 nedeIlUY11'te
keoGels ••

"YD.t dr.tt'de aaSe. 0l afaagde deretter .'lydende
k e D d • l s e,

l,I,
l'

II
\

\
"

I,

[ eI~
II

I IOZ",l1d.18•• li 4'11 a4 trtY1111. v.~ pnne.tørte f1'ednin&
.f anal'z .. 4 Lyapr d t1ru o,st04 op' 8Jlil'pall.1l oa tredll10c
.t et anal 'H.t og IICll'Q for tirk ••• 1 lIatrikulta betegnet so.

ti' !lti'



- 2 -_1i:r.II~.lO, •• t af et areal af gad'. (braDddaa) ".t tor kirken.
1)& der til -..ate _u.nr. 10 sAvel som til gade.real.'\ In ••

t1DI'e, •• ikke b.Tea aosøn tinSlys'\ a~omst. sll.des at udøteJela.
ol Un,ly.n1nl at tr.dn1ngsdeklarat1oD "'''te Eal1aesfor udelukket,
bar ... net vale' at 'behandle spør3_let 011. trednina; af de nævnt.
araaler soa en eg.ntIil fredniDiBsal.

De 1 88~n interessered. hul' derfor v.d ofloDtl!1 bekendtlØreløe
y~.t lødkaldt til a~d. dags deto for at taS' stillin& til apør.-
.ll.t, bvorbo. ~8sArd. lJen1&hedsråd og soanerld samt tømrer PeJer
!a"uss'Q aom bru,er at en del af arealet under matr.nr. 10 har
vær.' apecielt indvarslet •

•• n1&heUsr'dlt bar intet b~ft at indvende aau d'D toreslA.de
fredA1DI under forudsætning at. at ... arealit'nold tor den DY' skole
ikke inddrag •• under tredn1nsen, og at tredDln&sS~DSen eøt tor
.kol'~yp1nge. "mttea tra skol.De sydøetl:toe b3ørn. til d.t a10-
y•• tIIS'bjerne at matr.nr. 21~.

'earerlAest.% P. Raal4usaen hti\'de intet 1mod fredningen 1 den

fore.1A'de tora..,
J,ndr. har ikke gtve't ude under ssgen.
Idet nævn •• t.1nder,&t de forannævnte are~ler som et led 1

aikrlnga af Lysg4rd kirkes omgivelser bæ: fl'edes, beatearus raær-
.'re tIIllende I

1l't areal at gtiden 1 LJsgårci bi o,,",sOlD l,e11igead. uaiddelbart
.a' tor L,j'flprd kirke, begrænset af "DUltr.nr. ab kirke.Arden, 6a.,
6f, 11, 5a,51,51 os mod nOrd af den oft.v.~. der u~lør .n del af
lad.D, ssmt .t areal at matr.nr. lO, således som det er for8aLA.'
tr.d.t i GaS. fredea a'ledls, at d~r på de nævnt. arealer ikke al
ake noe" bebYliclse, hyerkeo varigt eller a1~16rti~1it. eller
for.tas_ DO~. beplaatn1nl &ller andet t der DU ell er senen kaa
vlrt. aRaOlenae eller hlllllmende tor uds1sten til eller fra kirke.
og tirkegård ••• .Pe csynts arealer aå ej heller re nyttes til op-
l.... eller 10...~l~Ja.

III. Dl/l'Illre bel1ii;.enbed at de tradede analer tre.alr at det
.. ryarende kendelse vedheftede matrikelkortkopl.

'Italel:erett1S8t IIeC hensyn til torioiDstående bestellllele.r,_vllted.r vil ~Te ~t ~1nily•• på de/arealer, er tredninisD .. n.~ tor
T1bOll lIater'dlIkr.dAt o. menighedsråd." tor t:; IIgik d. soan.

'orfr.~lD~.ydes luSeD erstatalDI.
!b 1 b e a t e ID R e ss
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_.~--~---~---~----~~-----•• d eas., rreda1n1at en del af et waatr1lculeret pd.-
ar.al at ~sglr4 by og 80&1' ualddl!lbart .st tor ~8Prd kirke saM
tnd.ina af eD del .t Il8tr.nr. 10 LY8gUd by og 80SD torboldes
80& tQran beat •• t.

Boa. v. llaSIJQB e.n. Y1Ib.lladøea.
Sa.n 81u~t".

Holm ..
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Indført 1 daiboien for retskreua nr. 79,Lysiård samt en

del at Boylbjerc herred den 23.jun.1955.
Lyst. • • • ••

S1aurd Møller.

Genpartens riitiihed bekræftes.

i.·ttdning~n I .;1·t {,li \.rll ".A,

A Dlbr ~.J5k{~d."

~,

I
I
\
I

l,
l. •I,
I
I
I

i

f e
I,
(

I"



FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR . .-t/.t/
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genpart.

Matr.nr. Bb,Be Lysgård by og sogn. Anmelder, Frednimgsnævnet for
Viborg amLsrådskreds.

1840 2l.sep.1956.
Stempel- og gebyrfr1 i h.t.lov
1'+0/37.

D e k l a r a t i o n.

•

Undertegnede udvalget til genopførelse at ilE Bindstouw" i
Lysgård by gom ejer af matr.nr. 8b, 8e Lysgård by og sogn erklærer
herved, at vi af hensyn til Ly'gård kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, Rl;San neden-
for nærmere beskrevne del af ejendommen ikke må ske nogen yderligere
bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen beplant-
ning eller andet, der nu eller senere kan virke skæmmende eller hæm-
mende for udsigten til eller fra kirken eller kirkegården.

Den del at ejendommen, som den fornævnte bestemmelse angår,
er den del som ligger nord og vest tor "E Bindstouw" således, som
det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.

Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der
kan tinglyses på ejendommen, er fredningsnævnet for Viborg amtsråds-
kreds samt menighedsrådet for Lysgård sogn.

For fredningen kræves ingen er. tatning.
Lysgård, den l4.maJ 1956 •

I bestyrelsen for den s elvejende institution ilE Bindstouw".
Vilhelm Madsen. M.E.Gulddal. L.O. Larsen.

K.Røhr Lauritzen. N.Wisbech Christel~en.
Fredningsnævnet tor Viborg amtsrådskreds modtager foranstående

tredningstilbud, der vil være at tinglyse på den fora,wævnte ejen-
dom.

I

•
~\

II
~

Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds.
liborg, den 17.august 1956.

V. Rasmussen. Holm. Vilhelm Madsen.
Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 79 Lysgård samt en del

at Hov1bjers herred, den 2l.sep.1956. Legitimation torevist.
Lyst tingbog. bd. Lysgård Akt.skab B nr. 547.
til præjudice hætter på ltxxK matr. 8b. 2000 kr. + 2300 kr.
til Husmandskredittoren1ngen.

Sigurd Møller.
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Akt: Skab nr.
I"dfyld~~ .r dommerkontoret:

REG. NR. ;l/"z/

L'I.5qt:lord b!j
LI/s 900rd 5fJ9n

LIJ5900rd herred
V,·Dorq omr

(1

J1olforhold /:/000
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Lij.5900rd 6v
L'Isqoqrd 509n
LIJ5tJoord herred
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(JHo/forhold /:4-000



02121.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02121.00

Dispensationer i perioden: 01-07-1987



( .. MOdtaget r
Skov- ?g Naturstyre/sen

Naturfredningsn~~net
~for Viborg Amts sydlige fredningskreds
~ Gravene 2, 8800 Viborg ,

Tlf. 06 62 12 28
Kontortid 9-12, lørdag lukket

- 4 JUU 1988
REG. NR. 02 \2. \ . C> O O

Viborg, den 1. juli- 1988.
Fred.j.nr. H 4/1988.
Deres sag 782.

Arkitekt Poul Erik Jensen,
Set. Ibsgade 7,
8800 Viborg.

I skrivelse af 27. juni 1988 har De ansøgt fredningsnævnet om til-
ladelse til opførelse af en udvidelse af ligkapelbygningen på'
matr. nr. 6 d Lysgård By, Lysgård, ved Lysgård Kirk~ med henblik
på at forbedre de arbejdsmiljømæssige forhold på kirkegården. Til-
bygningen på 18 m2 Ønskes foretaget til kapelbygningens sydlige
del.
Fredningsnævnets tilladelse er nødvendig, fordi arealet er omfat-
tet af en kirkeomgivelsesfredning, jfr. naturfredningslovens § 34.
Det bemærkes, at kapelbygningen er opført i henhold til nævnets
tilladelse af 13. marts 1964.
Under hensyn til byggeriets karakter og formål finder frednings-
nævnet at kunne give den efter naturfredningsloven nødvendige til-
ladelse til det ansøgte.
Der er herved alene taget stilling til, om tilladelsen kan gives
efter bestemmelserne i naturfredningsloven, og der må tillige
indhentes tilladelse fra bygningsmyndighederne og eventuelt an-
dre myndigheder.
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen bortfalder, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato .• Opmærksomheden henledes endvidere på, at fredningsnævnets af-
gørelse i medfør af naturfredningslovens § 58 kan påklages til
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, bl.a. af
Danmarks Naturfredningsforening og miljøministeren. Klagefristen
er 4 uger fra den dag, man har fået meddelelse om afgørelsen,
og tilladelsen kan ikke udnyttes, før klagefristen er udlØbet.
Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af klagemyndigheden.

Vend--

G~
P6ul SØrensen

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F 1ft _3 Bil.;("
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Ansøgning om opførelse af en kustode-pavillon ved Æ Bindstouw, Blichersvej 40, 8800 Viborg. – 

Lb. nr. 102 – Lysgård kirke. 

 

Efter en besigtigelse den 11. juni 2019, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter for Fri-

luftsrådet, Lysgård kirkes menighedsråd og Viborg kommune, skal fredningsnævnet i medfør af Na-

turbeskyttelseslovens § 50 give tilladelse til det ansøgte, idet nævnet ikke finder, at dette er i strid 

med fredningens formål.  

 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at selvom den nye bygning bliver lidt højere end det eksisterende 

gamle A-hus, vil den stadig ikke i væsentlig grad påvirke indkigget til kirken eller udsigten fra kirke-

gården, ligesom den ikke vil skæmme kirken og dens nærmeste omgivelser. 

 

Fredningsnævnets tilladelse er på vilkår, at husets vægge og tag holdes i mørke naturfarver og, at 

anvisninger fra Viborg kommune efterkommes.  

 

Fredningsnævnet finder anledning til at anmode ansøgerne om at overveje et tag beklædt med stråtag 

svarende til den nærliggende museumsbygning, der skal bevares, for at skabe en helhed.  

 

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 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-

genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Klagefristen 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, 

 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, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

http://www.naevneneshus.dk/
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Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 

indbetaler 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 nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 

klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-

kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-

ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 

sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis 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 afgørelses-

udkast i partshøring. 

 

En tilladelse 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 en tilladelse bortfal-

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

 

  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Ansøgning om opsætning af skilt ved E. Bindstouw, Blichersvej 40, 8800 Viborg – Lb. nr. 102 – 

Lysgård Kirke. 

 

Blicheregnens Museum har søgt om dispensation til at opsætte et skilt ved det lille lokalmuseum ”E 

Bindstouw”, som ligger inden for Exnerfredningen ved Lysgård Kirke. 

 

Ansøgningen 

Museumsinspektøren har oplyst, at museet i samarbejde med Syddansk Universitet og talrige museer 

og litterære foreninger over hele landet er ved at planlægge De Danske Digterruter med støtte fra 

Nordea-fonden. Det bliver en rute a la Margueritruten, hvor formålet er at få folk ud i naturen og ind 

i litteraturen.  

 

Museumsinspektøren står for Blichers digterrute og ønsker at lave et stop ved E Bindstouw, idet E 

Bindstouw er væsentlig for Blichers forfatterskab.  

 

Stoppet vil bestå af en stolpe på ca. 15 x 15 cm med et metalskilt med en QR-kode og logoet for 

digterruterne på 10 x 10 cm. Højden bliver som Naturstyrelsens i skovene, ca. 120 cm. Pælen skal stå 

ved et bestående trægelænder ud for indgangen til museet E Bindstouw. 

 

Fredningen 

Af deklaration af 17. august 1956 fremgår, at der ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midler-

tidigt, eller foretages nogen beplantning eller andet, der nu eller senere kan virke skæmmende eller 

hæmmende for udsigten til eller fra kirken eller kirkegården. 

 

Natura 2000 

Projektet ligger ikke i et Natura 2000 område. Fredningsnævnet vurderer, at der ikke er risiko for 

påvirkning af de nærmestliggende Natura 2000 områder.  

 

Sagsbehandling 

Ansøgningen har været sendt i høring hos de kirkelige myndigheder og øvrige interesserede parter. 

Ingen har haft indvendinger mod det ansøgte. 

 

Af besvarelsen fra Viborg Stift fremgår, at stiftets konsulent, Den Kgl. Bygningsinspektør, kan anbe-

fale, at ansøgningen godkendes.  

mailto:ba4@viborg.dk
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Da sagen skønnes at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål, er sagen behand-

let af nævnets formand alene efter § 10, stk. 5 i forretningsorden for Fredningsnævn. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele dispensation til 

at opsætte et skilt ud for indgangen til museet E Bindstouw, Blichersvej 40, 8800 Viborg, da place-

ringen af skiltet ikke er i strid med fredningens formål. 

 

Jeg har lagt vægt på, at der er tale om et diskret skilt, som er placeret ved et gelænder tæt ved indgan-

gen til museet, således at det ikke vil skæmme udsigten til eller fra kirken eller kirkegården. 

 

Dispensationen meddeles på nedennævnte vilkår. 

 

Vilkår  
 

 Skiltet skal overholde målene 15x15x120 cm. 

 Skiltet skal placeres ved det bestående gelænder ud for indgangen til museet. 

 

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 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-

genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Klagefristen 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, 

 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, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 

indbetaler 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 nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 

klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-

kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-

ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 

sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis 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 afgørelses-

udkast i partshøring. 

 

En tilladelse 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 en tilladelse bortfal-

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

 

 

 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
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