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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m, m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
li København kvarter) 6a ;ftoderup by 0" sO&11.

eller (i de søndeflydske lands- Købers }
dele) bd. og bl. i ting- (lsnlibrUi 1 for'b.med K d.t bopæl:

. re IOrsbogen, art. nr., ejerlav, l b 20b ernst)
sogn. -'

Akt: Skab nr.
(udfyldes ./ domme,konlom)

Gade og hus nr.:
(hvor sådanI findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.Stempel- og gebyrfri i

h. t. lov 140/37.
Stempel: kr. øre.

Deklal'ation.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. fa

af Fio.1erup by Fitl...erup sogn,
erklærer herved, at Jeg af hensyn til Pi!1ci~r\Å.p 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, ~9gFæftSeS ffie~
lH-låfkegårdsdiget og iølltigt af

slldr.:ai!.-er en a·.J1'3kat be113ø::r.l.1e lod af matr.
6a bel1i&ende noro.l for kirken. om~vet af gaae30rd (vanl18real)

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 a~ts~ådskreds sa~t menighedsrådet for l1n.~t:rup aDgn.
For fredningen kræver Jeg Ingen erstatnmg.

FiDJerup , den 24.jlin.
rue 1. u Nids \lD

-195.1>

Til vitterlighed:

Br~ndt 1l1eløen
oand·2ur.

Viber I

G.~anut Bielaen
huslIlojer
Vibor.

Jen:i>en& Kjeldskov, AIS, København.
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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 22.te'bruar 195b
I l

B O l Dl. T. RaslIlUsstm. Chr. StranJholJt ..

InJført 1 Jasl:ogen for retskreds 111' .. 78 Vibor g køl~stijd ~.v.,
den 12.dec.l~55.

J,yst. • • • • •
Holm.

Genpartens r1gtl~leu b~kr~ft~a.
f"fng~ I \.\ t LI(' \::L"~i' ,:1en ;;1.dec.1S55.

i~;:.. '. ..; .!-' red ~
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02223.00

Dispensationer i perioden: 01-03-1991



REG.NR. 2.,2 2. ~.oo
Naturfredningsn~vnet

~for Viborg Amts sydlige fredningskreds
~ Sk?ttenborg 24, 8800 Viborg

Tlf. 86 62 12 28
Kontortid 9-12, lørdag lukket

•

ee

,

Viborg, den 1. marts 1991.
Fred.j.nr. H 4/1991.

Bendixen Neon ApS
Finderupvej 118
8800 Viborg

I skrivelse af 16. januar 1991 har Viborg Kommune forelagt
fredningsnævnet Deres ansøgning om tilladelse til opførelse
af en lagerhal på ca. 450 m2 og overdækning af en oplagsplads
på ca. 60 m2 på Deres ejendom matr. nr. 1 l Finderup By, Fin-
derup, beliggende Finderupvej 118, Finderup .
Fredningsnævnets tilladelse er nødvendig, fordi der på ejen-
dommen er tinglyst kirkefredning, og efter deklarationen må
der ikke ske nogen bebyggelse, "forinden sognerådet har for-
handlet med fredningsnævnet og fået dettes godkendelse".
Efter besigtigelsen den 27. februar 1991 er der i frednings-
nævnet enighed om, at det ansøgte under hensyn til dets belig-
genhed i forhold til kirken kan godkendes.
Der er herved alene taget stilling til, om tilladelsen kan gives
efter bestemmelserne i naturfredningsloven.
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, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, bl.a. af
Danmarks Naturfredningsforening og miljøministeren. Klagefristen
er 4 uger fra den dag, man har fået meddelelse om afg~relsen,
oa tilladelsen kan ikke udnyttes, fØr klagefristen er udløbet.
Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af klagemyndigheden.

Kopi af denne skrivelse er sendt til:
Aage Koch-Jensen, Højrnarken 24, Tindbæk, 8~00 Randers,

> Kaja Christensen, Teglmarken 41, 8800 Viborg,
~ ~~Viborg Amtskommunes naturforvaltningskontor og arealkontor,
~ -(;'& Postboks 21, 8800 Viborg, j.nr. 8-70-53-1-791-1-91,
_ ~ Viborg Kommune og kommunens vurderingsråd, Set. Mogens Gade 3,
.•3:~i 8800 Viborg, j.nr. 1/1991,

~~-Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 HØrsholm,
to0a.Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K,
~~-Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/E. Lyngsie Jakob-

~ sen, østervænget 27, 8800 Viborg,
~"'Viborg Stiftsøvrighed, Domkirkestræde 1, 8800 Viborg,

Kirkegårdskonsulent Gunver Vestergaard, Balskovhøjvej ~~~4, 8410 Rønde.
B.



 
FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 

 

 
 

RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 
Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

                                                                                                                 Herning, 13. marts 2018  
                                                                                                                               FN-MJV-48-2017 
Viborg kommune 
vdb@viborg.dk 
 
 
 
 
Bendixen Neon ApS v/Thorbjørn Kjellerup ansøger om dispensation til at opføre byggeri på 
Finderupvej 118, Finderup. – K 81 – Finderup Kirke. 
 
Efter en besigtigelse den 2. marts 2018, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter 
for Viborg kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og ansøgeren, skal 
nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til det ansøgte, da dette 
ikke er i strid med fredningernes formål.  
 
Nævnet har navnlig lagt vægt på, at da højden til kip er nedsat til ca. 7,30 m. svarende 
*næsten til den bagvedliggende bygning, vil det nye byggeri ikke virke så dominerende og vil 
heller ikke skæmme kirken eller i væsentlig grad påvirke udsigten fra kirkegården. Der er også 
lagt vægt på, at bygningen hverken før eller efter ombygningen vil påvirke indkigget til 
kirken. Der henvises til, at bygningen ligger noget væk fra vejen.  
 
Tilladelsen gives på vilkår, at glasset i facaden mod kirken bliver refleksdæmpende.  
 
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 Fø-
devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-
gefristen 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. 

mailto:vdb@viborg.dk
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 
ligeledes 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 
efterkommelse 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 projekttilpas-
ninger, 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 afgørelsesudkast 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. 
                                                                                                       *Berigtiget den 16. marts 2018. 

                                                                                                                Peter Bredahl 

  

http://www.naevneneshus.dk/
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