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Stempel- og gebyrfr1 1
h.t.lov lltO/37.

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

Underter,nede pr ~steg!rdslJlh.i 19 pa. v~gl1QVa~tt'Htn-Bi~'W'l-L1nduDlJI.X
præsteembede som ejer at matr.nr. l~ og 1Z ut Va~en by, Va~meft
8oga, erklærer herved, at vI :li.' he 'I~Yl\ 1.11 V:rf'!T1en kirkes frie be-
lIg enhed. overtor tredning-snævnet f1)J' Vihorg at:tsrådskreds er ind-
gAet p.i, &t der pa de!\ ne'_te1'lfor n-a' ':,ere r)esl{rt~v.ne .101 af ojendom-
,n:eJlikke må ske noeen bebyg!~(~lse, ~ar1gt 911~r m1'i1!ll"t1~~i3t, eller
!\,ret~g9s Bogen cepl;~:1trd:ng all'ttr ån~.iet, Jer au ,eller senere kaa
virke skam:ll':ende eller hæmr-"und·~for 'Uur.1fJtea til eller tra kirke.
eller kirkegårdea.

Den del at eje.dommell, tW~i\ den f'orDII:ynte, bestec' else aJle!r,
er hele matr.ar. lA samt at matr.nr. lA flg. arealer:
1. Den særskilt be11ggeftde lod ~r mat:r.ar. l~, ~er ligger syd tor

kirkegården o~ som t~r ~~;ttes at pr...te. am. have.
2. Den del at matr.~r. ~~~r "ig~erTed ki~kelårdeftø ~ydøstr.

hj,.;)l'ne oe SOli er )1~d~ett.i so ),..l"keringspla4., samt den del at
gaden øat ter kirkegårde., SO.;I. ve1 1"Hld:>:t\&gsr.lin1s:'er1ets skri-
vel,. at 1819 1151. er inJdra~et tUlder matr.nr. l,!.

3. ~or1 for klrk ....... den del ~r pr.-stegardshavaa, 1er ligger
vest tor den vfJst11gst9 længe ar præstegårdeJls udbygninger <c
som lilder iudenfor en af.tand af 40 m fra det .ordl!,. kirke.
gUQsdlge.

Med hens1n til den n~rAer.bellg~eDbed at de fredede
arealer henvises til det daklaratio"16.1 veclhæftade kort.

Påtaleberettiget Jaed hensyn til df'frtp:nagte hesten~t'lel8.,
jer kan tlna;lyses pd l~j\J:l,ll.)nUneJ1, ar trl~dnln.~sn;-evnet ter Vibor g amts-
rldskreds samt provst1uivRlget tror ;;'JrlYtlR: herred.

For f'redn1n.gen kræves inzen er lt'_,tni",;],g.
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den l.september 1956.
c.~rl hr1nkltJærsognepræst. rola;er :ller

Til v1t~er11ghed:
T...~t! ~'leldgd.rd.. Anton:· u .~.

:':.at ti1tr'~df)s, ',lt ft1l!'wrendr.?' t'r>?dni,gn:lnk1:n:-at1on
t1nJlysGi5 sm1'J.s~rv1tutst.1ftande p.;t.~;,itr.l.1r. 1.1. '):~ 1.1.V,w;':en b:r
og sogn.
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1~r61nill.;S!1æVnet r~')r Vibort; .1.,!1::;r,i.i~1<J'eJs :;;')\lt,.ger for ;n-
stående rred!1.in~~tilbud, der vIl VÆrE> at ti 'glyse på. den toran-
nævflte e j;-3:1.ior'.

Sv .!a{; l<Jen
tg.fred.

V' ,Rasmugs'2n. ..Ii.ren utf.rs~m

Indført 1 dagbogen for retskreds nr.78,V1borg købstad m.v.
den 13.auC.1957.

Lyst. • • • • • • • 4r
Hol••
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Stempel- og ~ebyrfri i
h.t.lov 1)+0/37.

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

Ul ...dertegnede V,~mmerL-i.!i!.l.'::um-liigu~1Jsogneråd pil vegne Vammen-
LirJ.J.um-Bigum korrmune sor:l ejer af rl~[;A.tt'.. 1r. Bh af Vammelt by og soga,

erklærer herved, d.t vi '"f hen~Yll til Vh',.1:en kirkes frie beliggenhed
overfor frednings.i.1'"\~vHet for ·\I·~.:)')rG nTit~I'å(i::kreds er iJ.ldgået på, at
der pci den nedenfor Ilærne.rc (lesK1'2Vna del af ejendommen ikke må
ske no~en bcbyg~;else, v.:a.rio:;.tellnr miilertidigt, eller foretages
nogen beplancLling eller .nc.et, J.3.r nu eller senere kan virltB sum-
maø.de Eller hær.'J',e:-lde far ud8i[;tert ;;i1 eller fra kiT'kea eller kirke-
gården.

Den del af ejenu.OTllllen, .r~()n don fornævnte bestelT'dnelse angår,
begrænses ffioa nora ~f kirkdgåru~u16et, mod øst og vest af matrikel-
skellet og mod syd af en linie i flugt med den nordlige gavl af dell
.llyopførte læl'erb,)llg ca. 25 Jn sy-ifor kirkegårdsdiget, således S011l.

det fretngår af .let dl9k1?r'1ti')i1en vedhæftede kort.
Påtale~eretti6et llied hensyn til de4 pålagte bestemmelse, der

k.m tingl:yses på ejecClonl,en, er fredningsnævnet for Viborg amts-
rådskreds sautt l!lellighedsråuet frx VaIU':en sogn.

For fredningen kræves ingen arstat.ing.
VaL1ll1en..li'1nC1um-Bigun.i sogBe.rld, den Ilt. juni 19"..

N. Kron.an.n. r. Chrlst1an~en. titengård Poulsen.
N.P.Jeasen. Anders Nielsen. Elwar JacobsQn.
Hanry Østergård Møller. Vagn Fynbo. A.Meldeård fhorup.

Fredningsnævnet for Viborg ~,rntsrådskredsmodtager fora!\-
~tae~de fredningstilbud, ~er vil vrere at tinglyse på den forannævate
ejendom.
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FHEDNINGSNÆVNET FOn VL<1HG f\l·l'r::;;HAn:.3.Kri~DS.
Vibor g, den 2\+. ,iu1i 1957.

Sv.Nielsen V. L"smus~G~. SØren Offersen.
fg.fmd.
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Indført i dagbogen for retskreds nr.78,Viborg købstad
m.v., den l3.aug. 1957.
Lyst. • • • • • • • Holm.
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Afgørelser - Reg. nr.: 02408.00

Dispensationer i perioden: 30-04-1990 - 05-11-2001
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Naturfredningsn~~net
for Viborg Amts sydlige fredningskreds

Skottenborg 24, 8800 Viborg
Tlf. 86 62 12 28

Kontortid 9-12, lØrdag lukket
Viborg, den 30. april 1990.
Fred.j.nr. H 3/1990.

Præstegård udvalget
v/formand Erik Linnemann
Tjele Møllevej 25
Vammen
8830 Tjele

I skrivelse af 24. april 1990 har Tjele Kommune forelagt fred-
ningsnævnet Deres ansøgning om tilladelse til ombygning af den
ubenyttede staldlænge nord for kirkegårdsdiget ved Vammen Kir-
ke. ombygningen skal ske til indretning af graverfaciliteter
og konfirmandlokale i bygningen på matr. nr. 1 a Vammen By, Vam-
men, beliggende Nørregade 27, Vammen. -
Fredningsnævnets tilladelse er nødvendig, fordi det ansøgte til
dels ønskes foretaget inden for fredningen af Vammen Kirkes om-
givelser, jfr. naturfredningslovens § 34.
Efter det ansøgtes karakter og formål finder fredningsnænet at
kunne give den efter naturfredningsloven nØdvendige tilladelse
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 even-
tuelt andre 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.

c"u-2/
- ~l '

l L"(~
Poul SØrensen

____________________ --0- _



NATURKLAGENÆ~CANNET
Sk Mnr1taqet i

Ov- 00 f\.j'.' rl.turstyre/sen
t 2 NOV. 2001

Frederiksborggade 15, 1360 København K

TI!" 33955700
F.ax: 33955769
X 400. S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
E-maN' nkn@nkn.dk

J.nr.: 97-121/760-0017
skr

- 5 NOV. 2001

•
Afgørelse

i sagen om Fredningsnævnet for Viborg Amts afgørelse om afslag på dis-
pensation til oplagsplads ved Vammen Kirke i Tjele Kommune .

Fredningsnævnet for Viborg Amt har den 10. august 2001 truffet afgørel-
se om afslag på lovliggørende dispensation fra fredningskendelse og på-
bud om fjernelse af en oplagsplads opført ved Vammen Kirke på ejendom-
men matr.nr. l a, Vammen by, Vammen i Tjele Kommune. Afgørelsen er på-
klaget til Naturklagenævnet af Vammen Menighedsråd.

Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration af l. september 1956
(Provst Exner-fredning). Det fremgår af deklarationen, at der af hensyn
til Vammen Kirkes frie beliggenhed ikke må ske nogen bebyggelse, varigt

tt eller midlertidigt eller foretages nogen beplantning eller andet, der
nu eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til el-
ler fra kirken eller kirkegården.

Ejendommen er endvidere omfattet af Tjele Kommunes lokalplan nr. 70 for
del af Vammen by, der vedrørende arealet, der grænser op til kirkegår-

1/
den, gentager fredningsdeklarationens tekst.

Sagens baggrund

Der er tale om en stort set færdiggjort oplagsplads på ca. 16 x 15 m,
opført i umiddelbar tilknytning til Vammen kirke ca. 9 m fra kirkedi-
get. Oplagspladsen er omkranset af en eksisterende hæk mod vest og syd.
Mod øst og nord er pladsen indhegnet dels med flethegn mellem beton-

Skov- og NatUX'S~lsen.
J,nr, SN 2001 a \ t'\ ~ ()00 \
Akt. nr. L
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• stolper, dels med forskallingsbrædder mellem betonstolper, og med be-
tonelementer mellem betonstolper. Ind mod kirkegård~n er der opsat en
jernlåge.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningsnævnet har påbudt menighedsrådet at fjerne oplagspladsen inden
4 måneder fra modtagelsen af fredningsnævnets afgørelse.

Fredningsnævnet har som begrundelse for påbudet om fjernelse henvist
til, at pladsen er udformet, så den virker stærkt dominerende i land-
skabet, herunder også set fra den højere liggende kirkegård. Frednings-

• nævnet finder oplagspladsen skæmmende og uheldig såvel hvad angår stør-
relse som placering og udfomrning.

Ifølge fredningsnævnet kunne der etableres et mere beskedent anlæg pla-
ceret eksempelvist bag en hæk og træbevoksning.

Klagen fra menighedsrådet

Det er i klagen navnlig anført, at der er behov for en oplagsplads ved
Vammen Kirke. 3 mulige placeringer har i samarbejde med en kirke-
gårdskonsulent været overvejet. Ifølge menighedsrådet er den valgte
placering den eneste acceptable.

Der henvises til, at kirkeværgen har drøftet projektet med Tjele Kommu-
nes tekniske forvaltning og derigennem fået den opfattelse, at opførel-
se af oplagspladsen ikke krævede byggetilladelse. Kommunen henviste
alene til en byggegrænse på 9 m fra kirkediget. Menighedsrådet er først
efterfølgende blevet bekendt med kommunens brev af 19. april 2001 til
fredningsnævnet. Menighedsrådet var således i god tro, da arbejdet blev
påbegYndt

Menighedsrådet har oplyst, at hegnet er opført med en højde på 1,60,
idet en container har en standardhøjde på 1,50 m. Den nærliggende par-
keringsplads er stoppested for skolebus, og menighedsrådet har også
derfor ønsket et rimeligt højt hegn, der skjuler, hvad der findes på
oplagspladsen.
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Menighedsrådet oplyser videre, at anvendelsen af forskellige materialer
udelukkende skyldes, at murene udsættes for forskellig belastning. End-
videre vil den plantede hæk med tiden rette op på denne del af det
synsmæssige indtryk.

Menighedsrådet er enig i, at containerpladsen kan ses fra kirkegårdens
sydside, men det drejer sig alene om udsigten fra ca. 15 % af kirke-
gårdsarealet, og placeringen er trods dette udtryk for en god løsning.
Ifølge menighedsrådet er der med oplagspladsen taget væsentlig hensyn
til at skabe gode arbejdsvilkår for kirkegårdens graver. Nu kan materi-
aler som jord, sand og sten hentes med en havetraktor frem for som tid-
ligere med en trillebør.

Tjele Kommunes bemærkninger til sagen

Tjele Kommune har anbefalet, at der meddeles lovliggørende tilladelse
tiloplagspladsen.

Kommunen har i øvrigt oplyst, at kommunen ved kirkeværgens henvendelse
har oplyst, at projektet krævede dispensation fra fredningen og at an-
lægsarbejdet ikke måtte påbegyndes, før fredningsnævnet havde meddelt
denne dispensation.

Kommunen gjorde endvidere opmærksom på, at der bør være en afstand på 9
m mellem Kirkediget og oplagspladsen, idet kommunen har planer om etab-
lering af en ny vej til boligbebyggelsen mellem Vammen Skole og kirke-
gården.

Naturklagenævnet har den 24. oktober 2001 foretaget besigtigelse af den
omhandlede oplagsplads.

Naturklagenævnets afgørelse

I sagens behandling har deltaget 9 af Naturklagenævnets 12 medlemmer:
Lars Busck (formand), Bent Hindrup Andersen, Ole Pilgaard Andersen, Ma-
rie-Louise Andreasen, Peter Christensen, Mogens Mikkelsen, Hans Chri-
stian Schmidt, Jens Steffensen og Poul Søgaard.
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Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan fredningsnævnet dispen-
sere fra bestemmelserne i en fredning, når det ansøgte ikke vil stride
mod fredningens formål.

Der er i denne sag tale om en fredningsdeklaration, som skal sikre fri-
holdelse af arealet omkring Vammen Kirke med henblik på at bevare ud-
sigten til og fra kirken og kirkegården.

Naturklagenævnet finder, at det må lægges til grund, at kirkeværgen af
kommunen blev informeret om, at oplagspladsen krævede dispensation fra
fredningskendelsen.

I relation til fredningsdeklarationens bestemmelse om friholdelse af
arealet omkring Vammen Kirke, finder Naturklagenævnet, at den anlagte
oplagsplads er uforholdsmæssig stor og skæmmende. En oplagsplads med
samme beliggenhed i forhold til kirken og kirkegården vil dog kunne ac-
cepteres, såfremt den afskærmede plads gøres væsentligt mindre.

på denne baggrund stadfæstes Fredningsnævnet for Viborg Amts afgørelse
af 10. august 2001, hvori der meddeles afslag på lovliggørende dispen-
sation til den opførte oplagsplads. Lovliggørelsesfristen fastsættes
til 6 måneder fra datoen for Naturklagenævnets afgørelse.

på Naturklagenævnets vegne

~
Sanne Kjær

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. lovens § 88, stk. 1.
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