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tilbyder herved som ejer af matr., nr.

af sogn,J
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr.

by

nr •. frede.

Arealet beskrives således:

~.<1M. ~c~(~~1n~~-3t4~ ~~ Lr)l JZj' ~ ~IuZJ~~)
Fredningen har ~~lgende om~ang:

,r I I I •

Arealerne må ikke be,q;x'Ggeseller beplantes, midlertidigt eller
, "

vedvarende,. ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus elleJ

anbrinG~s transformatorstationer,. telefon- og telegrafmaster o•. lign~

ej heller opsættes skure" udsalgssteder, isboder,. vogne til beboelse

eller opbevaring af redsk'aber eller lign •. skønhedsforstyrrende gen- '

stande.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

lyses på min ejendom matr. nr. ~ C ~

t~-cut by,

ting-

af sogn,.

dog uden udgift for mig~

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet

for Århus CllIltog ÅLtv, ~ menigheusråd hver for sig.

~~~J.., ,den 1- Il( 19 S'/

Under dags dato har fredningsnævnet besluttet at modtage og go~}[cndo
det frems~tte fredninv':stil bud. s~ledes flT. np.T.t:e ni l ....··l"ll"P n+.----4:~ll/f~
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Unaertoenoåo
tilbyder herved som

Qf ick,t;a. bY' , ~
. , </ .

at; lade .cedennmta aæt\1=Q! ovennrovnte :mutr. nr., frede.

Fredningen har følgende om~anac
Arealerne m~ ikkol bebYCaoa eller beplantea, midlertidigt olle~

vedvarende,. ligesom de~'h~~~~~,~kko pn areelorna mn graves erus ollor
anbringes transformatorstationor, tolofon- og talografmaeter o•.lign.:
e3 heller opsættes ekura.~udoalcastedort 1oboder. vogne til bebooloo
eller opbavt:1X'ingaf reaalcabcr 011c:r lign., altønhedalorBtyrronda cen-

stando ....

Jog forbaholdor m1fr dOG rat tn clr I:J(JI.. ifuZU:j4 {tv
"Jud- uU.j-Uv tU J 0. /~ i .lA' 3" ~'l< jw~ 'tv

&.·3 a!1.. ~:f ~ j(.a .-4;'vltl«1 9j ~/ucUp!=-~
tUt,'(M f1ID. (k::!. 1t,d;,..;tt< .. ri l~ ~h~ (U.,eti. ~JI fi:t..~h.f(~(."•
.44k'f.,1«J< ;4,"?.tø !lA ?J!;:Æ.'« t'l4,,°rtt<.Jrl (/.(,.?/p. '1. u'~~L tfL.,1, '/" I(/For fre(irtlngorf k:rm~or ~oa 'ingon e:x'o~tn~1.;~~ {"~ - --j' ,

Jeg er 1ndforatllot moclø ut ovcnst/lenao: fl'cuU1ncot11bud tiDg-

lYDeo pli min ojenclom matr~ n:t< 7f ,I' "

uf /f Uw [;;L b3 ., :i eoall,

doø Uacn·udglft for mie.
!' PåtaloberettiGet i honhold til foranotll~ndo Elr froclningon:c'\i'no.41i '

:for Axbus wnt og ;{;~tvJ. monichodorill.1 hvor for S~.g.

f don 1-/ Y' 195)t
/ i '

vz:?~ Y-;;;2~~~.-o ..<.~./' z- '

"



" I "Under daga'~ato,har' fredningsnævnet beal~ttet at modtage og gbdke~de
det fremsatt~ fredningatilbud, således at dette vil være at tinglyse 8~m'

I ,aervitutstif~eIld~'på ~e forannævnte matrik~lnumre, med prioritet'f!lrUd for'
al nantegæld.\ \ 'I " " , ... ,""

• F~edninga~r\1?!~~~~~~U~Århua, den 5. marta .1953., ::, "
. ' ~8lJ"/II1,j; "li: ~ f ." ' , ' i/i'. , . Ni~~~~ØH~~fea~~f1~h;rr~der " J

den ~.; ·'P,rx.\953
, ,

• ,1,1

" ,

in, ll(o /Iqrf
bo 1111{fl,(,t;t

,
" .

, .,

\..
, ,

'1,/, .,.' !,

, ~',, ,
:,'

• I':: ,.' \ ,'1 , I.,..

, ..~', "
. l ,,~

l'

, ' ,
I

\' ,

I ' ,
I
I
I ,,



\ l' • l

sogn.
frede ~ '~'.

"
, .'

,,'•
",A,•.

" '

l'ids.
, '

"

! • ':. • l •. ~ l " " .1, : •

~i ~! .. ~~': .... [, ..l ~L, :;, ~ ;.; '" ; ~

; } • I I ..' I .' , :. ". ~. • ~ ~ " '~ . ~ • J f f· ,.. ~ .....1 " .', ~!. , I l , ,I ~ ~:,:" >. \ .. :' t l: : ; :/ / .
l,

,I " ! " ~. " '."" " \
"

\. 'l'

F r edn i ngen h a r . f ø 1~ eTId'e/ (,mf ang : ..
)'" . , , ,

,,'., ~.. , Arealerne må ikk~rbeb'ygges'elleF boplent.e&, midlerti-
,'", • i" ,', ,'~'I digt eller vedvarende,. 71i'gesoni' d~'rlhell~,r ikk~ på arealerne
II~ , • ~ r'l ' .'. ' l. \ 'l '. '

I" .'J .' må' graves grus eller anbringes transformatorstati,oner,
'i,"', ., ., t~lefon"'- og telegrafma~tEir. o,' l'ign "j': ,ej: h'eller opsættes
:\1:::" • .', skur~. udsalgssteder': ....iso~der. ·:'v'ogne. til beboelse eller
l, I, , \ '.'! ' . I l \' ~', \ , I. '

, ,,' ";, opbevaring af redskaber, elleT' ligne,nde "skønheds forstyrrende
/1,,', ',' ll' ,I , '~" ""1; ~\ '{~ '1 l' "~.,I II "", \1 I . (

I',e-,:·,"'gens,tande.' . " ,:' '. ,":."
I' 'I , • , , , ' t., I l " .:" • "" • . \' '. ", A" r, i
"I' '.,: .... ,,' .. ;. :','\Jeg fgreeagld:er'm4-§-a..o-g·:fet t1:1 at ',':' .·.~r· .. ', ,', '. ,.,',
," a:::'·. ',', ""',",1' ,'" I'. . ",': ';'i,""',\ : '.1' <·'.".' .. ;r· ..'.,:,';. .. .".": .... I·~J" ~"_,,I\ ,l,.

'~'J ~ ~': :: :<:/, '.::'>.',.:;; '~,' ':".,' ,", .,: ... ," . : . " ::~:'<:;:t'." ,':','-.:',;:: "''' .. '. ;:,,',.';, l' ,.' :' "','" e :~I'::. ',1,,; rf\~ ~.{ .;, ".,' r., • 1 • j',. \ ' ,', ., 'l •
1, \ \ I ; " J.... ,". ~ ~ l,'! • ' I
I','. ~.I~,i·,.··t~1 ,"~.. ,.. '.~ \ l "

l ' l 'ol ' '~:-' l ~ '; /. ". ~ , .1"" ~ ,. I l \', ' , \ ~\ ~ ~: ~ ,I~~ ~: ~t \ l ': "L...! I t \

';',::;;~\:U/:}~,:"For, fr ~dn i ngen k(r'2~~';::J'~'~"'ingen er ~~~;t'~IL .'~,'"':,t"'; ,,:.','.
, '•• ' ••• ",': '. ":_ •• 1",', Jeg er".indforstået med, at ov~nståen,de. frec;l,ningstilbud
:-" :.·:.~I·>,..·.,'.:-ti'~'~lY~·es:på '~i~,eje~doin matr. nr,. 1.L· ~ g~,;,' .. ; J,' \".",,1,,>,.'.,

\ ,.. J, ",' , ~ 'I· , ' • ,- (/, l \ 1 '

..".... :':;..": af"KærlJYL,;E.l."uidEovad()u:txd..·,':· ;t:iy' KHut'eU :~",,',i: .. ",' { sogn.
, ' ". I. ' l I I

- ; II d o g u d e n u d g i f t f o r mi g; " " , ".
,

.. ' ,,' '. ,',: Påtaleberettiget i:henhold til foranstående er, ;.'
":', ,'''f'r~~ningsnævnet for Århus amt og l~u.~tcd:',>.:' ~e~igheds.

, ~ I ' l" • l ~ I •

r å d hve r f or s i g , ' '. . "" I- I '

'1
'. '

. . . " .
, ~t \

, , ,., ,
, ..

. \

. ,..
11. ' .., .

. ,.. '

:. ,

" '. "
.' .

, ,



, ' ,~.

, '

(" ,,-: , . ,
,

, I";
" ;..

'. 'o''o.
'" '~'; , ,.', ' ,, , .

" ,,
, ", ,

" ,"
".;.. '~ ,

, '

r,',:".' J . t·.,, " .,\

,',"" ,'" :,1".. l( ,

"
..... \; .' .'~..

,;,:~/,"_:: '-.

('.1 >,'

, "
" I•• I J

t ... " I ..., .

, ;

, l"

" ,', l : I

'I/ .' 'r I• v

" - -, ,
l, ••

• '" j,I", .
.... ~ l} ... ~" ...J r f • { ) • I

I

" . ~ , r,1(' l, 'I" ...· '!

:,
\ ',' ',. ~

, ", :',{:i/r "::', .l ,', " ,
"

- ---,~~~~------~-----

~\ :

, ,

~..~ ,~, \ '
\i l' I. ~ ,I,' -
,1,1' \1 I

l ø .~ " \ t I : I 9". ," , .

" , .
\ "",,'1 •,,'

f ,'l

.l .1',:, J

'Il •

:' "

, ,,~ .

, ;

.?ft(J'~"
, (

" J, "f
, I I,

~...
", '

',' .

'; '!

f '~

" .'

" ;



,,iI

, \1
l! I' "~-'

,
, ' .

I

, "

I '
I'

" I

I"

I'
',1

27 MRS j ~5 ~.. 02571 .. '

jj' R E D Xl I N G 3 T I L D U D.-~---~.......-...._-----~----
Tilst-Kast~d sognerIld :tilbyder herved pil komnll.~nenevegne at

frede den kommunentilhørende ejendom matr. nr. 24!? Kasted by og

sogn, hvorpIl skolen er beliggende, i følgende omfang:

Der ml\.ikke på arealerne graves grus eller anbringes tI"'...lnsfoI'-.
matorstationer, telefon- og telegrufmaster og 1.iBne~1de, ej heller

opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller op-

I

bevaring af redskaber eller liGnende okønheqsfors"tyrrende genstantle.

Forinden der foret~ces {f).ndrinaer, i bebyggelsen på ejendommen
\ '

(omby~ing, nybygnin8 el;t~~ .:a~det) skal planerne her<;»mforelægges de. . .
påtaleberettigede til udt~olse; de påtaleberottigede skal dog i

tilfmlde af uenighed ikke kunne modsætte sid'de af,ejeren ønskede

forandringer i bebyggelsen.
For fr:edningen kræveD ineen erstatning., .

, .

Ovenstående frcdninastilbutl kan tinglyses pil ejendommon mntr.. , '
, .

..nr •.24 ~ Kasted by OG sOG~, dOB uden udgift fo~ komm~nen.
Påtaleberetticet i henhold til foranstuando er f~edningonl)v-

net for Århus Gmt og ITasted menighedsrad hver for Gi8_

Keatod,.-dal

I .

11,( I
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Som s,ogner,ådsf'ormand og idet jeg attesterer, at underskriverne
udgør samtliee medlemmer af soenerådet~ ,le Tilst, den'5. d!3cember 1952. .,

..... - ". • < I - __ •• ~ ~.. • • • • •• • I •• j. • • • , .~. •

.
I I I !

, ',,

, ,

,, •~5~~
II 'I~ ",.

tJnqer dags dato har fr0dningsl1:':;','li0t Lc:.;luttot a~ lliUU·
tage og godkende det fremsatte fredniIJgstilbud,' såled<:H3 a.t .
dotte""vil,være at tinglyse som servitutstjfLendo på. de foran ....
nwynte lla,"crlkolnumre, med priorj.tet forud for al pantegæJ.d.,

"

l.

Fredningsnævnet i Arhus amt~,

Arhus.;1 ~oA Sl~ Ui~3
;l);-~,D\ ~~L/UJltg 1111//jrlll(lll

.... 1

(J
, Indført idzgb:qen for

Ning og Hasle rn.1fherrodeJ~
den ~~7.r",\tl1953

'..
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Undertegnede .;.1t7u;;&aw . .?t~ · '
. ,

tilbyder h~rved som ejer af matr. nr,

....~

af

~lf~
/1~-1[z,(~ by sogn,

at lade nedennævnto areal af ovennævnto matr. nr. f~ede.

I, ,

I

Arealet beskrives aåledosl
h/S tlM; l!Ju..d. , 1a~,'Ut'Z«.( !lj
ÆM ~lAd- ju. 4U;/2Vi:~u~ tr~,~~~·IJ <1 II III j' ;rw.

Fredningen har følgende omgangs
Arealerne m~ il~e bcbyggeo eller beplantea, midlertidigt eller

I

li "

lill

II ', , vedvarende,: ligesom der heller ikke p& arealerne må.graves erus elle~

" ,

.
anbringes transformatorstationer,. telefon- oe telegrafmaster o•. liCn~

ej heller opsættes skure" udsalc,ssteder. isboder, vogne til bebo01ee

eller opbevaring af redslcaber eller lign. skønhedsf'orstyrrende cen-
'stande.

,
.1

, ' .
, ,

,I ,

""I
l

, Jeg forbeholder mia dOG ret til at ~ l ~"tJte,~4.
tUA.aM ,QhØUt~ tit.-

For fredningen kr,ævcr 'jec ingen erstatning.
Jeg er indforstået mod. at ovenstående. .

ly~es pli min ej,endom matl~. nr. .z l(/(.
af tf~~ by

rrednincst11bud ting-

,l 'Gogn,

dog uden udgift for mig.

Plltaleberottio~t i henhold til forausttlenuo er f~odningsnwvnot I

for År'hus amt og j~"(;;d. meniShedaråd hver, for aia.

e) 1c!a, [;;;l t don .jJ- I tf 19~t·



til~dQr" dag'a ~a"to"~ar fredningsnævnet be61uttet at modtage og: gOdlt:ende
det frems~~~e f~~dningBtilbud, således at dette vil være atJ~inglyse som

",'servitut stiftende på de forannævnte matrikelnumre,med prioritet forud for,_ pantegæld. ' , ' ,. I

, ','~~edn~~gs~ævnet i Århus amt'Å~h1ihS~d /~~~.~~ 1953.
, '.... " ',' Indført idag"~g(~n f~r 'wriJ1i',tfJlwl

.' ' Ning og Hzsle rn.itherrcdar 'el
den :~'/"1r\flI9S3,, ,

, '
, l, '

, ,
, ,

, .

1'1, ',.'
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'I :! :.
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REG.Nl ~ SD ~

År 1953" den ~' ~

Der foretoges sag 7/1949
holdt fredningsr1mvnet møde 1 Kustod. I

Fredning af Kasted kirkes
I, • ,

~ J' I I

~;,omg1velsel~ (nr. 57)

Der afsagdaEf sålydende , \

K e ri d ,e l s e

Da de kirkelige myndigheder i henhold til kirkeministeri-

ets oirkulære af 26. januar 1949 har fremsat ønske om" at der fo:re-
"tages fredn1ngsforanstul tninaor til sikring af Kasted ltirkcs omgivol-
ser,. og da nævnet har funqet nedennævnte foranstaltninger pi'ikrrovedc

b e u t e m m c a:
, I

Et areal af gaq~j9r,~~,n i Kasted by, afgrænset ~ matr.nr •.
..

5 .2:.- 24 !; og den offentlige 'Vej "syd herfor, således som arealet er

ind tegnet på daot fremlagto ri<1p.- ircdeo i følgende omfeng:

Arealet må ikke'bobyeGes ellor på udsigtshindrende rondo
beplante8~ midlertidigt eller vedvarende" ligøsom dor ej heller p~

arealet m& anbrinGes transfo~ruatorstationor_ telefon- eller tolegraf-. . , '

master el. lign. f! ej heller opsættes skure, Udoalt;JGsted~r ..isboder"

V?glle til beboelse el. opbevaring uf redskaber 'el. lian. skønhøus-

forstyrrende genstande.
til

Fredningen Skal 1kltø vmre;hinder for, at',smeden som ojer

af den tilstødende ejendom (boligeende dels på matr.nr. ~~ 26
Kasted by'/ og sogn, de10 ,på ulllutrilculere t gadejoru) gor brug af UI'CU-

let til oplagsplads i den udstrækning, han allerede måtte have v.un-

det hævd herpå.

Nærværende kendelse vil være at tinglYOG som oerv.1tutstif-
tande p~ tingbogsbladet for gadejorden 1 Kasted by ocr sogn med oilt:-
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~er~~~'f~rud for al pantegrold og me~ pdtaleret for f~ed-
ningsnævnat i Aarhus amt og menighedsrådet 1 Kasted sogn,. ,

hver for sig.

, , '

, .
\ . " ,

t I , •

, ,
, ,

Frednings~~et i,Aarhusamt.
Kasted, den SI ~ ~$J

4d1i1~~~1
l

<J
Indført id ::~ghr:CH.~n fo r

Nrng og H~sle r.n.f1~herrcd(~r
den ~(,HtJ~.1953

f;..
'l . I'
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Matr. nr. 24 c Kasted by og sogn Anmelder:
Naturfredningsnævn

for Aarhus Amt.
".l; I( '/~: I:,
. ,/ tl ..')-\.<1 '~(fe </" ,()J ,'/1..- ~'/:' { (I

TloNGBOG:
~!;i(!&

A K T: eP ,,-~'r!/

F r e d n i n g s t i l b u d

qndertegned~ afdelingsleder Børge Sørensen tilbyder
herved som ejer af matr. nr. 24 ~ Kasted by og sogn at lade
nedennævnte a~eal af ovennævnte ejendom frede, udover den

I
00

ved fredningstilbud, tinglyst den 5. marts 1953, allerede
fredede 15 m brede bræmme af matr. nr. 24 ~ regnet fra kirke-
gårdsdiget.

Arealet b~skrives således :
,

,'\

I
I'" •
I

'"
" ,
I '

I

Den vestligste del af ovennævnte matr. nr. - bort-
set fra ovennævnte bræmme - begrænset af en linie trukket fra
et punkt på grænsen mellem matr. nr. 24 b og 24 c beliggende
ca. 40 ID fra kirkegårdsdiget til et punkt i retning nordøst
til det vestlige skel af matr. nr. 8 1, ligeledes Kasted by
og sogn, beliggende ca. lo m nord for anden el-mast syd for

,
" I

I,

bækken.
Fredningen h3~,~ølgende omfang :
Arealer~'~''~kl'iikk~!lloebyggeseller beplan tea, midler-

tidigt eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne
må graves grus eller anbringes transformerstationer, telefon-
og telegrafmaster og lign., ej heller opsættes skure, udsalgs-
steder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

4111 skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.
Jeg forbeholder mig dog ret til på det således frede-
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de areal at opføre drivhuse •

.' ~,

,, :

> '

I I ~,oForfredningen kræver jeg ingen erstatning.
: ,~';.' . ;. ~~' .

,Jeg;:,er o indforstået med, at ovenstående fredningstil-
I ! I l

bud tinglyses på min ejendom matr. nr. 24 c Kasted by og sogn,
, ' -

, '. I ,

dog' uden ;'udgift for mig, og med prioritet forud for al pante-
t I ',,' • .!. ~

gæ]d. o o""':" l'':'; '0;-" ,
- ~., I'." ( ), ." ,
l', \1 \ ,

" ,'''o.:;~J'Påt~leberettiget i henhold til foranstående er fred-
t "'.' I, ~ ~, ( ~ I

ning~~'l~~~~~~'i~~Aarhus amt og Kast~d menighedsråd hver for sig.
. . .:: .. ,

, li, ,,' ,.,.,

, ,I "J
~ ), Il' ~ ') I : l \ .

.' I. '~.' ..'
'p ~ I, l~ ';

, I l, ,i r

' ..

~

:,.",,.
> •

~h
o ':. , ""-----

Aarhus, den' ll. november 1963.
, .

\.l \ ' I,
" .

~. /0,"4,
AJ?.,/c.v.

-AP.rof ~

Indført i dagbogen ror
Aarhus nordre Herredsret

o ..

Domm~ry l Aarhus nordre 'f-'krreCJs~t

,j(j-'UJoVl~~
~iii&' ._ o 8onn<tvla ~:.<Io ••"'''' o'..;, J

I'

. ,



'for Aarhu~,~j\.':-:1t,
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Naturfredn ingsnævnet
for Aarhus Amt

K e n d e l s e.

Den 5. marts 1953 indgik Naturfredningsnævnet for Aarhus
Amt overenskomst med ejerne af ejendommene matr. nr. 5a og 60
Kasted by og sogn om af hensyn til Kasted Kirke at frede de

tJJ vest for kirkegården beliggende lodder af disse ejendomme så-
4t ledes, at der på disse arealer ikke måtte anbringes transfor-

matorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende.
Ved nævnets kendelse af 21. oktober 1959 blev den fred-

ningsservitut, som således var pålagt matr. nr. 5a, hævet,
for at Århus Vandforsyning kunne opføre et pumpehus.

I skrivelse af 27. juni 1961 har nu Elektrioitetsselskabet
.,

•
Arke begæret fredningsservitutten hævet i det omfang, det er
nødvendigt, for at selskabet kan opføre en transformatorstation
på et nærmere angivet sted på matr. nr. 5a og føre højspændings-
ledninger til denne station over dette matr. nr. og matr. nr.
60 hen forbi kirkegårdens vestlige gærde i en afstand af fra
19,5 m til 10,7 m fra gærdet, alt som vist på et til nævnet
fremsendt rids over de fredede arealer.

Det er oplyst, at ~jSpændingsledningerne vanskeligt kan
fremføres på en måde, der ikke strider mod den ovennævnte fred-
ning, og hverken ejerne af de pågældende arealer, sognerådet,
menighedsrådet eller provstiet har haft noget imod, at fred-
ningen ændres for at imødekomme selskabets ønske.

Da nævnet enstemmigt skønner, at almenheden ikke længere



har interesse i at bevare fredningsservitutten uændret, for
så vidt den er til hinder for opførelsen af den nævnte trans-
formatorstation med de dertil hørende luftledninger og master,

b e S t e ro m e s:

Den ovennævnte, den 27. m8.rts 1953 tinglyste frednings-
s~rvitut på matr. nr. 5a og 6c Kasted by og sogn hæves på vil-
kår, at den ovennævnte transformatorstation og de dertil hø-
rende luftledninger og master anbringes i nøje overensstemmelse
med det til nævnet fremsendte rids.

tt Nærværende kendelse tinglyses ved nævnets foranstaltning
4t som ændring i og tillæg til ovennævnte overenskomst af 1953

tinglyst den 27. marts l~~~ __ ~
J~

•

,
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Den 5. marts 1953 indgik Naturfredningsnævnet for Århus
Amt overenskomst med gårdejer Erik Bernhard Dalsgaard i Kasted
om af hensyn til Kasted Kirke at frede den vest for kirkegården
beliggende lod af arealet matr. nr. 5 a Kasted by og sogn såle-
des, at dette areal ikke måtte bebygges eller bepl~tea.

I skrivelse af 23. juli 1959 har Århus Vandforsyning be-
gæret fredningsservitutten hævet i det omfang, dette er nødven-
digt, for at vandforsyningen kan opføre et pumpehus på et nælme-
re angivet sted på arealet 0{s i overensstemmelse med et til næv-

tt' net indsendt udkast.

'.'

•

, ,

,',,

, I

I

1,1 \

I
I I

Matr. nr. 5 a Kasted by

og sogn.
Anmelder:
Naturfredningsnævnet for
Århus Amt.

Udskrift
a f

l forhandlingsprotokollen
f o r

Naturfredningsnævnet for Aarhus Amt

År 1959 den 21. oktober kl. lo afsagde Naturfrednings-
nævnet for Aarhus Amt i

sag nr •.-15/1959 "Århus Vandforsyning om op-
.førelse af et pumpehus syd-
vest for Kasted Kirke,

k e n d e l s e:

Gårdej er Dalsgaard, m eniehedsrådet. og sogner-ådet har til-
trådt begæringen •

..
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pa nævnet enstemmigt skønner, at almenheden ikke længere
, ,

har interesse i'at bevare fredningsservitutten, for så vidt den
, I " . i

er til hinder for opførelsen af det nævnte pumpehus,
b e s t e m m e s:

" '

Den ovennævnte, den 27. marts 1953 tinglyste fredningsser-
, II /, :,' l'· .: 'I. \ .

vitut'på matr • .'nr..5 a 1{a~ted by og sogn hæves på vilkår, at det
, '. • ,,'. J ~, • ~ : I

ovennæynte,'pumpehus o.pføres i nøj e overensstemmelse med' den til
. ',",,' ;.',': ,: ":1",, r'

næv.qet.fremse~dte tegning og på et på denne tegning vist sted, og
i , ,\ \I , '~ \

at de~ p~anlagte bevoksning uden om huset stedse holdes beskåret
• I" • ,.

såled~~I' at'den ikke rager mere end li meter op over det beplante-
l' , : , '

de jordareals '0yerflade.
, ,", I

.f" r Bonnevie"
. !l

, '! r

" ,., "
c

~egære~ tinglyst som tillæg til ovennævnte kendelse af 1953.
, ,

,. Naturfredningsnævnet for Århus Amt,
Århus, den 22. oktober 1959.

:ej n. v.r;J .
/~M.~

Bonnevie "0

Indført i da~bo9~n far
Aarhus nordre Horrecl·;n:t

. den 2"2.0C11909
TiNGLYST

• b. ~r:I uS nordre Herredsre\""Dommeren I r;~- .
:le. /p.

1(.~ .

I ' ,
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NATURfREDNINGSI\~Æ VNET fO~ AI~I(tIU.iA111
SCT. ClEMEI'IssrRÆDE 9' • AAkHUS C. w

TINGBOG:
~l.4-~-;e/

AKT: Jf-SJ..?
u d s k r i f t REG.Nl ~9J~

af

forhandlinGsprotokol

f o r

Naturfredningsnævnet for Aarhus Amt
0-0-0-0-0

Ar 1967, den 9.'marts behandlede nævnet følgende
sager :
J. nr. 21./1967

§ l

jfr~ 7/1949 nr. 57

AndraGende fra landinspektør
Kold for Tilst-Kasted sogneråd
om tilladelse til udførelse af et
underjordisk tankanlæg for meka-
nisk bundfældning, en iltnings-

_ -trappe og et åbent iltningsbassin
p~ matr. nr. 5 a Kasted by og sogn.

" I MØ9t" var den .fungerenue formand, dommer Thaarup, det arnts-
valgte medlem, vurderingsformand Thorup, og suppleanten for det
kommunevalgte medlem, sognerLtdsfonnand Anton Sørensen, propri8twI'

l' Axel Nielsen.
, ,

IøvrigL var mødt for sor,ntjrådet,sognerådsformand Anton
Sørensen og kommuneingeniør Hansen.

Tilstede v~r landinspckL0r Kold.
Ejeren, gårdejer Dalsgaard var tilstede •

•
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',Menighedsrådet var repræsenteret ved gårdejer Vinther
Jensen.

Arealet besigtigedes.
,Det underjordiske tanlcanlæg vil blive placeret i det frede-

de matr. nr. 5 ~ts sydvestlige hjørne,ca. 115 m fra nærmeste
~hjørne af kirkegården; iltning~trappe og bassin vil blive place-

ret i (!3ammematr. nr."s nordvestlige hjørne.
Landinspektør Kold afleverer til nævnet tegning nr. 9 og lo

"

Efter at landinspektør Kold havde forladt mødet fortsættes
, '

. 'dette 'på kommunekontoret.
',' Sog~erådsformanden oplyser, at der omkring iltningsbassinet

vil blive opsat et trådhegn; indenfor dette vil der blive foretaget
beplantning af stedsegrønne' vækster.

Ejeren erklærer sig indforstået med, at de fornævnte foran-
, Jstaltninger foretages.
Menighedsrådet har ved skrivelse af 8. februar 1967 for

sit vedko~nende meddelt dispensa~ion.
Anthon Sørensen K. Dalsgaard K. Vinther Jensen

,"

Da nævnet eenstemmigt skønner at de forannævnte foran-
"staltninger ikke vil have en s0Ewnende virkning for Kasted kirkes

omgivelser
J ..

b e s t e m m e s
{' • : ~ - j "1 i . I , \ I

Det på matr. 'nr. '5 'a'Kasted by o'gsogn den '27. marts
1953 tinglyste fredningstilbud indskrænkes med hensyn til de
forannævnte foranstaltninger på vilkår, at disse udføres i nøje
overensstemmelse med de til nævnet fremsendte tegninger og ,
beskrivelse.

M. ~rhaarup
fg. formand

A. Nielsen Knud Thorup

0-0-0-0-0

Udskriftens rigtighed bekræftes •
.,.e d .111/ I .1":'t!A?~4.........-~-.'l/~I'1.I'v(.,f'W;b~ØU:tJ'J
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UDSKRIFT'
af

forhandlingsprotokollen
for

NATURl=REDNINGSNÆVNET FOR
ARHUS J~tVI1~SYDUl:lt HIEDNINu::lKHED~

Den ll. december1986 behandlede nævnet
Sag nr. 167/1986 angående placering af skur og mate-

riel m.v. samt terrænregulering på
ejendommen matr. nr. 7 p Kasted by,
Kasted, der er omfattet af kirkeom-
givelsesfredning.•

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen,
,tt det amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem,

lærer Kent Christensen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Ejeren, Gydda Spanner, var mødt.
For Dansk Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Søren

Højager.
Endvidere mødte Holger Kjerulf , Bygningsinspektoratet.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Amtsfredningskontoret har henholdt sig til fredningsdekla-

rationen.'.e
•

Der var i fredningsnævnet enighed om at kræve lastbilholde-
pladsen fjernet. Endvidere krævede nævnet arealerne ryddet for affald,
jord, grene og byggematerialer, bilvrag og legehus fjernet, og area-
let ført tilbage til have- eller markjord, således at der kun tillades
en bilholdeplads nærmest huset.

Arbejderne skal udføres inden l. maj 198~.

Jørgen Jensen.

Ud-"nrlen, rigtl(lhed belr.ræ!tes.
~.:. .,,'. " .• ~ lI"'':J""ll:hdol$ ~ ...J og § 47 kan frednlngsnæv ...neate at"!(",;"~.~~Gr
Hi_.u. ';kiL~ J",,( \..I ....~'i(" ..n'I/JJ"4 ..·. a\ tc:.4Jr. ,t.m i~ ••.:.!. C ' •. ~ ..J .... ~~n·
ha·,.1 :.., nt :;1. 6.. .:in~"~tJIO::Il, .::..r:h r wu,. ,'iJf ..llt n•. w..- ~I ~ li '" 'dr-
kO:i..1t:l ~:ao:1jnge( iJg In!a:iuuolior samt af ~"I)Vt..JQIOIl "c....~ (... ~ ....... ~s.lIon
'ra sku'/llyg;c,jnllln,

Klaljd,ri!llen or 4 uger Ira den dag, afgørelsen er rr:ol.ciell den
pågældende klageberelligede,

En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes ;0, :.Jc"obel af
klagefrislen. Er klage indgivet, må tilladelsen "Iior ~: _. - -'"enen Ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes al Cveriredl1'~'J~r',~',:,,~t

Tilladelsen bortfalder, sålremt den IKKe er u.:.nyact :nden S år fra
dens meddelelse.

16 DEC. 1986fredningsnævnet for Arhus amts sydlige fredningskreds, den
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REG. NR. ~ ~7JI
UDSKRIFT

af
forhandllng::>protokollen

for

NAfURFREDNINGSNtEVNEI FOR
ARHUS AMI& l:lYDLllit j-H8JNlI~litiKAEDS

Den ll. december 1986 behandlede nævnet
Sag nr. 168/1986 angående ansøgning om dispensation

til opstilling af læskur på ejendommen
matr. nr. 6 o Kasted by, Kasted, der
er omfattet af kirkeomgivelsesfredning.

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen,
det amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem,
lærer Kent Christensen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Ejeren, Villy Sørensen, var mødt.
For Dansk Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Søren Højager.
Endvidere mødte Holger Kjerulf, Arhus kommune, bygningsinspektoratet.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Amtsfredningskontoret har intet haft at indvende mod en dispensation

på nærmere vilkår.
Der var i fredningsnævnet enighed om at meddele tilladelse til læsku-
rets placering på ejendommen, så længe der er græsning på arealet og
på vilkår, at skuret males mærkebrunt eller i grøn umbra - senest l.
maj 1987.

Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter na:l.llirG(." ••lgf.:O~~"s § 58 og §47 kan tredningsnævnets afgørelser
Indbnnges for Ove,:reonir.!OsllalVl1et(adr. Am"IIG\lOide 7, 1255 Køben-
havn Kj af bI. a. ansøgeren, amtsradet, kOlTllnunalbestyrelsen og aner-
kendte foreninger og institutioner samt af skovejeren ved dispensation
fra skovbyggelinien.

Klagetristen er 4 uger fra den dag, afg"relsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.

En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes for udløbet af
klagefnsten. Er klage indgivet, må tilladelsen eller disP3'1~(ltlcr.,,;nIkke
udnyttes, medmindre den opretholdes af Overlredn:ng3n",";v,~ct

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ik~.eer uCJny<letinden 5 år fra
dens meddelelse.

Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige fredningskreds, den

Jørgen Jensen

~

1 6 DEC. 1986
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OVERFREDNINGSNÆVNET
~So~

REG. NR Amaliegade 7 JF /ic
1256 København K
Telefon 01 . 13 36 38

... '

Gyda Spanner
Kasted Byvej 8

Dato: 11.02.87

J. nr.: 2698 K/87
8200 Arhus N

Ved en afgørelse af ll. december 1986 har Fredningsnævnet for Arhus Amts Sydli-
ge Fredningskreds pålagt Dem at lovliggøre forholdene på Deres ejendom matr.
nr. 7 Q, Kasled By, Kasted, som er omfattet af fredning~n af 7. april 1951 af
Kasted kirkes omgivelser. Fredningsnævnet har pålagt Dem fra ejendommen at
fjerne en bilholdeplads samt affald, jord, grene, byggematerialer, bilvrag og
legehus og at føre arealet tilbage til have eller markjord, således at der
alene bibeholdes en bilholdeplads nærmest huset. De omhandlede arbejder skal
være udført inden l. maj 1987.

Denne afgørelse har De påklaget til Over fredningsnævnet , idet De har anført,
at det er af betydning for både Deres og lejeres erhverv, at den fredede jord
kan benyttes dels som parkeringsplads og dels som oplagsplads for byggemateri-
el. Det er derfor ikke muligt for Dem at tilgodese de forpligtelser, der er
pålagt ejendommen ved den omhandlede fredning.

Overfredningsnævnet skal udtale:

De af fredningsnævnet omtalte foranstaltninger på Deres ejendom er i strid med
fredningsbestemmelserne for ejendommen, og der ses ikke at foreligge grundlag
for at meddele dispensation fra fredningsafgørelsens bestemmelser.

Herefter stadfæstes fredningsnævnets enstemmige afgørelse, som er truffet ef-
ter forudgående besigtigelse.



2

....
I sagens behandling har deltaget samtlige 10 medlemmer af Overfredningsnævnet.
Afgørelsen er enstemmig.

M~1:E19 ilsen

I 1*0 .
. Fisker

eksp. sekr.

•

e
••
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RfG. NR.UDSKRIFT
af

forhandlingsprotokollen
for

NAIURfREDNINOONÆVNE1 fOR
AftHUS AMlb tsVOLll:l rRELriJ~

MOdtaget,
Skov- og Naturstyrefsen

l 6 FEB. 1988

Den 4. februar 1988 behandlede Nævnet
Sag nr. 8/1988 angående 10k~lp)8nforslag nr, 295 vedrørende

landsbyen Kasted, der for en del er omfattet
aF PROVST Exner-fredningen.

Mødt var Fredningsnævnet s formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For Amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
For Dansk Naturfredningsforenings lokalkomite mødte H.H. Hansen.
Endvidere mødte Jørgen Viemose, Stadsingeniørens kontor.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Sagen har efterfølgende været forelagt det kommunevalgte medlem, Kent
Christensen.
Amtsfredningskontoret har intet haft at indvende mod det foreliggende
lokalplanforslag.
Der var i Fredningsnævnet enighed om i medfør af naturfredningslovens
§ 34 at meddele principiel godkendelse af det i lokalplanen indeholdte
forslag til rodzoneanlæg og beplantning. Yderligere beplantning og eta-
blering af legeplads m.v. kræver Fredningsnævnets godkendelse.
Fredningsnævnet forudsætter, at detailplanen angående rodzoneanlæg og
vejanlæg forelægges Nævnet til endelig godkendelse.

Jørgen Jensen.

Miljømlnisteriet
i~:'~ ,\t12. - ~

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser Indbringes
for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a.
ansøgeren, amtsrådel, kommunalbestyrelsen og anerkendte foreninger
og institutioner.
Klagetristen er .. uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klag ..
berettigede.
En tilladelse elter dispensation må iklo:e u:~nyl!~S for klagefrIstens
udløb. Er klage Ineljl/et, må ti ..<ld~l~n e.:cr ':'/3;:C: :clionen Il:l·.
udnyttes, medmindre cen c;:.rctl'o ::es cl Ove, II n.i.g:lI:ævnel. TI,'
delsen bortfalder. sålren,l "Gn ikke er u..nyllet .ntlun 5 Ar fra "8.";
meddelelae.

Frednlngsneevnet for Arhus ,mts !yt":~e frctl;.;n~;·.~:1l·3. '~C:il 8 FEB. 1988

Iv;.
l~



UDSKRIFT

tomandllng:fOtDkOllen REG. NR. o R !::JaC] 00 ()
for

NAWRffltDNIN6SNÆVNET FOR
M~HUSAMI::: ::iYlJLlUt r-titUNh'/llliKHED~

Den 26. oktober 1989 traf Nævnet afgørelse i
Sag nr. 121/1989 angående ansøgning cm tilladelse til

udbygning af Kasted rensningsanlæg
inden for kirkeomgivelsesfredningen

~ ved Kasted kirke.
I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget dommer
Jørgen Jensen, det amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, og det

Ikommunevalgte medlem, lærer Kent christensen.
By- og Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det
ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation til
det ansøgte i medfør af naturfredningslovens § 34.

Jørgen Jensen.
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1\1;\Je111\. 2S6 0.00
Sk Modtaget,

ov- og Naturatyrelaen

26 FEB. 1991Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 21. februar 1991
Sag nr. 46ii990

traf Nævnet afgørelse i
angående benyttelse af et engareal af matr.
nr. 5 a Kasted by, Kasted, der er omfattet
af kirkeomgivelsesfredning

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem,
civilingeniør Uffe Rasmussen, og sekretæren, dommer Otto
Bisgaard.
For Landskabskontoret mødte ingeniør M.H. Thiesen.
Ejeren, Knud Dalsgård, var mødt.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomit~ mødte Per
Nørmark Rasmussen.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog
Der var i Fredningsnævnet enighed
opstilling af to fodboldmål og et
Fredningsnævnets tilladelse, jfr.
fredningsbestemmelse. -

besigtigelse.
om at udtale, at den foretagne
basketballkurv ikke kræver
den på ejendommmen tinglyste

Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige Fredningskreds, den 25.
f e b r u a r 1 9 9 1 • J~ /lA) I

,,I'f}'..r?~!tf;1/lM1,Jørg1n Jensen.
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

Miljøministeriet
8kov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 12{3~7-. -000;
Akt. nr. lO .



TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sand gade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 19/08-97

Kasted og Omegns Beboerforening
v/Bo Kristiansen
Kasted Byvej 7, Kasted
8200 Århus N

Vedr. j.nr. 87/1997 - opstilling af fodboldmål indenfor kirkeomgivelsesfredningen
ved Kasted Kirke.

I skrivelse af 8. juni 1997 til Århus Amt har De på beboerforeningens vegne søgt om
tilladelse til at benytte et cirka 1.900 m2 stort engareal af ejendommen matr.nr. 6 o
Kasted by, Kasted, til fælles aktivitetsområde.

Århus Amt har den 16. juli 1997 fremsendt sagen til Fredningsnævnet med en anbefa-
ling af det ansøgte.

Arealet, der er omfattet af kirkeomgivelsesfredningen af 27. marts 1953, vedrører den
sydligste del af matr.nr. 6 o.

Arealet skal påfyldes cirka 30-50 cm muld, som tilsås med græs. Fredningsbestemmel-
serne er ikke til hinder herfor. Derudover ønskes der opstillet to mindre fodboldmål på
det opfyldte areal.

• Da fodboldmålene opstilles langt fra kirken, og da hovedsigtet med fredningen ikke på
afgørende måde berøres, kan Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, meddele dispensation til opstilling af de mindre fodboldmål.

Klageveiledning

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 videresendelse til Naturklagenævnet.

a..d. "t:,V0\ ~~\o ....\ ~ll \ \~-OO o~
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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. 1.

Med venlig hilsen
, ,4z,. ~~'I/

VMO~~~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-751-5-97)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø

• Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Søren Højager, Mejløvænget 4,
8381 Mundelstrup
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jan Fredin, St. torv 10, 8000 Århus C
Århus Kommune, Rådhuset, 8100 Århus C

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

23/03-99

Per Kristensens Tegnestue
Grønnegade 77 B
8000 Århus C

Vedr. j.nr. 103/1998 - opførelse af ny maskin- og velfærdsbygning for graver ved
Kasted Kirke på matr.nr. 24 c Kasted by, Kasted.

• Den 13. november 1998 fremsendte De for Kasted Kirkes Menighedsråd en ansøgning
om tilladelse til opførelse af ovennævnte bygning.

Bygningen skal placeres over for indgangen til kirkegården bag et eksisterende
træhegn.

Ejendommen er omfattet af kirkeomgivelsesfredning lyst 27. marts 1953 og 15.
november 1963.

Nævnet foretog besigtigelse den 17. marts 1999.

Bygningen foreslåes placeret 1meter bag ovennævnte træhegn. Beplantningen skal
bevares. Bygningen skal opføres i kampesten og med rødt tegltag. Det nuværende skur
indenfor kirkediget vil blive fjernet.

Århus Amt og Danmarks Naturfredningsforening har anført, at man ikke vil udtale sig
• mod det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Da bygningen placeres bag et poppelhegn udenfor kirkegårdsdiget, og da det samtidig
er oplyst, at den eksisterende træbygning på kirkegården vil blive fjernet, findes det an-
søgte ikke at stride mod fredningen, hvorfor Nævnet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, meddeler tilladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i
overensstemmelse med de tegninger, der er fremsendt til Fredningsnævnet.

Klagevejledning

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

..,' • • ... ,c~ •• ,.I·,. ~,'~ ••



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. 1.

Med venlig hilsen

~ •
Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg U.nr. 8-70-51-8-751-16-98)
Skoy- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fre~ningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningssfon:nings lokalkomite v/Egoll Mikkelsen
Dansk Ornitologisk Forening iÅrhus Amt, Sølyst. GjeJkrupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinke!-.ej 5, 8870 Langå
Jan Fredin, St. Torv 10. 8000 Århus C
Stadsarkitektens Kontor, Rådhuset, Postbox 36, 8100 Århus C
Bygningsinspektorat Nord. Vejlby Centervej 52, 8240 Risskov.
Kasted Kirkes Menighedsråd v/Per Kristensens Tegnestue. •

j



o

FREDNINGSNÆVNET FOR ARHUS AMT TIL ORIENTERING

Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

16/01-01

Arkitekt Per Kristensen
Grønnegade 77 B
8000 Århus C

Vedr. j.nr. 102/00 - beplantning ved Kasted Kirke.

Den 23. marts 1999 meddelte Fredningsnævnet tilladelse til opførelse af en ny maskin-
og velfærdsbygning ved Kasted Kirke på ejendommen matr.nr. 24 c Kasted by, Kasted.
Bygningen skulle placeres l meter bag det eksisterende hegn af rønnetræer , som har
været plantet før kirkeomgivelsesfredningens gennemførelse i 1953. I forbindelse med
opførelse af maskin- og velfærdsbygningen har det af sikkerhedsmæssige grunde været
nødvendigt at fælde en del af det gamle hegn.

Der søges nu om tilladelse til at erstatte de fældede rønnetræer med nye rønnetræer for
at opretholde rækken af rønnetræer, der betegnes som særdeles bevaringsværdig, og
fordi den giver landskabet karakter og skaber et rum omkring kirken.

Århus Amt, Natur og Miljø, har i skrivelse af 20. september 2000 anbefalet, at Fred-
ningsnævnet meddeler dispensation til genplantning, da træerne er med til at give om-
rådet karakter.

Da der er tale om nye rønnetræer til erstatning for tidligere rønnetræer , meddeler Fred-
ningsnævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk l, tilladelse til det
ansøgte.

Klagevejledning

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

~ -V

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-751-18-00)
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/Egon Mikkelsen, Vester Møllevej
214, 8380 Trige
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, Jan Fredin, St. Torv 10, 8000 Århus C
Århus Kommune, Magistraten 1.afd., Park- og Kirkegårdsforvaltningen, Århus C
Niels Otto Jensen, Kasted Byvej 6, 8200 Århus N
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 23. april 2021 

 

FN-MJØ-018-2021. Stibro over Egå 

Fredningsnævnet modtog den 29. januar 2021 Aarhus Kommunes udtalelse om en ansøgning om at etablere 
en stibro over Egå på matr.nr. 8i Kasted By, Kasted og matr.nr. 1a Kærbygård Hgd., Kasted ved Kasted Kirke. 
Ansøgningen er indsendt af COWI for Aarhus Kommune, som er projektleder. Ejendommen ejes af Børge 
Simonsen, Henrik Bomholt Simonsen og Michael Bomholt Simonsen, men forventes overdraget til kommu-
nen som led i projektet. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er 
anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommene er omfattet af en fredningsdeklaration af 5. marts 1953 til sikring af Kasted Kirkes omgivelser. 
Arealerne må ikke bebygges midlertidigt eller vedvarende, og der ikke må opsættes skure, udsalgssteder, 
isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.  

Aarhus Kommune har oplyst, at stibroen er en del af projektet med etablering af en cykelbro langs Kærbyvej. 
Arbejdet forventes påbegyndt i sommeren 2021, men det vides endnu ikke, hvornår brokonstruktionen for-
ventes udført. Den vil blive etableret ved siden af den eksisterende vejbro med rækværk på begge sider. Det 
er endnu ikke besluttet, hvilke materialer der skal bruges ved konstruktionen, men det vil formentlig være 
enten komposit eller træ med et rækværk i træ eller metal. Broen bliver ca. 14 meter lang med en bredde på 
ca. 3,5 meter og en rækværkshøjde på mellem 1,2 og 1,3 meter. Mulige udførelsesmåder er illustreret på 
følgende måde: 

 

Aarhus Kommune har videre oplyst, at det nærmeste Natura 2000-område er område H233 Brabrand Sø med 
omgivelser. Det er kommunens vurdering, at en negativ påvirkning af udpegningsgrundlaget kan afvises. Det 
er endvidere kommunens vurdering, at cykelbroen ikke får væsentlig indflydelse på vandløbsstrækkets værdi 
som leve- og fourageringsområde for odder, og at projektet derfor ikke kræver en konsekvensvurdering. 

Aarhus Kommune har sammenfattende vurderet, at stibroen vil kunne anses som et skønhedsforstyrrende 
element og derfor kræver fredningsnævnets dispensation, men et projekt kan uden problemer udformes, så 
det ikke ses som et skønhedsforstyrrende element. Det anbefales derfor, at der meddeles dispensation. 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Aarhus Stift har med henvisning til en udtalelse fra Den Kongelige Bygningsinspektør, arkitekt MAA Mette 
Viuf Larsen udtalt, at forslaget er sympatisk og ikke vil påvirke indkig og udkig i relation til kirken visuelt, men 
blot vil skabe bedre forhold for bløde trafikanter i området. Der knyttes dog den bemærkning til materiale-
valget, at det anbefales, at der anvendes naturlige og traditionelle materialer som f.eks. træ og ikke komposit, 
så broen på en naturlig måde indpasser sig i området og i forhold til den smukke gamle middelalderkirke, der 
er bygget på traditionelle og holdbare materialer.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 15. april 2021. I besigtigelsen deltog 
endvidere Henrik Bomholt Simonsen og Michael Bomholt Simonsen, menighedsrådsmedlem Arne Anthon-
sen, Aarhus Kommune ved Pernille Skafsgaard, Danmarks Naturfredningsforening ved Søren Højager og en 
nabo Christian Jentz. Projektet blev gennemgået. Ingen af de mødte havde indsigelser mod projektet. Fred-
ningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation på vilkår som anført af Aarhus Stift om udfø-
relse i træ. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Kasted Kirkes omgivelser betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der 
er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation til cykelbroen, som med sin placering umiddelbart ved siden af vej-
broen og med sin ydre fremtræden ikke har nogen betydning for indkigget til og udsynet fra kirken eller 
kirkegården.  

Klagevejledning 

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 bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Kla-
gefristen 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 
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 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekrea-
tive interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler 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 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende 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 en frist for efter-
kommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevarekla-
genævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
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 dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Søren Bundgaard Poulsen (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet), 
2. Børge Simonsen,  
3. Henrik Bomholt Simonsen,  
4. Michael Bomholt Simonsen, 
5. Miljøstyrelsen,  
6. Aarhus Kommune, sagsnr. 21/008620-2, 
7. Aarhus Stift, 
8. Aarhus Vestre Provsti, 
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9. Kasted Menighedsråd, 
10. arkitekt Mette Viuf Larsen, 
11. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
12. Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus, 
13. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
14. Dansk Ornitologisk Forening, Aarhus, 
15. Dansk Botanisk Forening, København, 
16. Friluftsrådet, centralt, 
17. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt, 
18. Region Midtjylland, 
19. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
 

Den 15. marts 2022 

 

FN-MJØ-165-2021. Nyt sognehus ved Kasted kirke 

Fredningsnævnet modtog den 12. november 2021 Kasted Sogns Menighedsråds ansøgning om at opføre et 
nyt sognehus ved Kasted kirke på matr.nr. 24d Kasted By, Kasted, Kasted Byvej 6b, 8200 Aarhus N. Ansøgnin-
gen er indsendt af arkitekt Rasmus Jensen. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af en fredningsnævnets afgørelse af 5. marts 1953 til sikring af Kasted kirkes omgi-
velser. Arealet må ikke bebygges eller på udsigtshindrende måde beplantes midlertidigt eller vedvarende, li-
gesom der ej heller må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster eller lignende og ej heller 
opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn-
hedsforstyrrende genstande.  

Fredningsnævnet meddelte den 23. marts 1999 dispensation til at opføre en ny maskin- og velfærdsbygning 
for graveren ved Kasted kirke på matr.nr. 24c Kasted By, Kasted (j.nr. 103/1998). 

Det fremgår af ansøgningen, at ejendommen er på 700 m2, heraf 180 m2 vej. Der er i forvejen en graverbygning 
på 56 m2 på ejendommen. Den blev opført i år 2000, hvor matriklen blev udstykket. Der ønskes opført et nyt 
anneks på tværs af grunden med et areal på ca. 66 m2 (12,7 m x 5,20 m). Det tilpasses graverbygningen og 
naturen omkring kirken. Det opbygges som en træbygning med et tungt fundament og terrændæk med faca-
der tillukket mod nord og mere åbent mod syd og vest. Tagkonstruktionen tilpasses graverbygningens tag-
hældning og materialer. Det indrettes med forsamlingsrum og et tilhørende depotrum og garderobe/vindfang. 

Aarhus Stift har udtalt at kunne tilslutte sig en udtalelse fra den kgl. bygningsinspektør og på den baggrund 
anbefalet, at der meddeles dispensation. 

Det fremgår af udtalelsen fra den kgl. bygningsinspektør, at sognehuset ønskes opført på ejendommen, hvor 
graverbygningen blev opført i år 2000. Grunden var oprindeligt underlagt en Exner fredning fra 1953, som blev 
ophævet i forbindelse med opførelsen på betingelse af, at nyt byggeri blev tilpasset området uden at skæmme 
kirken. Sognehuset bliver omkring 66 m2 og syner dermed en smule større end graverbygningen. Det placeres 
nord for samt vinkelret på graverbygningen. Mod nord og øst vil facaden fremstå lukket ved, at stensoklen er 
høj, hvorimod facaden mod syd og vest åbnes med store glaspartier, der giver udsyn til kirken, ankomsten og 
gårdrummet, som dannes derved. Sognehuset kan varetage en del funktioner tilknyttet kirkelige handlinger 
og vurderes at vil være en gevinst for aktiviteten omkring kirken. Yderligere findes skitseforslaget godt bear-
bejdet og tilpasset omgivelserne på en sympatisk måde. I forhold til graverbygningen er det vigtigt for harmo-
nien på stedet, at tagryggene og stenmurenes overkant flugter, og at materialer som natursten, træsort, over-
fladebehandling, tagbelægning mv. stemmer overens. Det påtænkes, at en varmepumpe skal levere varme. 
Aggregatets udvendige del bør søges placeret diskret for ikke at have en skæmmende effekt på kirken eller 
bygningerne i sig selv. Med hensyn til ind- og udsyn til kirken vurderes sognehuset ikke at have en negativ 
indvirkning herpå. Kirken ligger særdeles naturskønt, og det kan ikke undgås, at sognehuset skærmer for ud-
synet i nogle retninger fra kirkegården og ved ankomsten, dog menes det at have en ubetydelig effekt, idet 
det ikke er kirken, der skærmes.     

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Sognehusets placering er illustreret på følgende måde med brun farve: 

 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 28. februar 2022 ved Martin Møller-
Heuer, Bjarne Golles og Katrine Skov-Hansen. Endvidere deltog Kasted menighedsråd ved Finn Bjerregaard og 
Arne Anthonsen, arkitekt Rasmus Jensen og Danmarks Naturfredningsforening ved Sebastian Jonshøj og Søren 
Højager. Projektet blev gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav sagens udfald.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Kasted kirkes omgivelser betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke strider mod fredningens formål.  

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er 
udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Ansøgningen omfatter et sognehus, som med sin placering og ydre fremtræden ikke vil medføre nogen ændret 
oplevelse af udsigten fra og indsigten til kirken. 

På den baggrund og da der er tale om et sognehus til brug for de kirkelige aktiviteter, meddeler fredningsnæv-
net dispensation til projektet, som i materialevalget afspejler og harmonerer med kirken og den eksisterende 
graverbygning.  

Klagevejledning 
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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 naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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). Klage-
gebyret 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 Miljø- og 
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen 
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende 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 en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
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 dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, 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 dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 
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Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Katrine Skov Hansen, 
2. Menighedsrådet ved Kasted kirke, 
3. arkitekt Rasmus Jensen, 
4. Aarhus Stift, 
5. Aarhus Vestre Provsti, 
6. Miljøstyrelsen,  
7. Aarhus Kommune,   
8. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
9. Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
11. Dansk Ornitologisk Forening, Aarhus, 
12. Dansk Botanisk Forening, 
13. Friluftsrådet, centralt, 
14. Friluftsrådet, kreds Aarhus Bugt, 
15. Region Midtjylland, 
16. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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