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Fredningen vedrører: Besser Kirke

• Domme

la ksations kom missionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 18-11-1952

Kendelser

Deklarationer
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Mtr.nr. : A n m e l d e r:

~aturfredningsnævnet
for Holbæk Amt.

Uden -stempeL.og. gebyr_ i...h4,t. _.
lov nr. 140 af 7/5 19371. § 33.

F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T •-----------------------------------------
)

Undertegnede Y'...;-;:....;V'Y., r ? ~. . r;c.>:";f.7 7- ~ YC~o.,.

erklærer sig villig til, . som e jer af' mtr.nr. U .Y"v?:" .f,!
af, ~'.,~~.,;o...r<'{ by, ( "~'"J'r sogn at lade ..et etlo:a-Væf

d~ mtr.'nr. frede for at sikre den fri be liggenhed af r.:J..-e"
y.' kirke.

Arealet beskrives således: /) ,
/~ "<-~~

,
/ (',/'r,'~/)...''..iIv'Y;:..J

Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede areale."'-:-må ikke bebygges eller beplantes med ud-
sigtsødelæggende beplantning, ligesom der holler ikke på areale ,~,
må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafwRster og
lignende eller opsættes skure " ud::;algsstadcr, vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber ellcr lignende skønhcdsforstyrrendo genstande.
Der må i det he le ikke forot:J.ges ændringer i den nu bo stående til-
stand, der.lean virke skæmmondceller hindrende for udsigten til eller
fra kirken.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige be-
byggelse og beplantning pLl ejondommoll bibeholdes, ligesom jeg for"oc-
holder mig ret til at foret8go nybygninger 01101' ombygninger.

I tilfæld~ af nybygninger eJ ler ombygni.nGer Cl' jeg villig tiJ

forinden bygningsarbc jdornC! }Jfbegyndef> flt fo1'clmf,GO t.egninGer tu (';~)d-
kendelse for n~.l.turfrQdninf,"ni0Vnct, :Ldvt bcl)YL;~:;()l~Jon;'-1.J.tidDkal 1'1"-,'<)

et sådant ydre, at bC'byggc<l.:;(nbedst. PlU:Ur;[ J~,l:;~;nl' tj). omg:ivclsc;!j-I('
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S~længc dot pflgælccnde areal admlnisLreres af de kirkelige myn-

dieheder, 'i;ræffe:r kirkcministcriot ~loe ofter i~dhr;n'i;et erl<1c:;ring fra
frcdningsnwvnct af.zørolse om ::1yplaccrin<.; af bygnin[;?r på p~æs-tegå.rda-_.
jorden. of till~.,,:\c om seJ.vc by,:-'geplan:J2: i'01" dis,x. fo:::' s:~ vi-~t bJrgnin_
gerne sk8.1 ben;y'Gtos t i l er'i.:ftc-rr Ctrp:'CJst egåTdcn s--jorc1o..,", t.i.l brug for
p-~s~crn-G-11.l)Y-:L-·C10t-hcle tjDne kirke) 1ge formå.l.

Jeg er enig i, at oVC'1s'(;:J.cnc10frcdnil1gstilbu(~ t:"lJ.gl~·se'3 på min
fornævnte e jendom dog udcn udgiJ'j; f G:' lilig,

Påtalebe,rettiget er naturf-c'ednlllg.snu;vnet fer H;)lbæk a:ntsrådskrcds
og menighed srådot. ', .. , -- .. , .... ,

,den" /,/ 19 .....~
J>. -nr. V. :

. . . O~~ ;1;.A;'~.,-i.LL
Idet naturf.redningsnævr.et mod~agc~ og godken~er foranstående

frOc.1nin~s.tilbud, best;"lmm~s detpt frodnj.ngen 'Til Vt~;:\~t l.yse, på mtr.

nr. if~ ~/ ~4 af '-""'4W'A'i/"r.'",""",c'",.( b.JT, ~.!rJ:,;"J.~ sogn.
Det fredede areal er indtegnet på. vodlagto kortsb.tsc, af hVil-".('J .

~~kcn em genpart bedes henlagt på aktan.
It)' ..-- .J
- C .. " !D

. c· -""lrr. ' ..1, ~.~

, ,,

Natl,lrfrodningsrrævllot for Holbæk .~
amtsrådskreds, d~'cr/~

~ ...~
/ c:.:-

19~ ,

j~nr~ 5 A 402
Det tiltrædes, at nærværende fredningsoverenskomst tinglyses

som servitutstiftende på matr.nr. 8 b, 8 f og 8 h, Langemark By, Be

dog med følgende forbehold:

Deklarationen bo:r:tfalder for så. vidt angår iuatr.nr.8 b og 8 h- t l -. -"..
• • idet omfang, hvori de pågældende arealer senere måtte blive inddrage
~'~ ~~der kirkegården,

" ,

Kirkeministeriet, den 17.marts'1953

P. M. V.

I \

\ '
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matr. nr. l~Eo['; 8~
Lm c;emark, Besser

e f' hsogn, 9-, 9- o~ 9~
Østerby by, Hesuer
soen.

Uden stempel og gebyr i h.t. lov nr. 140
~f 7/5 1937, § 33.

For at værne om Besser kirkes orn~ivelscr bestemmer underte6-

nede sOGnefoged, c{;.rdejer Peter Jensen nom ejer af matr. nr. 8~
Laoe..;emo.rk, Besser s agn, a t der på nedennævnte arealer lwe;ges føl-

gende servi tut ~

Der må ikke opføres bygninger derunder transformatorturne,

skure I boder o.l. c 11er foretaGes ud3igtl?øde læggende beplantninoe r.

liGesom der ikke Ulii o.nbrinbes tuaster. le dninger. affald. 0.1. I flom

kan virlce alcæ[:)rnende.

De påcældende &realer er:

l. Et areul bogrÆset mod L10rd af-den søndre kir:\:eg[~rds:nur,

mod øst nf kommuneve j en f ro. l,!:lnccm~rk ti l .l:leS::3er 05 lJlod

sydvest af en skrd linie fra hjørnet mellem denne vej c~
indkørslen til t::urdcns b~r,;nin~cr til o_et sydvestl'e hjarne

af kirke~~rdsmuren,

2. en bræmme at 30 mIs bredae lJnlD den vestre oG nordre

kirlcect.rd smur.

D6nne deklaration kan lY3es p~ ovennwvntc ejendom, der i

f . d t lar -L 'ge gf gh ,o1'en1n6 [:le ma r. nr. -- un.;ernarlC, -, - 05 L - ~st~rDY uQ.e;ør

et l:?DdbruC. :ned raspe;":;, <...t' n1.l'!i.erencc hu::ftclsor 0C:~ byrder) hvol'o::.1

•
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A IT ID e l d e r:

N~turfredninasna~net

K O R T S K I T S F
over

terrain af IJAiiGEMARK by, BESSER sogn.

iflålestoksforhold: C:l.. 1:20nc.
'IIT",,1'Ul'i.'r,=,rl"1iJ'J,r<'rl~nVYlr' j', frq· ]10-1·)·r·,1 .. "'r,·t '""'l"'rl'r" l Cil~/:... o. v • \..~v!..... I._J ... 1 ... ~ J. -'.... • v.. . ~ --' . ~ ~... ( ), ,J ....... ( .. -~. /,.! _I •
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Dispensationer i perioden: 13-07-1998



TIL ORIENTERING

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

13/07-98

Arkitekt Per Kristensens Tegnestue
Grønnegade 77 B
8000 Århus C

REG. NR. \3~~ 0'-\.

Vedr. j.nr. 44/1998 - opførelse af veIfærds- og maskinbygning samt materielgård
ved Besser Kirke .

• Den 13. maj 1998 fremsendte Århus Amt en fra arkitekt Per Kristensen modtaget sag,
hvor der for Besser Kirkes Menighedsråd søges om tilladelse til opførelse af ny
graverbygning m. v. ved Besser Kirke.

Besser Kirke er omfattet af kirkeomgivelsesfredning af 18. november 1952, og frednin-
gen indeholder bl.a. bestemmelser om byggeri, opbevaring af redskaber m.v.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 9. juni 1998.

På mødet blev det oplyst, at væggene på det ansøgte byggeri vil blive kalket hvide, li-
gesom bygningerne vil blive forsynet med rødt tegltag, således at de får samme fremto-
ning som kirke og kapel.

Byggeriet ønskes foretaget på kirkens østside, hvor der i forvejen findes en del bebyg-
gelse. Herved opnås, at det åbne landskab langs kirkens syd-, vest- og nordsider ikke

• forstyrres.

Århus Amt, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite og Samsø Kommune er-
klærede sig positive over for det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Fredningsnævnet finder, at opførelse af ny graverbygning med maskinhus og materiel-
gård er nødvendige og relevante, især når henses til arbejdsmiljølovgivningens krav.

Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte byggeri med den anviste placering er
godt indpasset ved det eksisterende byggeri.

~ I

Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,
tilladelse til det ansøgte, på vi.Jkår,
at byggeriet udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger med

beliggenhedsplan og



at den slørende beplantning mellem vejen og materielgården opretholdes og
vedligeholdes.

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. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-741-6-98)
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 viAnders Egede Holm, Østerbyvej
13, 8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8, 8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø
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