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Afskrift.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

.1''redninesnævnet for l/anders amt. 1<'.s.12/48-20.

la 1'irstrup
b.y og sogn.

Akt: Skab L nr. 378.
(udfylde.s GI dommerkolltoretl

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

eller (i de sønderjydske lands.
dele) bd. og bI. l ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K d't bopæl:re I ors

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

]'redningsnævnet for Handers am tsråds-
kreds.

Gade og hus nr.:
(hv~r ddanl findes)

~tempel: --- kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede menighe dsråd

tilbyder herved som ejer af matr. nr. la sogn, ataf Tirstrup by, og

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

Den del af la der ligger syd for hovedvej nro15 og nord og
vest far kirkegården samt præstegårdshaven.

Fredningen har følgepde omf.ang:

Arealerne må. ikke b~bygges 'elle'r beplanfes mecf høje træer, -midlei'tidigt eller vedvårende,

ligesom der heller ikke på arealerne må allbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring tlf r~d-
" ) I • ~ .... ... I, . \.,. ) I,

skaber el. lign. *ønhedsforstyrrende ~enstande. , '

:lIe~;{klxooko1«er)J1{~ Jdog xrø:tx: Mbc

Sålænge det pågældende .are~l - det være sig lal1dbrugsjord,
have, gårdsplads oolign: - adrnjnistreres af de ktilrkelige myndigheder

.. l ~ •

træffer kirkeministeriet efter swnrud med fredningsnævnet afgørel-
sen om nyplacering a! bygninger m.v., hvorimod afgørelsen angåen:te
byggeplan og byggemåde afgøres af kirkeministe~iet. '

Jensen &- KICldskOYJ A:8, Kollenhllvn
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er' indforstået med, at ovenstående fredningstilbud 'tinglyses på min ejendom matr.

nr. la af Tirs trup by, og sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og menig-
hedsrådet hver for sig.

'I'
, den 19

På meni-ghedsriidsmøde 'd; 6/8' ',1948 beharrilelles l'redningsnævnets
skrivelse j"nrg.l!',S,12-48 og følgende LilfØrtes p:r-otokollen: -. ~---
"Menighedsrådet tiltrædel', at der Linglyses on fl'odningsdeklaration
på matr.nr, la den del af' matr.aom ligger syd for hovedvGj 15".

Tirstn~p, den 19/~ 1~50g
S. H.Meindahl

p.m.v.. ,

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
• ~. I

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut P~ matr. nr. l§:. af :l'irstrup by,

Tir st rup sogn,~ lf1liM~KXX xx XXUIKXXXXX~xx xxxtatxxxxx ~,xlMll~XlHa:ur;~X

Jc1Of1Ull:dets:e :xmtldX.~~Kx KiX x x xxxxx xxx Xb:tk Xli1gøtXlKxbl~ lDct:)fOOlilKlll:XltdiiIc ~~lWC

påcxedltagwxlmrK»å. millieJ(xlX~l'txbe.J4osxhcnl:llgbcPlå-:- 1l.1WDK

Fredningsnævnd for Randers amt, dcn 4! 11
Hi is.

IndfØrt i dagbogen for Mols og en del af Sønder h8rreds samt
!beltoft kØbstads retskreds den 6' novbr.1950.
Lyst, Tingbog 7 fol.40. Akt:Skab L nr.378.Anm.: Ejendommen er forud behæftet med servitutter.

19 50.

Riisg
j,nr.2 G 1606118a

Nærværende fredningsdeklaration
Kirkeministeriet,

P.m.v.
E.b"

t!.:inar Løwe, fm.

til trædes.
den 30.oktober 1952.

-:- -:- -:-
Afsl(rif'tens rigtighed bekræfte So

J'rednings1Iævnet tor
iaJl.llei.. "to '
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01425.02

Dispensationer i perioden: 30-07-1990 - 12-06-1997



" FREONINGSNA:VNET FOR ÅRHUS AMT
....o,~li9. Fr.cinift9s&r.cis Saa.ca._ I~ • 4900 ~

r..... 04-411aCl2

~- 30 JULI 1990
HC/pk. F.S. 123/90.

Arkitektfirmaet Brøggers Tegnestue,
Juulsbakken 2,
8400 Ebeltoft .

•
I I en gennem Ebeltoft kommune hertil indsendt ansøgning har De for

Tirstrup Menighedsråd, ansøgt om tilladelse til at opføre en byg-
ning indeholdende publikums-toiletter og faciliteter for grave-
ren ved Tirstrup kirke.

Bygningen agtes anbragt nord for kirkegården på et areal af matr.
nr. 1 a Tirstrup by, Tirstrup. Arealet er omfattet af den, den
6. november 1950 tinglyste fredning af Tirstrup kirkes omgivel-
ser.

I
Fredningen indeholder forbud mod bebyggelse eller beplantning med
høje træer med videre, men det hedder i fredningsdeklarationen:~
at så længe de pågældende arealer administreres af de kirkelige
myndigheder, træffer Kirkeministeriet efter samråd med frednings-
nævnet afgørelse om nyplacering af bygninger med videre.~.

Det fremgår af sagen, at bygningen, som udføres i overensstem-
melse med tegninger- og hertil fremsendt situationsplan, vil
blive udført i tegl, og med tegltag. Ydervæggene vil fremtræde
som hvide vandskurede. Forbindelsen til kirkegården etableres i
forbindelse med et nyt digegennembrud. En eksisterende til dels
underjordisk toiletbygning nedbrydes, og et digegennembrud med
adgang hertil retableres, når nybyggeriet er gennemført.

Byggeprojektet er godkendt såvel af vedkommende provstiudvalg og
Arhus Stiftsøvrighed.
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Arhus Amtskommune, Landskabskontoret, har intet at indvende mod
en dispensation, idet der herved er lagt vægt på blandt andet, at
der mellem hovedlandevejen Arhus-Grenaa og kirken findes en ældre
tæt massiv beplantning, som vil sløre bebyggelsen.

I denne anledning skal man meddele, at nævnet har vedtaget at
godkende gennemførelsen af det til nævnet fremsendte projekt.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturfredningslovens § 34 ind-
bringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm,
af blandt andet ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år.

KOPI sendt til:
Al. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsrnarken 13,

2970 Hørsholm.
2. Arhus Amtskommune, Landskabskontoret, Lyseng Alle 1, 8270

Højbjerg. (8-70-53-4-701-18-90).
3. Tirstrup Menighedsråd v/Bent Henning, Møllevangen 7, Tirstrup,

8400 Ebeltoft.
4. Provstiudvalget for Ebeltoft-Rosenholm-Rønde provsti c/o

Kirkekontoret, Grønningen 11, 8400 Ebeltoft.
5. Arhus Stiftsøvrighed, Fuglsangs Alle 2, 8210 Arhus V. (j.nr.

5131/0809) .
6. Den kgl. bygningsinspektør, nationalmuseets 2. afdeling,
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(1879/89), Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K.
7. Ebeltoft kommune, Teknisk Forvaltning, Adelgade 11, 8400

Ebeltoft.
8. "Vurderingsr~det" i Ebeltoft kommune.
9. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

10. Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomitå v/Henning Peter-
sen, Skellerupvej 2 A, 8420 Knebel.

11. Kjeld Sønderg~rd, Mariendalsvej 10, Boeslum, 8400 Ebeltoft.
12. Elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, 8900

Randers.



TIL ORIENTERING

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 12/06-97

Ebeltoft Kommune
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft
U.nr. 24-4-B-07-130-93)

REu. NR. \'1.15. 02

Vedr. j.nr. 51/1997 - opførelse af Menighedshus ved Tirstrup Kirke .

• Den 12. maj 1997 fremsendte Århus Amt en fra kommunen modtaget sag, hvor arki-
tektfirmaet Hans Grøn A/S, Ebeltoft, søger om tilladelse til opførelse af et 95 m2 stort
menighedshus ved Tirstrup Kirke. Huset placeres øst for kirken og umiddelbart sydøst
for præstegården. Byggeriet tager udstrakt hensyn til den eksisterende beplantning og
specielt til nogle gamle smukke træer på arealet.

Arealet er omfattet af kirkeomgivelsesfredningen, tinglyst 6. november 1950.

Da det ansøgte byggeri på bedste måde er indpasset i området, og da indsynet til kirken
på ingen måde generes, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse
med de fremsendte tegninger med beliggenhedsplan.

Klageveiledning

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

Klagebereuigede 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:

Tirstrup-Fuglslev Menighedsråd v/fællesrådsformand Henning Poulsen, Nøruplundvej
1, Tirstrup, 8400 Ebeltoft
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg U.nr. 8-70-552-6-701-1-97)
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/Henning Petersen, Skellerupvej 2
A, 8420 Knebel
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jakob Møller, Vesterkærvej 24, 8400 Ebeltoft
Arkitektfirmaet Hans Grøn A/S, Nørreport 4, 8400 Ebeltoft
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 8. september 2017

FN-MJØ-68-2017. Udvidelse af sognehus 

Fredningsnævnet har den 26. juni 2017 fra Syddjurs Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om 
at udvide sognehuset ved Tirstrup Kirke på matr.nr. 1a Tirstrup By, Tirstrup, Ballevej 7, 8400 Ebeltoft.

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

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af den 4. november 1950 om kirkeomgivelsesfred-
ning ved Tirstrup Kirke. Fredningen har til formål at sikre indsigten til og udsigten fra Tirstrup Kirke på det 
areal, der er beliggende syd for hovedvej 15 og nord og vest for kirkegården samt præstegårdshaven.  Area-
lerne må ikke midlertidigt eller vedvarende bebygges eller beplantes med høje træer, og der må ikke anbrin-
ges transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign., opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vog-
ne til beboelse eller opbevaring af redskaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande. Så længe arealet ad-
ministreres af de kirkelige myndigheder, træffer Kirkeministeriet efter samråd med fredningsnævnet afgørel-
se om nyplacering af bygninger m.v., hvorimod afgørelsen angående byggeplan og byggemåde afgøres af 
Kirkeministeriet.

Syddjurs Kommune har anført, at sognehuset ønskes udvidet ud i eksisterende terrasse for derved at sikre 
plads til ca. 70-80 personer mod nu ca. 50 personer. Behovet er opstået efter sammenlægning af 4 sogne. 
Terrassen bliver ikke brugt og er kun lavet med henblik på udvidelse af bygningen. Byggeriet udføres ved, at 
den eksisterende gavl brydes ned, terrassen fuldmures, og døren flyttes til den nye gavl. Det nye byggeri 
udføres identisk med det eksisterende byggeri i udformning, farvevalg osv.

Syddjurs Provsti har tilsluttet sig projektet.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 5. september 2017. I besigtigelsen 
deltog endvidere provst Benedikte Pedersen, Den Kongelige bygningsinspektør Jens Andrew Baumann ved 
Jens Baumann og Friluftsrådet ved Thorkil Danielsen. Der var ikke bemærkninger til projektet, men det blev 
påpeget, at det kunne være en ide at genbruge de mursten, der skal fjernes ved projektet.

Fredningsnævnet afgørelse

Fredningen af Tirstrup Kirkes omgivelser betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Fredningsnævnet meddeler dispensation til projektet, som ikke medfører et øget overdækket areal, og som 
både efter udformning og placering ikke vil have betydning for indsigten til og udsigten fra Tirstrup Kirke. 

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 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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selvbetjening, 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, rekreati-

ve 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, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, 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. 3, 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:
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1. Vilhelm Brage Michelsen,
2. Jan Kjær Madsen,
3. Menighedsrådet ved Tirstrup kirke v/ Inge Berthel,
4. Syddjurs Provstiudvalg,
5. Aarhus Stift,
6. Miljøstyrelsen, København,
7. Syddjurs Kommune, sag 17/21356,
8. Danmarks Naturfredningsforening, København,
9. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs,
10. Dansk Ornitologisk Forening, København,
11. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs,
12. Dansk Botanisk Forening,
13. Friluftsrådet, Syddjurs,
14. Region Midtjylland,
15. Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 25. maj 2021 

 

FN-MJØ-133-2020. Tilbygning ved Tirstrup kirke 

Fredningsnævnet modtog den 28. oktober 2020 Syddjurs Kommunes udtalelse om en ansøgning om at udvide 
en graverbygning ved Tirstrup kirke på matr.nr. 1a Tirstrup By, Tirstrup, Ballevej 7a, 8400 Ebeltoft. Ansøgnin-
gen er indsendt af arkitekt Søren Krogh Gæmælke for Tirstrup-Fuglslev Menighedsråd. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er an-
ført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Den del af ejendommen, der er syd for landevejen og nord og vest for kirkegården og kirkegårdshaven, er 
omfattet af en kirkeomgivelsesfredning af 4. november 1950 til sikring af Tirstrup kirkes omgivelser. Det frem-
går af fredningen, at arealerne ikke må bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedva-
rende, ligesom der heller ikke må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende 
og ej heller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lig-
nende skønhedsforstyrrende genstande. Så længe arealet – det være sig landbrugsjord, have, gårdsplads og 
lignende – administreres af de kirkelige myndigheder, træffer kirkeministeriet efter samråd med frednings-
nævnet afgørelsen om nyplacering af bygninger mv., hvorimod afgørelsen angående byggeplan og byggemåde 
afgøres af kirkeministeriet.  

Syddjurs Kommune har oplyst, at graverbygningen er på 70 m2. Den ønskes udvidet med 27 m2. Tilbygningen 
opføres i samme materialer som den eksisterende bygning. Taget udføres med røde vingetegl og facader med 
vandskuret tegl. Syddjurs Provsti har godkendt projektet og et tilbud på udførelsen. 

Syddjurs Kommune har videre oplyst, at nærmeste habitatområde er nr. 44 Stubbe sø. Projektet vil ikke med-
føre en påvirkning af Natura 2000-området eller af de naturtyper og arter, der er en del af udpegningsgrund-
laget. Der vil heller ikke være en indvirkning på bilag IV-arter. 

Syddjurs Kommune har vurderet, at projektet har en begrænset effekt i forhold til fredningen, da der er tale 
om en tilbygning til en eksisterende bygning. 

Den kongelige bygningsinspektør har den 2. november 2020 udtalt, at forslaget viser en forlængelse af den 
nuværende graverbygning mod vest. Tilbygningen foreslås opført i samme form og udtryk som den eksiste-
rende bygning med teglhængt valmtag med røde vingetegl, vandskurede facader og enkel detaljering i tegl 
omkring vinduer og døre og aftrappet gesims. Der er tale om en forholdsvis lille tilbygning, der har samme 
arkitektoniske karakter som den eksisterende bygning, og derfor ikke ændrer på den nuværende arkitektoni-
ske karakter, hvilket er sympatisk. Tilbygningen virker samlet set indpasset på en stilfærdig og naturlig måde 
og skærmes tillige delvist af de store træer mellem kirken og graverbygningen, hvorfor det vurderes, at tilbyg-
ningen ikke vil have negativ indvirkning på oplevelsen af området eller kirken. Det anbefales derfor, at der 
meddeles dispensation.  

Aarhus Stift har den 3. november 2020 tilsluttet sig udtalelsen fra den kongelige bygningsinspektør og anbe-
falingen af, at der meddeles dispensation.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 10. maj 2021. I besigtigelsen deltog 
endvidere provst Benedikte Bock Pedersen, sognepræst Mia Brøgger, kasserer Jørgen Casper Sørensen, graver 
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Heine Madsen, Syddjurs Kommune ved Pernilla Marie Mathisen og Friluftsrådet ved Thorkil Danielsen. Projek-
tet blev gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Tirstrup 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. 

De kirkelige myndigheder har tiltrådt projektet, og bygningsudvidelsen sker ved en tilbygning til bygningen 
med samme udtryk som denne. På den baggrund og da projektet ikke i øvrigt har nogen betydning for indsig-
ten til og udsigten fra kirken eller kirkegården, meddeler fredningsnævnet dispensation.  

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 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.  
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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. 

    

Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 

 

1. Anita Søholm (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet), 
2. Tirstrup-Fuglslev Menighedsråd, 
3. Syddjurs Provsti, 
4. Aarhus Stift, 
5. Den kgl. Bygningsinspektør, 
6. Arkitekt Søren Krogh Gæmælke, 
7. Miljøstyrelsen, 
8. Syddjurs Kommune, sagsnr. 20/14205, 
9. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
10. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 
11. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
12. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 
13. Dansk Botanisk Forening, København, 
14. Friluftsrådet centralt, 
15. Friluftsrådet, Kreds Østjylland, 
16. Region Midtjylland, 
17. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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