
01593.01

Afgørelser - Reg. nr.: 01593.01

Fredningen vedrører: Beder Kirke

• Domme

Taksatio nskom missio nen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

• Fredningsnævnet 31-03-1952

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



•

•

•

,
I

I
II

Fremlagt i Naturfredningsnævnet
for A:1rhus Amt, den tf /3 lfft
Sag Ho, r /19 ~ tfnj,."ti{ 'J
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F R E D N I N G S T I L B U D •--~--~------------------------~
Menighedsr&dcne i Bader og Malling sogne, der bestyrer den

præsteembedet tilhørende eje~d~;-m;tr. nr. la Bed'er'by og sogn,. til
byder herved at lade denne ejendom, der omfatter præstegårdens C1r~
plads o~ have fre4e i følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantca" midlertidiGt
eller vedvarendo, ligesom der heller ikke på arealerne må graves
grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegruf-
master o. lign., ej hellol' opmettes skure, udsalgssteder" iBuoder,
v06De til beboelse eller opbevaring af redskaber eller libmende
skønhedsforstyrrende genstlmde.

Sålængs ejendommen administreres af de kirkelige myndie-
heder, træffer kirkeministeriet afgørelse om nyplacering af pr~8te-
gården~ bygninger" herunder tillige selve byggeplanen samt ti11~e-
ninger. IJ.v., der cmdrer præotegårdens udseende, uanset f'redninr~fl(lc-
klarationen.

For fl'edningen kn..."VeainEen erstatning.
Oven::ltåeade fredningstilbud kan tinglyses på ejendolIimen

matr. nr. la af Bede? by og sogn, dog uden udgift for menis~ed~r~-
det.

Påtaleberettiv.et el" fredn:1.ngonævnet for Århus amt og hvis
ejendommen mitte blive solgt, så at den udgår af de kirk~lige myn-
digheders bestyrelse, da tilliee menighedsrådet i Beder"\'sogn.

Beder. den 9' rJ. / ~..
, --:-' \1"! 0-;,
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formand for menighedsrådene og idet jee attesterer, at underokriverne
udgør samtlir::emedlemmer af fællesudvalget for menighedsrådet i Beder
og r\:allingsogne.

J o '. - fBeder, den //.0'/ i.) ,

, '.

Det ti 1. tr:,de3, at n:)r-,'::;rende frcdni r~sti.l bud tin-~l,~'Elt::J

som scr"itl1tsti~·tcnde :,J" I.;:..ttr.nr. l~ jJeder 'by ae; oo[n.

}:i:l?:'~el;;il1isl.orict, den 27.marts 1')52.

.l? .:,l.V •
f:", ....

UndfIr d:;~3 åato h~%' fradn1n;Isnrovnot be:;luttet nt me
1P.!111 (la r,ocll:6ndo UtH' :!rcn,~:n to il'C·~ni r.r;:n j ll;uJ •. s[ledE:~
1\' tlo vil. V/Ill't'I at t11'~lysl) ~~omsnrvitu~st~f~cr.di) på da fort
l".H ...rtlil llHl.1.n.lt~lnuture. 1'..1 <J J prlOr.l.t.\a ia·,·u.d fOL' al p:.l.ntozælci.-

Fredtl1nis~vnet i Arhus Amt ..
JU'l:n~~':"!1QI\ ~~ ~ !JJ~'L. '

1(11- IJ-t;;t;ifD
bo 'lutfl«4

Im:lf~rl i t1~gboy~h fo
!\:iil':t ug HBSI,. !"!1.frhel'r~1u;';.1

::len ' .~ ,".J~ ~1952
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for .hu.i l~\13 f.:nt, dE..rl JI/'~ lPJ:J
Sag No..' _ 1-/19~~ 1~~~.~.,~

• I \,. , ...

F n E D N I N G S T I L D U D •--~~------~----------~------
Beder-Ualline'SO~leråd tilbyder herved pi kommunens vegne. at

frede nedennævnte areal af den 1-orrununentilhørende., ejendom matr.
nr. le Deuer by og sogn.

Arealet beskJ"ives så.ledes: den del af matr. nr. le,. der ltg-
ger nærmere end 20 meter fra den ved ejendommens sydlige skel gten-
de vej.

Fredningen har følgende omf~lg:
Arealerne må. ikke beb,ygges eller beplantes, midlertidigt ello1'

vedvarende, ligesom der h~ller ikke på arealerne må gruve3 grus ~l~:
anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafma.ater o. lit:t
ej heller opsættes skure, udsalgssteder,.isboder, vogne til beboelsE
eller opbevaring af redsk~ber eller lien. ~~ønhedsforBtyrrcnde g~n-
stande.

For fredningen kræves in8en erstatning.
Ovenst~ende fredninrstilbud kan tinglyses på ejendol1unen Ciia'"r.

nr. le Beder by og noc;n, cOG uden udGift for kommunen.
PåtaleberettiGet i henhold til foranstående er fredningon~v-

net for Arhus amt og Beder mcnighenarå.d hver for sig. .
Deder, den J\~ t~(. .1M', 1... /'iA7,

Ot" ri~-.
UA' AI.I'-'U~"" 'lø.{·,-/n C~ "" o_o""

. --'
i' . . . . .... ~

Som f 01':.1and fOl' f.JUC.:·1C:I'~Ldet. or:. idet jl'lG att0stcr,;r, at:- :r-
akriverne Udg01' SWJtli:-:I.7 L'lodlEll.1::wr af Bedcr-T,lal11n,'?; oocner:i.c"l"

Bedor. dsn / '/ {,.t< (., / j .;~l
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.:..t1.0 LC: L..t rLod-

(~Ol.tl) vil 'r;t'~ :,: t :'';.j_ l:,:, .. ' ',_ t':L:;'Ll ftundu på do. foran·'
;::~'T;1r.O:' t;',l.'Jl.:L':.! v, moJ pl"~or~tet forud for al pantegæld.;

Fredni:ugsnævn€lt i Arbus amt.;
Å

.., c ,. "'\
l'B-liSi.a.~ ~I , ..ct.vt:, :;h"",

(lir

L'faiad j oJgboqf>lr:. i·)
r~i;~.;og Has! iI1 f1.h~r"oik'·

den <) AJL ~1952
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F R E D N I N G S T I L B TI D •-------------------------------
Undertegnede

tilbyder herved som ejer af matr.

af ~J' by 1
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr.

sogn,.
frede.

Arealet heskrives således:
,~t. !Vvt~~·lJ.Ik~~ r/A".Ir- /

~ ~ ,tMJ ~ dM.:. .tJ tyJ-
j~cL. ~.

~ dAl '1.
L:iY" ,~~~ +rJ.~~

Fred~ingen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt

eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne ~å gra-
ves ~rus eJler anbringes transformatorstationer, telefon- og.
telegrafmaster o.lign., ej heller opsætt~s skure, udsalgsste~
der, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring. af redska-
ber eller lignende Skønhedsforstyrrende genstande.

d:e-g-f-orbeholdermig-do-g-re-t--til--at"-

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforst~et med,. at ovenstående fredn~ngstilbud

tinglyses på min ejendom matr. nr. ...1,
af f~. bY}- sogn,

dog uden udgift for mig.
P~taleberettiget i henhold til foranstående er freq,-

ningana.!vnet:for Arhus amt og ~ ...~ menighedsråd hver fo/ sig.
~ , den JO/~-- 19 ~""'i f
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bes-luttet at mod----\ ---- _.'-' Under {lags' dato h:3.r frpdtlll'i:;3nævnot
~tago og godkende det fremsatte f~~2nlngstjlbud. suledes et
dette vi~ være at tinglyse som servi tutstiftenda p:i da for<:m·
nævnte matrikolnumre. med priori tet forud for a~ paute;:;::dc..

Fredningsnævnet i'Arhus amt.:
Arhus;: den j/I tk~1& ,'Ir!J,

"'1 . t '......., 1..I , ....."-~'~- ..
\;--1' ,,(- ""'.1 ,- ,

/ ~..r. l ~ 1/ t ·;~/,./". ,. }J '.
_ ~~".,/~'-'-~_~ :..' \l *,' I',. ... ...- .~':'w--

A •

Illdfød id3yboqen f o.'
Niny og Hasle m.tl:herrc!cJ.:;"

den -3 cJULl1952
; .

I,,' " •
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F R E D N I N G S T I L B U D •-------------------------------

Und ertegnede Q(A,a 'lUt;;' q~l
tilbyder herved som ejer af matr. nr. / IW

af ~ by ty. sogn,.
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

tlu.,. rLJ.. ~. ~:1MU~t ~. 'U-t.

~ ~ I{~ kJ: 1-av: t/... cL.'vJt tU'&l 'k.lM. ~ (lo Æt.,)

L~t %1 ~ (utL1~~~~ 0/~J,l~)

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt

eller vedvarp-nde, ligesom der heller ikke på arealerne må gra-
ves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og.
telegrafmaster o.lign., ej heller opsætt~s skure, udsalgsste.
der, iSboder, vogne til beboelse eller opbevaring. af redska-
ber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

~'9t5:"f~rbe~old_erI!!ig~og Tet. t~l' ~t~ l4~ ..(./(
I\[~t L.~ a"\.- aJu..~.

For frednjngen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med,.at ovenstående fredningstilbud

ting~yses på min ejendom m~tr. nr. 1~J
af l\uC(..,. by

dog uden udgift for mig.
P~taleberettiget i henhold til foranst&ende

pingen~~net for Århus amt og ~~~ menighedsråd
t~ , den ~~/ ,:>' 191:....[

sogn,
"I,

er fred-
hver for sig*

-
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Under Gi: ,; ,_L~o h:o.r fredn~I1g: '";....VlJ~t bosluttet a:t m(;d~

tage og godkonJ') cl:;t fremsatte fn,l:l1Jllgstllbud, sålodes at
dette vil være "-~ tlnglyse som servltut3tiftende på de foran*

nævnte matrl1rclnumre. med priorltet forud for al pantoG<lJld,

... ..._(J

... "

"I,

I,", '
I.

Fredningsnævnet i Arhu8 amt.
-1\ ? " 11 .. 'a {',.n.rhus. den ..>\ ~~V-J /,(lv

... ,. r' . _ ', !: l "i. -.)" ". , - '-'__~_ .... ,. .•• "!Ir--
() b~L.·;/I!t'!I f.; :,...i ,j' ~ IIv~',.il

c'-. cl
(j

1110 fød ;CJ3gbouen L,
Nin~ og Has!:,; m. tI. hCI'(·.:d·,:.-

. de'n· J JUl.Il952
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",~turircdningsnC':GVUot

...5 lunt, den 3'/3 19~~
J. "_t119Y~ tl;,l. ~,,~)

F R E D N I N G S T I L B U'D •-------------------------------
J J ~ " -J.,,' A,. ...,~.1- . /l AI. l' J_.Undertegnede /IVIJW l....W"V UM ~c~"-'VVV

tilbyder herved som ejer af matr. nr. ,~~

af ~ by ty
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr.

sogn, .
frede.

Arealet beskrives således:
d..A1 ~ .~ /{Æ..(,A t;(,~luJ.'4~ 4t,~ • ~ ~

/Lvn.-J. ..~ 1M ,~c'1kJ.. I 1~.fA ~ OAllJ

d.k.. ')~ tv.. 1~ l~~,a~r1"~ ~~ ~~ ~ ..
~ L(,o I~ ~"Å rJJA.. iLu. •

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midle~tidigt

eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må gra-
ves grus eJler anbringes tranSformatorstationer, telefon- og.
telegrafmdster o.lign., ej heller opsættBs skure, udsalgsste~
der, iSboder, vogne til beboelse eller opbevaring. af redska-
ber eller lignende skørmedsforstyrrende genstande.

Jeg fqrbeholder mig dog ret til at i~~1..u.~ r;l,.
~ ·vW~ J..... /.~ 1U~ PI_'\. j.,\, 'k<' c.-X 1",,~, -a,~.. ~J w

L_l ~I ( L'" { a /- \ a ~ I H /l / (7.,
<fr~ r'AA. U-l. 'lf"\' ?~,~ ;) i..i...~.L ", U<. {'C '1 ir...«--<-<- I

~ l\,(,~I~ ~ -<1~ ,{ :~.1v. .
For fredningen kroæver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået me~,.at oven~tående fredningstilbud

tinglyses på min ejendom matr. nr. /_~
af ~.

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fred-

ningsnævnet. for Århus' amt og,~ menighedsråd hver for sig..
r~ ,den lO / S"- 19 ~""l'

by sogn,

-



I·
I

I
l,

--.- -"1"' ••

,
Ur.der dacs dato h:,.:' :r· ...., .. _' . ,;J3t u,,:o:luttot at Dod~

tace og [odkor.da dot :frc:.~.::·o :-l·c.r:j1~DGStjluud. sålGdo~ at
dette vil ,':)1'0 at t]n:1:j'~!:I co.";! :;;,,:'vltutstiftendo på de foran-
nævnte rntr~l;:olnumre. med priorltet forud for al pantogæld.

Fredningsnævnet i Arllus amt.;
_.._ Arhus, 4cp. . 3{1 ,t~ ~%\L _ \- - - --- - -
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IndJørt iC1Mgbngan fOi'
Ning og Haslr; m.tl.herred~;

den' ::.JULl19S2
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lJturfredningSn~v-Qel
.hus Amt, den 31/& 19Sb
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REG ~In L. ~lNGBOG'
, P' I( '/ø,J~·~· .'7

rt3 ,'1 ,.1 I' 'l 'J
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frl..cLniJlijmF,VllC t Jrlljd~, i, Bede:!.' •.
~t'l·C'~lj·l,1.~i c. ....f ~~cdcr J~l.r:Ke~ Ol.lLl.-

'Jll:~lJr (;ll. 2.4)

D<.. de kirkeli.:;c 1;~rlHliL1L0,ilJr i LellllolLl til ],jrJ:el.inj,:-:>te:rietn

cirktile"r~ ed' 2G I j <';]lLle.l"194) l.c.l· i'l'E:. .•b<;tJ ,.HlbkEi O;", to-t lwr l'OJi€ th-

ces l'l'ednjLL",fcn ..:m,i",lt.r::iilcer tj.l 5L-;:rjq.~ t.f 3ellel j,5d.c::" o..it,i ....
. .

vel ser, ae d,,, llL;v~:e t }u·1.r lLJ.ll<lGt nedenno"vllte fOn.lllH t;itl tflill[:.t31' pb.<..-

oef;1;f.l.l;J€L ~

~,t uOld 10r kll·;'cU.:.rJ<:71 ..le}'J.c:,1 denJ,e at den Ofl(-,Jl-J..liL:tO VI" ~

teliLU~lHle [,YG"l ..tf Ci.,dejordelJ, 'iel' ben~rl;tes SGl!l pb.:cL<::rillCUplL.<'[s

fol' J-.irkeJ1, sbc.l€lles ~;bh de et,; tIYt;;.l f;r iLdtet)Jet .:.'~'<' Uc.:;1.. fn ..·ll,-
JC'ltte deklc.tI'C tioilS.L'ids, i'n)rlE-S i f~i.cellde OI.!fHne:· .. i:> ••

.J.i\St.ltt Llat, ik1\.t' 1Jeb~'t'Lu; eller bc:pllcntes, :Jli,ilertidie;t el·-
ler verlvc~llr;(i€l liC::(;~(:)uJ(IPoJ- celler jk~,--e ph1-. hrGblE:t I.hl-. lJ.l1uril.C.su

tn.m:JIOIJ;.l.Jto]'::,tt ..tionel' , telerGl~- eller telecrgfl!ll·.ster el. lit)J. I

ej 1.",11(1' ('i1<><,.t,i,l:S LL.nr-:, \,c!bi.1Lb:;,"tsrl",j.'1 j~jl)odi;J.·, v"tue tilut;iJ(l-
lllf:le elJer o:)be'lLd:illt; c.f H;d ....L .•ocr ellor lj ()ltlrle (;;(",l,1L-edsfol'<; t.yl'-

l'eilcle t;em·;i,LJlde.

l?or fl'C(illill[;Cll ~rde8 illCC'J'. e}>t~.tnin~.

J F,rvl';l"/.;JJ(.ie kei.l.iel:;,e vil V,,,,l' C ,,1; 't.lJl01./o€ iA)...l bt'l!Vittltb1.il'i ..\;l.--

de )<"Cl. til.["JOL;;;,IJL.cJ.et rUl. Li.Ucj()HiE-;1l ~. .;2fJt1e:r lJ~r .. <::l! :::;ilC\.Ii1~_",d .:.',)1-

ud fOL' LI Di'Jl"r;et..:,.;lde ol.;; L.ed l;c.."I;hl€l',; t for f:Cctll!iuCl:;l,l"vnet i ..w.l'-

11\W 'Hut elLE:! iJltrliL:.CLlSl'C. llt:t i :;t.tleJ. ;,;OUi, J1Vi;;1 lur ::.;li':-

, ,, l

j

ill\.'lf\Jrt iu~~b~tl~'i'\ fa'
~;ll::1 dg Htls1 rn tl.hllrhd..:'!'

den ..3 I~'L I llJ52
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REG. NR. o I S~3,b /0
Modtaget I

Skov- og Naturstyrelsen

Lt t,7~.'~~9

UDSKRIFT
ef

forhandiing8prOlOkollen
to!

NATURfRCIWIi~NE1 fOH
ÅHHlki AMl~ tiYLUit ~~

Den 9. marts 1989 behandlede
Sag nr. 11/1989

Nævnet .
angående ansøgning om tilladelse til at
etablere sti og beplantning på ejendommen
matr. nr. 1 g Beder by, Beder, der er om-
fattet af kirkeomgivelsesfredningen.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalg-
te medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, lærer Kent
Christensen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For By- og Landskabskontoret mødte landinspektør Bente Andersen.
Ejeren, Orla Christensen, var mødt.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomit~ mødte Søren Højager.
Endvidere mødte arkitekt Poul Kjær.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Byg- og Landskabskontoret har idnstillet, at afgørelse træffes efter
besigtigelse af ejendommen.
Der var i Fredningsnævnet enighed om i medfør af naturfredningslovens
§ 34 at meddele dispensation til etablering af sti og beplantning i o-
verensstemmelse med det forelagte projekt.

Jørgen Jensen.

UdskrJnensriglrghed bekræftes
Efler nalur:r~wlhi.~sl"ven kan F d'
for Ove,;r"anlOtI:.nævnet(av ,·re. nr~g~nevnets .fgerelaer Indbringes
ans"lIeren. em:&,adel .' :' h$lll"r en 15, 2970 Hørsholm) af bl.e.
og mstilulroner . kc.m/••u••al",esly,,,u.en og anerkenelle loreninger
KlegelllllCn er 4 uger I d
berelhlleoe. re en dag, algørelaen er meddel' den klagø-
En titlauelse eller dIspensation å I
udløb Er klege IlIClglve' m~ r ~ Ikke udnylles f.r Idagelristens
udnynes. mlt':lmincire den' opreth~~~= s;n ~er Cli~aaa';onen IkKe
de/sen bOrtfalder. Sll:røml "en ikk m~nlOgsnamel. Tllla-
meddelelse e er Udnytte, "",en 5 Ar frir dens

rrednmganevne, for Arhus amts sydlige frednln~ den

".,."..".......

Iti~
3 O HRS. 1989

_.~.... .

-Miljøministeriet
Skov- og NaturstY.reIsen
J.nr. SN /,[(0;2. - C''c7å7
Akt. nr. 9

811.



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 20.
september 1990.

Mil iøm inisteriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN 121;/12-00t:73
Akt. nr• .s

•
I

•

REG. NR. lS-q".O \
U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

Modtaget I
Skov- og Naturatyreisen

2 1 SEP. 1990

Den 20. september
Sag nr. 77/1990

1990 traf Nævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
nedrivning af staldbygning og opførelse
~f personale- og materielgård på ejen-
dommen matr. nr. 1 o Beder by, Beder, der
er omfattet af kirkeomgivelsesfredningen
omkring Beder kirke.

l sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem,
civilingeniør Uffe Rasmussen/
Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det
foreliggpnde projekt.
Der var i Fredningsnævnet enighed om i medfør af
naturfredningslovens § 34 at meddele tilladelse til det ansøgte
i overensstemmelse med det af arkitekt Niels Blicher den 22.
juni 1990 udarbejdede projekt.

Jørgen Jensen.
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REG. NR. I 5.,3. 2:> . o I
U D S ICR I F ~

AF
forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

. ,

Den 23. august 1993
Sag nr. 99/1993

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
opførelse af åben udhusbygning i ma-
terielgården ved Beder Kirke på
ejendommen
matr. nr. 10 Beder by, Beder, der
er omfattet af kirkeomgivelses-
fredning omkring Beder Kirke.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Vagn Juhl Larsen.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 8. juni 1993 - var til
stede.
Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet det ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte.

i~it~Jørjgeh·crensen.
ol

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening , Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt
samt Skov- og Naturstyrelsen .

. ,
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U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
F'edningsnævnet for Århus Amt.

lS93 ~O(REG. N&taqot i
wkov- og Nalurstyrelsen

Den 9. juni 1994
Sag nr. 41/19~

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
opførelse af en ny sognegård på
ejendommen matr. nr. 1 a Beder by,
Beder, der er omfattet af
kirkeomgivelsesfredningen omkring
Beder Kirke.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
kommunevalgte medlem, advokat Jan Fredin, og sekretæren,
retsassessor Grethe opstrup . Suppleanten for det amtsvalgte
medlem, Per Blendstrup, var indkaldt, men ikke mødt.
For Århus Amt, Natur og Miljø, mødte ekspeditionssekretær
E.H. Mikkelsen.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 10. februar 1994 - var
til stede.
Ansøgeren, Beder Menighedsråd, var mødt ved sognepræst K.
Klausager Sørensen, Aa. Foss-Pedersen, Henning Ponsgård,
arkitekt Niels Blicher og ingeniør Ingemann Sørensen.
For Naturfredningsforenings lokalkomite mødte ingen.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Århus Amt, Natur og Miljø, har ikke kunnet anbefale det
foreliggende projekt, da det vil være i strid med fredningens
formål.
Sagen udsat med henblik på at lade ansøgeren fremkomme med en
nærmere begrundelse for ansøgningen og eventuelt forslag til
en alternativ placering af bygningen.

~~~u~~JøJ;eA Jensen.t

_ljøministeriet
,:-Jkov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN 1'1\I hl· 000 \ ~

Akt. nr. \ 32..



U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

-'

Den 29. november 1994
Sag nr. 41/1994

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
opførelse af en ny sognegård på
ejendommen matr. nr. l a Beder by,
Beder, der er omfattet af
kirkeomgivelsesfredningen omkring
Beder Kirke.

• Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, det
kommunevalgte medlem, Jan Fredin, og sekretæren, retsassessor
Grethe Opstrup.
For Århus Amt, Natur og Miljø, mødte ekspeditionssekretær
E.H. Mikkelsen.
Sagens bilag var til stede.
Ansøgeren, Beder Menighedsråd, var mødt ved provst Marie
Andreasson, sognepræst K. Klausager Sørensen, Aa. Foss-
Pedersen, Henning Ponsgård, arkitekt Niels Blicher og
ingeniør Ingemann Sørensen.
Endvidere mødte Uffe Bach, Stadsarkitektens kontor.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Århus Amt, Natur og Miljø, har henvist til sin redegørelse af
10. oktober 1994.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte på vilkår,
at byggeriet opføres i røde mursten med rødt tegltag, og
at beplantningen mellem byggeriet og parkeringspladsen
bibeholdes, vedligeholdes og fornyes.

i;~/'-t~)A\
Jøl~#n Jenseh.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og

41tiljøministeriet forskellige myndigheder.
Skov- og Naturstyre1sen
J.nr.SN \2 \ \ I \'l.- 000 \ }JlI:
Akt. nr. \ '-\ \
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Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder; hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening , Dansk ornitologisk Forening i Århus Amt
samt Skov- og Naturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 13. marts 2018

FN-MJØ-105-2017. Udvidelse af sognegården ved Beder kirke

Fredningsnævnet har den 7. november 2017 modtaget en ansøgning om tilladelse til at udvide sognegården 
ved Beder kirke på matr.nr. 1a Beder By, Beder, Kirkebakken 58, 8330 Beder. Ansøgningen er indgivet af ZYX-
Arkitekter for menighedsrådet ved Beder Kirke.

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

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration af 31. marts 1952, hvorefter ejendommen ikke må be-
bygges. 

Fredningsnævnet meddelte den 29. november 1994 dispensation til opførelse af en sognegård på ejendom-
men.

Ansøgningen omfatter en udvidelse af sognegården i form af en forlængelse af den eksisterende forsam-
lingsbygning og en ekstra tilbygning. Udvidelserne vil blive udført ved en direkte videreførelse af de eksiste-
rende bygningsprofiler, højder og ydre fremtræden. Den nuværende sognegård er på 247 m2, som vil blive 
udvidet med 183 m2 til i alt 430 m2.

Projektet er illustreret i ansøgningsmaterialet.

Aarhus Stift, Aarhus Søndre Provsti og Den kongelige bygningsinspektør har oplyst at kunne anbefale den 
ansøgte udvidelse.

Aarhus Kommune har oplyst ikke at have bemærkninger til den ansøgte udvidelse.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 9. marts 2018, hvor projektet blev 
gennemgået, og hvor fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelte dispensation. I besigtigelsen 
deltog endvidere menighedsrådet ved Beder Kirke ved formanden Kresten Dybdal og Lars Romby, ZYX-Arki-
tekter ved Ib Stoustrup Jeppesen og Bjørn Schmelling, Aarhus Kommune ved Iben Knudsen og Pernille Sk-
afsgaard og Danmarks Naturfredningsforening ved Søren Højager.  

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Beder 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.

Udvidelsen af sognegården vil ske på en måde, så den også fremover vil have samme indtryk og udformning. 
På den baggrund og da Beder kirke er en bykirke, som ikke i forvejen er fritliggende, er det fredningsnævnets 
opfattelse, at udvidelsen vil være uden betydning for fredningen og indkigget til og udsynet fra kirken. Fred-
ningsnævnet meddeler derfor 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 bekendtgørel-

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
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. Søren Bundgaard Poulsen,
3. Menighedsrådet ved Beder Kirke,
4. ZYX-Arkitekter,
5. Aarhus Stift, sagsnr. 07/656,
6. Aarhus Søndre Provstiudvalg,
7. Miljøstyrelsen, København,
8. Aarhus Kommune,
9. Danmarks Naturfredningsforening, København,
10. Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus,
11. Dansk Ornitologisk Forening, København,
12. Dansk Ornitologisk Forening, Aarhus,
13. Dansk Botanisk Forening, København,
14. Friluftsrådet, centralt,
15. Friluftsrådet, Kreds Midtjylland,
16. Region Midtjylland,
17. Slots- og Kulturstyrelsen.
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