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REG. NR. 4ø6
]ustlt"ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

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

eller (i de sonderjydske lands.
dele) bd. og bi: i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

l~,J..9. (.[·:'.E~·rde m.m.,
,-"'o,,,: f~ogn.

Akt: Skab nr.
(u4fJldu 4/ dommerkontoret)

Købers }
K d·t bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor &idaot findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds.
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede roe n i 3hed sr;\ d

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 1~,19

af
lo •• \ lfh.

1111
.. 1<:.11 ,II "'~IIIIu.:\ lill- malr. nr. frede.

, ~ 1"1 I' '.~i'u'VC ~ogn,

Arealei beskrives således:

l':t joråttykke p~~ 50 m. hredde oml~ring hele ki['keg1råen jfr.
vedlclbl.e k.Ol't.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges cdtcJK:JtzplaXKas, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

it.ke på arealerne må graves grus eller anbringe~ transformatorstationer, telefon- og telegrafmaSler
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder , isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

~!&9fi~s&~m:i~di~~

For fredningen krævesfi ingen erstatning. m
Mnhr.W er mdforstået med, at ovenstilende fredningstilbud tinglyses på lfI1DlCejendom!m:t?: nr.

1!;:.,lg af Gr,1g{.æde m.m., by Grove ' sogn,

Hin~kfbing amt,
dog uden udgift for.xlllltc. meni ghed sr&det •

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

x~~lx"1k~

Grove m"nip.;hedsr~dden 7 / 12 1949.
':"j Hld.1ighedBl'liidets vegne

(). r. Clesen.
ff[Lj.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, be~temmes det, at tilhudet skal Iy~es som servitut på matr. nr. ,l,f!" 1.9"
af Gr'~g(~rde m.m., jY Grove sogn

~~~~XXX~~XAX~I~x~~xxxx~9.~xAxx~xIi~~xxxx~~~j~~wocijN»WXX
~.R;..Ina tStJlJb::x: Xilli1xlIdgl!llXotx1alllibmgxx
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Angåend

Jensen &' Klel:lskov, AIS, K"benhnvn
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, I- "~r.Dr.~a Demærkes, 8~ 8ålange den til præsteembooet børeDdeheve med 6lrdøpleds 8a.~ den del at præsteg~rdenB areal, derligger 1 umiddelbar tl1knytniog uortl1, administreres at de
it1rkel1ge myo;jighed"r, tI';;ff~'(' klrHl1Iill at6r1et afgørelso
om o"ypJacerlog af pI-:rat.egllrdens bygninger herunder tillige
eelve bygge~l"RplaneD s3mt tilbygnInger m.v. og ombysolnger.
der ænårer pT'a'Steglrdf'lns udseende, uanset fredD1ng~"akl ~r8t1oneD.

I'N-dn1.nv,.sl1a:vt'h:'t. fOl' fiin~:k.;.b1r..g 8Jl,t ,lj€,o 2'j.w' j 1951.
h. nicnter.

IQdt~rt; i dagbo~ for rutskreds nr. 81,
Holstebro m.v., den )1. ~ej 1951.
L78t.lia~bogz Bd. l. Bl. la,ls.
Akt.~kab. H. Dr. 61'. -~krivelse et 26/5 1~51 frb kir~eminiaterlet forevist.

ADII.Z ForIld bæi'ter f.S.V.6Dg.lT(}tr.Clr.1~ i\ervltutter.
H. :H,cbh:r.'.

e,
I

e!
I

t· •



•

...••
•

..----- ...

•







 
FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 

 

 

 
RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

                                                                                                                                                                                                                                           

Herning, 10. maj 2021 

                                                                                                                                   FN-MJV-50-2020 

Herning kommune 

bjgha@herning.dk 

 

 

 

 

 

 

Ansøgning om lovliggørelse af redskabsbygning opført i perioden 2005/06 på Grovevej 33, 7540 

Haderup – Lb. nr. 11 – Grove Kirke. 

 

Herning kommune har på vegne Grove Kirkes Menighedsråd søgt om lovliggørende dispensation til 

en redskabsbygning på 40 m2, opført til brug for kirken i perioden 2005/2006 uden forudgående 

dispensation 

 

Ansøgningen 

Det fremgår af ansøgningen, at Herning Kommune via en indberetning fra SKAT, er gjort opmærk-

som på forholdet.  

 

På baggrund af SKAT’s indberetning har Grove Menighedsråd søgt redskabsbygningen lovliggjort.  

 

Herning Kommune har anført, at: 

” … 

af kommunens sagsarkiv fremgår det, at bygningen optræder på en situationsplan, fremsendt til Her-

ning Kommune i 2008 i forbindelse med ombygning af det tidligere kapel til kontor og mandskabs-

rum.  

 

Det kan også konstateres, at bygningen stod på stedet, da arealerne i 2015 blev besigtiget af Fred-

ningsnævnet, i forbindelse med en tilladelse til at opføre en materialeplads – i begge tilfælde uden at 

det har givet anledning til en påtale. 

…”  

 

Fredningen 

Der er tale om en Exnerfredning, hvorefter arealerne ikke må bebygges midlertidigt eller vedvarende, 

ligesom der heller ikke må opsættes skure mv. eller ske opbevaring af redskaber eller lign. skønheds-

forstyrrende genstande. 

 

Natura 2000 

Det ansøgte ligger ikke i eller i nærheden af et Natura 2000 område. 

 

Fredningsnævnets sagsbehandling  
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Fredningsnævnet har efter høring af de kirkelige myndigheder og øvrige interessegrupper besluttet 

at behandle sagen på skriftligt grundlag. 

 

Nævnet har modtaget fotos af redskabshuset, herunder af dets placering og påvirkning af indkig til 

og udkig fra kirken og kirkegården. 

 

Nævnet har desuden konstateret, at der i 2015 blev meddelt dispensation til at anlægge en materiale-

plads på samme side af kirken. Det fremgår af denne dispensation, at placeringen vest for kirken ikke 

vil påvirke ind- og udkig, dels da kirken er omgivet af tæt bevoksning med høje træer, dels da der 

ikke er nogen veje i den retning. 

 

Mellem kirkegården og materialepladsen er der en høj hæk, så materialepladsen ikke kan ses fra kir-

kegården og dermed ikke skæmmer kirkens omgivelser. 

 

Ingen af de påtaleberettigede har haft indvendinger mod det ansøgte. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningsnævnet har efter votering truffet afgørelse om at meddele lovliggørende dispensation til det 

bestående redskabshus på 40 m2, da det ikke er i strid med fredningens formål, idet det ikke vil 

skæmme indkig til og udkig fra kirken og kirkegården. 

 

Nævnet har lagt vægt på, at redskabshuset er nødvendigt for kirkens drift, og at huset, der er opført i 

træ, alene kan anes bag høj hækbeplantning i kanten af kirkegården, og at det ikke kan ses i retning 

mod kirken, hvor det er placeret op mod tæt træbevoksning.  

 

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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-

genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 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). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

http://www.naevneneshus.dk/
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sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 

klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 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 frist for efter-

kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-

ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 

sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis 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 afgørelses-

udkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 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 en tilladelse bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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