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af l' l t lf; by ;'-', (J sogn:, '-l ...AA.I' .( •

at lade nedennævnte areal af ov~nnævnte~~j~ndom·frede .
. 14t Arealet beskrives således:

.'":: ~" .
l.1 .......~#vt\0' ri;, i

., •. 110.,.....• ./ .....

,
"''' Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlerti-
. . -- -~--- - - - -- - - - -- - - ~ - -- - --- - - _. -

digt eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne
m å g r ave s g r u s e11e r anb ri n g e s tr a n s 1"oT ni a t o r s t a t ion e i: ,

te l e fon - og te l e g r a froa s t er o. ].ig n., ej h e 11e r op s æ t t e s

skure, udsalgssteder, isboder, vogne til-beboelse eller
opbevaring af redskabe~ eller lignende skønbedsforstyrrende
genstande.

Je go_.f o r b e 11o l d e r ID i g d o g r e t t i l a·t

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilb~d.

tinglyses på min ejendom matr. nr.,
by

(~,\-
af
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold
fredningsnævnet for Arhus amt og
råd hver for sig.

sogn,

til foranstående er
"! ,'1 ,
"~i 1 !/f~

, "" . '"' menigheds-

"den -':"I/~,, .
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Under dags dato har fredningsnævnet besluttet at mod-
tage og godkende det fremsatte fredningstilbud, således at
dette vil være at tinglyse som servitutstiftende på do foran---
nævnte matrikelnumre, med prioritet forud for al pantegroId.

Fredningsnævnet i Århus amt.
--- - ..... -.__._ -- ._ . .__ . . _._']., - .' - . i .. ~ _, ,__
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Undertegnede_~1UkJNu.;It.~":~'-'\-;r '.;J . -- ---- .. - --
tilbyder herved som ejer af matr. nr . ..;"14., \,,1 '1.e., •

,,.;I ,. I. "

af :./L UZt". , . -by-- ;;
at lade nedennævnte areal af ovennævnte ejendom frede.

sogn,

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne m~ ikke bebygges eller beplantss, midlerti-

digt eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arAalern~
må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., ej heller opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse elleT
opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende
gens tande. !i ,) t.' ,.i '7 ,: ",

Jeg forbeholder mig dog ret til <l't -:~.&.{ ':.,i/t.r':'" r.:'-;·-, . > c"'.
[1 ,i 1"' I~ ,~!'',"'7 " ,I 7 "r1-,. ".Ii J' • .'J I) ': I' il!-,l ';'~('/..r,. j;". ':....-.r./~· ..~ . ':'..'1: :''i.{,·U Jrl,;{ ~2fA,iA" f,;,.u.,[If./,,,..,...-vI, ,;,.. ij~ \A..->',.,r .. ~ ~_ .• " f7' I V' ,,/
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For fredningen kræver jeg ingen erstatnjng.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

t i n g l y s e s på m i n e j e n d o ID ma t r. n r • {t'J',~; f; " '"i:';';
I. r ~'I,", j'af ,~ ~"'AJ by ".~ Gogn.

. ~dog uden udgift for IDlg. '.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er
, .! '/

fredningsnævnet for Århus amt og '/v,.!~i.·-"l. menighed:=.-
råd hver for sig.
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Under dags dato har fredningsnævnet besluttet at mod-
__~-tag~ ~g godkende det, fremsat~e fredning~tilbud, således at

dette vil være at tinglyse som servilutstiftendci på-de foran-
nævnte matrikelnumre, med prioritet forud for al pantegæld.

Fredningsnævnet i Arhus amt .
. - .- ..-. -......1· ," -./.-. -.('..,
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~ FREDNINGSTILBUD
Undertegnede ._{~ ~?dJ;..aw '-.-.- _._.

, -'- -- .---. __ o tilbyde r herved·s om ej er af -matr. nl".- .3 &. - -- -_._-~ /

af (U.: 114. by
~at lade nedennævnte areal--af ovennævnte' ejendom frede.

sogn,

• Arealet beskrives således:

'.-
I

.'-.

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

digt eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne
må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., ej heller opsættes
skure, udsalgssteder, isboder~ vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lignende skønheds forstyrrende
genstande.

~ ..; () -' ~l ~7 ;/1'J e g f o r b e h o l d e r mi g d o g r e t t i l a t ..1,'.'(.:;......;/.-;1..1. .;A.

f" "" r- "'. J f -. d.... '- .A(i, " "",,A ~"\ .V", wJ..'lV......!Å-A. () f} , """'l .L' \"'''''''''''.A ~.' .....; .".....A ,..?4"1 • ......"V! ,I"..: D. ,-", 'I: '.
~ "~}{ T 'd l' I / ~.. tf ~ ~"

~'''').~;''-J\;lt !-",;1'/-:; ~ l~ ,}, !LA.,' '1··hA:\r~_. f?~J (;OVA,t. ffJ.4.i(lt<-·"-i~
\l <.\ • €j u rU j f ~ • ""t 4' 'J 4' t.:j

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

r ~..tinglyses på min ejendom matr. nr. ';:;C
f < •••

a f ( ') '.J.:A.

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold

fredningsnævnet for Århus amt og
råd hver for sig.

by sogn,

til foranstående er
,.' f I ..::{-7 .....
(l. tI.

J :; t. :i....(...'VC menigheds-
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; '/ /l :,..~"..s.t.\.
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Under dags dato har fredningsnævnet besluttet at modo

tage og godkende det fremsatte fredningstilbud, således at
dette vil være at tinglyse som servitutstiftende på de foran-
nævnte matrikelnumre, med prioritet forud for al pantegæld.

Fredningsnævnet i Arhus amt.
Århus, den ~~-.-(J ..~~J"):.:~$J , '. ----.-----------.---
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:F H l,; D N I :1 G S '!' I L B U D •------------------------~------~p. I?...tI{;U!','_...
Menighodsr:idene i Vi tten og IIaldumrsogne, der bestyrer den præ-

steembedet tilhørende ejendom matr. nr. la Vitten by og sogn tilb;;r-
der herved at lade ne6.ennævnte ejendom,< deJ:'omfat{er en del af da
pr~1teembedet tilhørende landbru[smæssig drevne jorder,. frede.

Arealet beslcl'ives s§.ledes: den del af matr. nr. la, der l1geer
kirkeg~dens østlige og sydliee skel nærmere end 200 meter.

Fredningen hur føl[.ende o~fane: arealet må ikke bebygges eller
bepltmtes" midlertidet eller vedvarende, ligesom der helJor ikko på
arealet må graveE LTUS elJ~r ro1brin~s transformatorstationer~ tele-
fon og teleerafmaste~ OB lignende, ej heller opsættes skure, udsla~E

, :steder;·"iSUoder,.~.voene\.til beboelse eller opbevaring af redskaber. ,-

eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.
S&længe det pleæ1dende areal administreres af de kirkeliee myn-

diehedcrdigheder, træffer-kirkemininteriet dog efter indhentet er-
klæring.fra frcdnin~8n~vnet af~~T~lse om nyplacering af b~gnllleer
p~ præsteg1rdsjorden oe tilliGe om selve byggeplanen for disse, fv~
s&vidt bygniugerrm Gl~ul benytte o til driften af pI-æstegardclls jOl,c;\~l

til brug for præsten eller i det hele tjene kirkelige formal.
l!'orfrcanitlF':eI1kl':J.,vesine;en erstatnitlB.
Ovenstlende freJniuc:stilbud l:an tine;lyses på ej en dOrIlmenma. tr.

nr. la Vitten by oq sogn dog uden udeift.for menichedarådene.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er frednine::mævnet

for Århus amt og hvis ejendommen måtte blive solgt, så a~ den uUEår
af de kirkelige myndiehcders bestYl~lse. da tillige menighedsrådene I

i Vitten OG Ilaldum sogne.
Vitten, den

\.' 'J i",,"

..



J.!
SOl!!formand og idet jeg attesterer, at umerskriverne udgør

samtlige medlemmeraf fællesudvalget for menighedsrådene i Vitten
og Haldumsogne.

Vitten" den I(J-t/ -5~

~,~

____ •• • __ • • p_o _

___ _ ._Pr5~!~~~~!~~g~~!t~~_~~~_~!.aJ:~, a t__!-orans!åend.=- fr~1?-_~!1~~~!-~_~~~__.._
antages.

FRANLEV M FL HERRED RS ffiOVSTIUDVALG
den 26/3 1953. r

. -.-- ..

Det

:: ~ :- ..~
)

til træues , at nærværdntl~. fredningstilbud, ti' rglyse G

servi tutGtifte:1de )i matr. nr. 1~' 'Vitt~t:l~lb~ og sogn.

Kirkeministeriet, den 15.april 1953. ~~ ...,........
P.M. V. .~\()')~':; ~

E.B.

".'l;" som

J: r<;(!:1inr;~!'..':1Vr: a t j, Arh1.l s ~mt o

I~ - '~ .. _. l (''''1 j., rJ.' •. ir':) l i.:.... ,~;
.. ~- ...... ,'to, - .... '.

o.
'o ,.' /1
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Arealerne må ikke bebygges'eller(beplantes, midlerti-
digt eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne
må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., ej heller opsættes
skure. udsalgssteder. isboder. vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende
genstande.

J eg fa rheh o-lde r··mi g.'d-og re t ···ti l-·at-

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

tinglyses pa mi'~l~~::._ndommatr. nr. ",'}
a f l '.0 ;.. ,.MA b Y :"':;"'., s o g n •
dog uden udgift for mig, J

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er
A ~,.~~

f r e d n i n g s n ævn e t f o r r h u s a ID t o g . . 1,- • \..!.,I'A, me TI i g h e Q s -
råd hver for sig.

• den
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Under dags dato har fredningsnævnet besluttet at mod-
tage og godkende det fremsatte fredningstilbud, således at
dette vil være at tinglyse som servitutstiftende på de foran-
nævnte matrikelnumre, med prioritet forud for al pantegæld.

Fredningsnævnet i Århus amt.
_1;h~~ :---d~~--1-8.--/~~~i.:~-;'i2~ -

- --~~ ~-"--:-..s::o. ::,,-1....--'-_.:...'.-:'>--- .. -_ -- - ... -- .. ----- ---'.' - - ....• -. ---.- ---._._.-.---_.-------------
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Arealet beskrives således:

._~

F r e dn in g on h a r fø l g en d e om fJin g: • 1 fil, '~ -f, ' , t {i ,'< .. : ,: .... /
i-l ._,'.;l ,,,,,. '-1 .A,:.!' ..., •. , '-~......... . '.-~.' -1.,

.. A r e ale rn e må' ikk e b eb ygge s ~el.'le-r{b·ep1an t.-es'; mfd re rtl-
digt eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne
må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
te le fon - og te1eg ra fm a s t e r o. 1ig n ., ej h e11e r op s re t t e s
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lignende skønheds forstyrrende
genstande.

J·eg·h-forbeholde r·mi g d og· r et·-til··a to.

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

tinglyses på min ejendom matr. nr. ~~
{'J.,:".

a f ''...~:J""!-<\

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

,f~iI ~4'" ~

Arh us am t o g 'to . _,1>-:

by sogn,

fredningsnævnet for
råd hver for sig.

:~I .."..--
• \,... :." l.:'!.

menigheds-
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Under dags dato har fredningsnævnet besluttet at mod-
._...'_'.tage og godkende det fremsatte fredningstilbud, således at

dette vil være at tinglyse som servitutstiftende på de foran-
nævnte matrikelnumre, med prioritet forud for al pantegæld.

I••• "'" _. __ ••• '_'''_' __ • _._ ••• Fr.edningsnævnet_ i.Arhus amt..

...._--~~... _~-----~--------_.-
11 r ,'l' 4\ ....
" 5 'I • t .\,
_...l,;.=.!_. ~_~{:~ M;'_~J.~~..__ ._. . .:.-~ . ._._
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Ar 1953, den ::"',' ~:";.~4,h
Der foretoges sag 7/1949

holdt fredningsnævnet møde i Vi·ttcn.
Fredning af Vitten kirkes

-omgivelser (nr. 43)

Dar afsa~des sålydende

Kendelse.

Da de kirkelige myndigheder i henhold til kirkemini::)t(~ri.o ts
cirku1æ:re af 26. j.::muar 1949 har fremsat ønske om, at der fOl'ctfJLI.H3

f'redningsforanstaltninger til sikrine af' Vitten kirkeo ome;ivelI1oJ:'St
da nævnet har 'fuI~det ne~ennævnte foranstaltninger påkrævede

bestemmes:

Et areal af g~dejorden i Vitten by~ belig~ende dels no~d fo~
kirkegården mellem denne og matr.nr. 37 E;, 37 E" 38 og 46 Vitten eJ"
og sogn~ og de18 nordøst for kirkegården mellem denne matr.nr. l ~
og 46 srnst. samt vejene nord og vest for kirkegården, og det b;Y'mrm-
dene i Vitten by tilhørende matr.nr. 46 ( et matrikule~et are31 uf
gadejorden) f således som disse arealer er angive t ptt (let :tremlag"ce
rids, fr€des i følgende omfang:

Area.lerne må ikke bebygges eller på udsietshindrende måde 'bo-
plantes, midlertidigtel:!.er vedvarende, 1ieesom der heller ikke I)å
årealelne.må anbringes transformatorstationer, telefon - el. telegra~
master el. lib-n. t ej heller opsættes skure,. udsa.1Bsstl::der~ ia1Jodf.):r·~
vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn-
hedsforstyrrende genstanueo

Nærværende kendelse vil være at tinglyse som sel~itutstiftende
på matr.nr. 46 p'å tingboesbladet for gadejorden i Vitten b~' og sogn
med sikkerhed :fonl.d for al gæld oe med p~taleret, :for i'l:edningsnmvnet
i Arhus umt og Vitten tlE.mi.ghedsråd.,hver for sig"

Frednulgsnævnet i J~hus
Vitton, den )

j ~ ' ....
.... ' '1
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D E I\" L 11 H A T J. O N

,e

J i'orbj.l1delsu med uds tykning ar ejcndoJnllwn mntr. nl:'. 2211 Vi.t ten
1)y ae; SOgJI, Jl\Torvecl parcel nr. 2 f'r,:u::5ty1d,es JJI(~d J~)35 nf,-llvorpå
<Lgtus jllc1.r'(d,t('t boLdbane, rnr>(](H1S ejer('H 1JoJlolrl()r parcel nr • .1. Ljl
.rort~<.lt laJldbrugsdr.i1't og beboels('), 1JGst-omITIor undertognud<.> ojer
NartilJ }UrJ<e~;;')I~d !'~t~:Lstellson, g,pldond<:) Cor mig uc: :f'r('lJItidi.go ejel'()
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01643.06

, Dispensationer i perioden: 11-08-1994 - 21-09-01
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forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 1 1 AUb. 1994
Sag nr. 53/94

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
ombygning m.v. på ejendonunen, matr.

,
nr. 22 h Vitten by, Vitten, der er
omfattet af kirkeomgivelsesfredning.

Mødt var Fredningsnævnets formand, donuner Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem P'er Blendstrup_, og det konunu-
nevalgte medlem, Per Schøler og sekretæren, retsassesor Grethe
Opstrup.
For Århus Amt, Natur og Miljø mødte ekspeditionssekretær E.H.
Mikkelsen.
Sagens bilag - herunder ansøgning - var til stede.
Ansøgeren, Michael Thierry var mødt.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Århus Amt, Natur og Miljø har indstillet, at det pålægges an-
søgeren at fjerne stalden inden 1 år og eventuelt inden da
søger om Nævnets 'dispensation til at opføre en permanent og

,-

mere sædvanlig stald eventuelt på samme sted. Natur og Miljø
har ingen bemærkninger til de øvrige punkter i ansøgningen .
Der var i Fredningsnævnet enighed om at pålægge ansøgeren at
fjerne skuret/stalden inden 1. august 1995.
Det bemærkes, at eventuel opførelse af en ny stald kræver for-
udgående tilladelse fra Nævnet.
Efter fredningskendelsens ordlyd fandt Nævnet ikke at kunne
udtale sig mod de ansøgte terrænreguleringer.
Fredningsnævnet fandt ikke at kunne behandle den ansøgte om-
bygning af huset på det foreliggende grundlag, idet der reelt
er tale om en nybygning. Nævnet pålagde ansøgeren inden den
15. oktober 1994 at fremsende bygnings tegninger med materiale-
valg .

.~"rHtitøWq
/;< 11/11.- o o CJ ( ,6~en JenSEm

;-3 '};;
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TIL ORIENTERING

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 07/08-97

Hinnerup Kommune
Teknisk forvaltning
Storegade 11
8382 Hinnerup
(Deres j.nr. 97116) REG. Nit \0'-1')·0 'o.

Modtaget I
~l{Qv- og Naturstyrelset~

=> 3 fJl~6. u9~7

e Vedr. j.nr. 69/1997 - nye graverfaciliteter ved Vitten Kirke.

Den 20. juni 1997 fremsendte Århus Amt en fra kommunen modtaget ansøgning, hvor
der for Vitten Kirkes Menighedsråd søges om tilladelse til opførelse af ny bygning til
kirkegårdspersonale samt handicaptoilet for kirkegængere. Bygningen placeres på sam-
me sted som den eksisterende graverbygning, der nedrives. De nye faciliteter ved Vit-
ten Kirke er på 78 m2, fordelt med 41 m2 til velfærdsrum og 37 m2 til værksted og
maskiner. Byggeriet placeres på et areal, der er omfattet af kirkeomgivelsesfredningen
tinglyst den 15. maj 1953.

Da den ansøgte bebyggelse er nødvendig for opfyldelse af myndighedernes krav for
kirkegårdspersonale og da byggeriet på bedste måde er indpasset i kirkens omgivelser
og på ingen måde vil genere indsynet til kirken, idet byggeriet vil være omgivet af en
høj træbevoksning, skal Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, meddele tilladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse
med de fremsendte tegninger med beliggenhedsplan.

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.

tul~'v\) \~~ ~+lCJ,..l\.. t l ~-<:>oo I
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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

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-713-1-97)
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/Kaj Vestergaard, Svalevej 20, 8382 Hinnerup
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, ÅlOOjvej 4, 8653 Them
Per ScOOler, Tåstrup 12, Haar, 8382 Hinnerup
Vitten Kirkes Menighedsråd v/Bjarne Sørensen, Vesterengvej 8, Vitten, 8382 Hinnerup
Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S, Skovvejen 46 i, 8000 Århus C

•
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Til ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

10/04-01

Hinnerup Kommune
Storegade 11
8382 Hinnerup

Vedr. j.nr. 6/2001 - opførelse af halvtag og lovliggørelse af boldskur og legeplads
på boldbane vest for Vitten Kirke.

Århus Amt, Natur og Miljø, har den 13. februar 2001 fremsendt en fra
Hinnerup Kommune modtaget sag, hvor Vitten Borger- og Idrætsforening søger om
tilladelse til opførelse af et 31 m2 stort halvtag samt efterfølgende dispensation til et
allerede opført 15 m2 stort boldskur og en etableret legeplads på ejendommen matr.nr.
22 y Vitten by, Vitten.

Ejendommen ejes af Vitten Forsamlingshus.

Boldskur og legeredskaberne er placeret nedenfor en skrænt vest for Vitten Kirke.

Halvtaget skal benyttes af lokale dagplejemødre og af idrætsforeningen.

Arealet er omfattet af kirkeomgivelsesfredningen, tinglyst den 15. maj 1953.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 14. marts 2001.

Under besigtigelsen oplyste Borger- og Idrætsforeningens repræsentanter, at halvtaget
ikke vil blive højere end det allerede etablerede boldskur. Det oplystes i øvrigt, at
legeplads m.v. anvendes af byens børn og unge.

Hverken Danmarks Naturfredningsforening, Skov- og Naturstyrelsen eller Århus Amt
havde indvendinger mod det ansøgte.

Vitten menighedsråd har i skrivelse af 23. marts 2001 meddelt, at menighedsrådet ikke
har indvendinger mod det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da indsynet til kirken alene vil blive forstyrret, når man er på boldbanen, hvor halvtag,
boldskur og legeplads benyttes, samt da boldbanen ligger meget lavt i terrænet i for-
hold til kirken, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, tilladelse til det ansøgte halvtag samt efterfølgende dispensation til etableringen
af legeplads og boldskur på betingelse af, at skur, halvtag og legeredskaber fjernes,



," 'l'

. ,.

hvis de ikke længere bruges eller står og forfalder.

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 ..

Kopi er sendt til:

Vitten Borger- og Idrætsforening v/Klaus H. Pedersen, Krogsvej 27, 8382 Hinnerup
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-713-3-00)
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/Grethe Grue Sørensen, Skoletoften
16, 8382 Hinnerup
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, Else Juhl, Nørreskovvej 239, 8382 Hinnerup
Vitten Menighedsråd v/formand Tove K1itte Kristensen, Ådalsvej 8, 8382 Hinnerup
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

21/09-01

Landskabsarkitekt Eivind Wad
Nielsen & Wad
Adelgade 32
8660 Skanderborg

Vedr. j.nr. 31/2001 - helhedsplan for randbeplantning ved Vitten Kirke.

I skrivelse af 2. april 2001 har De for Vitten Menighedsråd fremsendt en samlet be-
plantningsplan for området omkring Vitten Kirke. Her ud over ønskes en ældre byg-
ning nordvest for kirken fjernet, eventuelt ved Fredningsnævnets hjælp.

Arealerne, der er omfattet af beplantningsplanen, ligger inden for kirkeomgivelsesfred-
ningen, tinglyst 15. maj 1953, hvorimod den ældre bygning, der ønskes fjernet, ligger
uden for kirkeomgivelsesfredningen, hvorfor Fredningsnævnet ikke har kompetence i
forhold til denne.

Beplantningsplanen omfatter fældningen af en del af den eksisterende beplantning, som
forstyrrer indsynet til kirken, idet man vil lade enkelte træer stå. Der vil også blive
plantet nogle få træer påny. Endvidere skal materielpladsen flyttes mod øst i forhold til
den nuværende placering, hvorved denne plads kommer længere væk fra kirkegården.

Det fremgår, at forslaget er anbefalet af Frijsenborg Provstiudvalg på baggrund af ud-
talelse fra kirkegårdskonsulent Anne Marie Møller.

Fredningsnævnet har forelagt sagen for Århus Amt, Natur og Miljø, som i skrivelse af
11. juli 2001 har anbefalet, at Fredningsnævnet godkender planen, herunder flytning af
materielplads og fjernelse af beplantning mod syd.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da helhedsplanen vil åbne op for indsynet til kirken, som netop er hensigten med kir-
keomgivelsesfredningerne, findes den forelagte plan ikke at stride mod kirkeomgivel-
sesfredningen, hvorfor Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, meddeler tilladelse til det ansøgte, som vist på det fremsendte forslag til helhedsplan
for randbeplantning .

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 •
Kopi er sendt til:

Vitten Menighedsråd v/Bjarne Sørensen, Lille Elstedvej 223 A, 8520 Lystrup
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-713-2-01)
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/Grethe Grue Sørensen, Skoletoften
16, 8382 Hinnerup
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, Else Juhl, Nørreskovvej 229, 8382 Hinnerup el
Hinnerup Kommune, Storegade 11, 8382 Hinnerup
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 Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 25. juni 2017
FN-MJØ-44-2017. Shelter, bålhytte og legeredskaber

Fredningsnævnet har den 26. april 2017 fra Favrskov Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om 
lovliggørelse af allerede opstillet shelter, bålhytte og legeredskaber på matr.nr. 22y og 22v Vitten By, Vitten 
på Vittenvej 79, 8382 Hinnerup. Ansøgningen er indsendt af Vitten Forsamlingshus ved Jørgen Staun.

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

Sagens baggrund.

Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration af 26. marts 1953 til sikring af indsigten til og udsigten 
fra Vitten Kirke. Der må ikke bebygges eller beplantes eller opsættes skure, vogne til beboelse eller opbeva-
ring eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Det fremgår af ansøgningen, at der er opstillet et shelter i en størrelse på 3,82 x 4,19 meter med tagbeklæd-
ning af tagpap, et antal legeredskaber og en bålhytte i en størrelse på 5,58 x 6,80 meter. Materialerne er alle 
steder træ, bortset fra en rutsjebane i plastik.

Fredningsnævnet har behandlet sagen må et møde med besigtigelse den 14. juni 2017. Der deltog ikke andre 
i besigtigelsen. Besigtigelsen blev gennemført i tilknytning til et offentligt møde i en fredningssag, og der var 
givet underretning om besigtigelsen, idet fredningsnævnet ikke havde kunnet anføre et mere præcist tids-
punkt for dens gennemførelse.

Fredningsnævnets afgørelse

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

Fredningsnævnet kunne ved besigtigelsen konstatere, at de opstillede shelter, bålhytte og legeredskaber har 
en placering, som gør, at de ingen betydning har for indsigten til eller udsigten fra kirken.

Fredningsnævnet meddeler herefter 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-
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,
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 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:

1. Vilhelm Brage Michelsen,
2. Kurt Andreassen,
3. Hinnerup menighedsråd,
4. Vitten Forsamlingshus,
5. Aarhus Stift,
6. Favrskov Provstiudvalg,
7. Miljøstyrelsen, København,
8. Favrskov Kommune, sagsnr. 2016-1383-01,
9. Danmarks Naturfredningsforening, København,
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10. Danmarks Naturfredningsforening, Favrskov,
11. Dansk Ornitologisk Forening, København,
12. Dansk Ornitologisk Forening, Favrskov,
13. Dansk Botanisk Forening,
14. Friluftsrådet, Favrskov,
15. Region Midtjylland,
16. Kulturstyrelsen.
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 Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 25. juni 2017
FN-MJØ-20-2017. Enfamilieshus, garage og orangeri

Fredningsnævnet har den 18. april 2017 fra Favrskov Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om 
nyopførelse af enfamilieshus og opførelse af garage og orangeri på matr.nr. 1a Vitten By, Vitten på Klapsko-
vvej 2, 8382 Hinnerup. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Johannes Damsgaard-Bruhn.

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

Sagens baggrund.

Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration af 26. marts 1953 til sikring af indsigten til og udsigten 
fra Vitten Kirke. Der må ikke bebygges eller beplantes eller opsættes skure, vogne til beboelse eller opbeva-
ring eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Det er oplyst, at det nuværende enfamilieshus er på 170 m2 i 1½ plan, og at den nye bygning får samme 
placering, størrelse og omtrentlige placering som den eksisterende bygning. Garagen bliver på ca. 30 m2 og 
orangeriet på 16 m2. 

Hinnerup Menighedsråd og Favrskov Provsti har ikke bemærkninger til projektet. Aarhus Stift har udtalt, at 
det er stiftsøvrighedens vurdering, at den nye bebyggelse ikke vil påvirke udsynet fra eller indsynet til Vitten 
Kirke væsentligt. Stiftet har på baggrund af en udtalelse fra Den Kgl. Bygningsinspektør anført, at de oplyste 
bygningshøjder (6,83 meter) bør fastholdes, når projektet realiseres, og at der ikke bør anvendes reflekte-
rende tagbeklædning. 

Den ansøgte bebyggelse er i ansøgningsmaterialet illustreret ved tegninger.

Fredningsnævnet har behandlet sagen må et møde med besigtigelse den 14. juni 2017. Der deltog ikke andre 
i besigtigelsen. Besigtigelsen blev gennemført i tilknytning til et offentligt møde i en fredningssag, og der var 
givet underretning om besigtigelsen, idet fredningsnævnet ikke havde kunnet anføre et mere præcist tids-
punkt for dens gennemførelse.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Vitten 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.

Beboelseshuset udføres med stort set samme udtryk som det nuværende hus med samme størrelse og pla-
cering. Orangeriet opføres som en tilbygning til huset væk fra kirken, mens garagen er foran huset mod kir-
ken.

Fredningsnævnet er enig i vurderingen fra Aarhus Stift, hvorefter bebyggelsen ikke vil påvirke indsigten til 
eller udsigten fra kirken. På den baggrund og efter de kirkelige myndigheders stillingtagen til projektet med-
deler fredningsnævnet dispensation på de vilkår, der er anført af Aarhus Stift. 

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


2

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
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Denne afgørelse sendes til:

1. Vilhelm Brage Michelsen,
2. Kurt Andreassen,
3. Johannes Damsgaard-Bruhn,
4. Hinnerup menighedsråd,
5. Aarhus Stift,
6. Favrskov Provstiudvalg,
7. Den Kgl. Bygningsinspektør,
8. Miljøstyrelsen, København,
9. Favrskov Kommune, sagsnr. 2017-0287-02,
10. Danmarks Naturfredningsforening, København,
11. Danmarks Naturfredningsforening, Favrskov,
12. Dansk Ornitologisk Forening, København,
13. Dansk Ornitologisk Forening, Favrskov,
14. Dansk Botanisk Forening,
15. Friluftsrådet, Favrskov,
16. Region Midtjylland,
17. Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 18. september 2018

FN-MJØ-84-2018. Beplantning

Fredningsnævnet har den 18. juni 2018 fra Favrskov Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om 
at foretage genplantning af træer på matr.nr. 1a Vitten By, Vitten, Klapskovvej 2, 8382 Hinnerup. Ansøgnin-
gen er indsendt af ejendommens ejer Johannes Damsgaard-Bruhn.

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 en fredningsdeklaration af 26. marts 1953 til sikring af indsigten til og udsigten 
fra Vitten kirke. Der må ikke bebygges eller beplantes eller opsættes skure, vogne til beboelse eller opbeva-
ring eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Det fremgår af sagens akter, at der omkring ejendommen er fjernet bevaringsværdige træer, og at Favrskov 
Kommune påtænker at påbyde, af beplantningen retableres. Ejendommens ejer har til brug herfor udarbej-
det en skitseret beplantningsplan. 

Hinnerup Menighedsråd, Favrskov Provstiudvalg, Den Kgl. Bygningsinspektør Jens Andrew Baumann og Aar-
hus Stift har alle tilsluttet sig, at beplantningen retableres. Den Kgl. Bygningsinspektør og Aarhus Stift har 
anført, at der ved beplantningen fra øst/til øst bør tages hensyn til kirken, når beplantningens omfang, højde 
og karakter i det hele taget fastlægges.  

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 10. september 2018. I besigtigelsen 
deltog endvidere Johannes Damsgaard-Bruhn og Karen Damsgaard-Bruhn og Hinnerup Menighedsråd ved 
Bent Engelbrecht. Projektet blev gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispen-
sation.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Vitten 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.

Der er tale om retablering af en tidligere beplantning, som kun i begrænset omfang mod syd har betydning 
for indsigten til og udsigten fra kirken. De kirkelige myndigheder har alle tilsluttet sig den ansøgte beplant-
ning med bemærkning om, at der ved fastlæggelse af beplantningens omfang, højde og karakter tages hen-
syn til kirken.

På den anførte baggrund meddeler fredningsnævnet dispensation, idet det forudsættes, at der ved beplant-
ningen tages det således fremhævede hensyn. 

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. 
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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. Kurt Andreasen,
3. Johannes Damsgaard-Bruhn,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Favrskov Kommune, sagsnr. 710-2017-40217,
6. Aarhus Stift,
7. Favrskov Provsti,
8. Hinnerup Menighedsråd,
9. Danmarks Naturfredningsforening, København,
10. Danmarks Naturfredningsforening, Favrskov,
11. Dansk Ornitologisk Forening, København,
12. Dansk Ornitologisk Forening, Favrskov,
13. Dansk Botanisk Forening, København,
14. Friluftsrådet, centralt,
15. Friluftsrådet, kreds Østjylland,
16. Region Midtjylland,
17. Kulturstyrelsen.
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 Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 31. oktober 2018
FN-MJØ-122-2018.  Ændret udformning og placering af garage

Fredningsnævnet traf den 26. juni 2017 følgende afgørelse om en ansøgning om nyopførelse af enfamilies-
hus og opførelse af garage og orangeri på matr.nr. 1a Vitten By, Vitten på Klapskovvej 2, 8382 Hinnerup (FN-
MJØ-20-2017):

”Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration af 26. marts 1953 til sikring af indsigten til og udsigten fra 
Vitten Kirke. Der må ikke bebygges eller beplantes eller opsættes skure, vogne til beboelse eller opbevaring eller 
lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Det er oplyst, at det nuværende enfamilieshus er på 170 m2 i 1½ plan, og at den nye bygning får samme place-
ring, størrelse og omtrentlige placering som den eksisterende bygning. Garagen bliver på ca. 30 m2 og orangeriet 
på 16 m2. 

Hinnerup Menighedsråd og Favrskov Provsti har ikke bemærkninger til projektet. Aarhus Stift har udtalt, at det 
er stiftsøvrighedens vurdering, at den nye bebyggelse ikke vil påvirke udsynet fra eller indsynet til Vitten Kirke 
væsentligt. Stiftet har på baggrund af en udtalelse fra Den Kgl. Bygningsinspektør anført, at de oplyste bygnings-
højder (6,83 meter) bør fastholdes, når projektet realiseres, og at der ikke bør anvendes reflekterende tagbe-
klædning. 

Den ansøgte bebyggelse er i ansøgningsmaterialet illustreret ved tegninger.

Fredningsnævnet har behandlet sagen må et møde med besigtigelse den 14. juni 2017. Der deltog ikke andre i 
besigtigelsen. Besigtigelsen blev gennemført i tilknytning til et offentligt møde i en fredningssag, og der var givet 
underretning om besigtigelsen, idet fredningsnævnet ikke havde kunnet anføre et mere præcist tidspunkt for 
dens gennemførelse.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Vitten 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.

Beboelseshuset udføres med stort set samme udtryk som det nuværende hus med samme størrelse og place-
ring. Orangeriet opføres som en tilbygning til huset væk fra kirken, mens garagen er foran huset mod kirken.

Fredningsnævnet er enig i vurderingen fra Aarhus Stift, hvorefter bebyggelsen ikke vil påvirke indsigten til eller 
udsigten fra kirken. På den baggrund og efter de kirkelige myndigheders stillingtagen til projektet meddeler fred-
ningsnævnet dispensation på de vilkår, der er anført af Aarhus Stift.”

Fredningsnævnet har den 25. september 2018 og 30. oktober 2018 modtaget Favrskov Kommunes bemærk-
ninger til en ændring i projektet, hvorefter garagen udføres med fladt tag i stedet for med rejsning og place-
res 1,3 meter fra skel i stedet for de tidligere ansøgte 2,5 meter fra skel. Kommunen har anført at kunne 
godkende garagens placering. Det fremgår i øvrigt, at der alligevel ikke opføres et orangeri.

Hinnerup Menighedsråd, den kgl. Bygningsinspektør og Aarhus Stift har alle tilsluttet sig projektet.

Fredningsnævnets afgørelse

Med bemærkning om, at ændringen i projektet ikke findes at påvirke indsigten til eller udsigten fra Vitten 
Kirke i forhold til det projekt, der blev meddelt dispensation til den 26. juni 2017, meddeler fredningsnævnet 
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med samme begrundelse som i afgørelsen dispensation til det ændrede projekt, jf. naturbeskyttelseslovens 
§ 50, stk. 1.

Afgørelsen er truffet uden besigtigelse af fredningsnævnets formand, jf. § 10, stk. 5 i forretningsorden for 
fredningsnævn.

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. 
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.
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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. Vilhelm Brage Michelsen,
2. Kurt Andreassen,
3. Johannes Damsgaard-Bruhn,
4. Hinnerup menighedsråd,
5. Aarhus Stift,
6. Favrskov Provstiudvalg,
7. Den Kgl. Bygningsinspektør,
8. Miljøstyrelsen, København,
9. Favrskov Kommune, sagsnr. 2017-0287-03,
10. Danmarks Naturfredningsforening, København,
11. Danmarks Naturfredningsforening, Favrskov,
12. Dansk Ornitologisk Forening, København,
13. Dansk Ornitologisk Forening, Favrskov,
14. Dansk Botanisk Forening,
15. Friluftsrådet, Favrskov,
16. Region Midtjylland,
17. Slots- og Kulturstyrelsen.
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