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A F S K R I F T •
Dagbog nr. 832 29/3 1960.

Matr.nr. lø, l~
Mejlby by og sogn.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Randers amt,
ved dommer Fog, Mariager.

StempelfrL
Fredningnævnet for

Randers Amt,
f.s. 34/1960.

Fredningstilbud

Undertegnede Menighedsråd for Mejlby sogn
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l~, 1~ af Mej lby
lade JlI~~:llli: ovennævnte matr. nr. frede.

by, Mejlby sogn, at

Arealet beskrives saaledes:
Matr.nr. l~ parkeringsplads,

l~ - areal, erhvervet til kirkegårdsudvidelse •

.'

Fredningen har følgende omfang.:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vEldvarende,

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegråfmaster

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
"lo

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende ge})stande •

•



For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Rå.d t nævnte

)J~ er indforstået med, at' ovenstående fredningstilbud tinglyses på JlIJiIx ejendom matr.

nr.l,E!, l§§: af Mejlby by, Hejlby sogn, dog uden udgift for OItgx rådet.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og pro vs t i-

udvalget og rådet hver for sig.

. ,den 15/ 3 1960 .

Mejlby menighedsråd
Axel Andersen, fmd.
Mette Larsen
Jens Sørensen.

l

I,
.1

T. 0stergaard Poulsen
Jens Selling
Barbara Alstrup
Anna Madsen

Det bekræftes, at ovenstående underskrifter udgør det samlede
menighedsråd.

Mejlby Menighedsråd pr. Hjortshøj

Axel Andersen.

Idet fredningsnævnet for Randers amt, modtager og godkender foranståepde (redningstilbud,
-

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.' l,E! og l~ af Mejlby by,

O g sogn, æt»mtkomx X1XIx Dpc fab: XliIlICXklKWiXiIifX:æfX

XXaw6.l~~:A1»ltX~K )I1K4{)@(lDtXM~X~~eXJ(Øg~ø~«

~~x~ecXOO:X:XijfmvlU~iXJ6X~OCOOXtX~e)1«$Xt(001@lGCJ~J(tR:x

Fredningsnævnet for Randers amt, den 28 I 3 1960
Frednlngsnævnet for

Randers Amt.
Dommerkontoret, Mariager.

e,

F o g •

Afgift: Indført i dagbogen for retten i Hornslet, d. 29.3.1960.
§ 142

: 3 kr. Lyst.Tingbog: Mejlby Akt: Skab A nr. 505.
Knud Kjærholm.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_
Afskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Randers amt, I
dommerkontoret i Mariager, den februar 1961.

~~

f~



FREDNINGSNÆVNET>



I_,l
I
I
I

•

Reslllllngs·
formular

D

STATSMINISTERIET.
!~EG.i·JR. ~l~.-lEAfskrift.

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

udslettelse

Dagbog nr. 431.11/3 1958.
Mtr. nr., ejerlav, 80gn: la, le Me jlby.
(I København kvarter)

eller (i de sønderjvdske lands-

dele} bd. og bl. j ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab 111'.
(udfyld" dl dommørkon/oret)

Købers }
Kreditors bopæl.

Gade og hus nr.;
(hvor sidlnt findes)

F.s. 25-1951-
Anmelderen" navn og bopæl (kontor);

Fredningsnævnet for Randers aro
ved dommer Fog, Mariager.

Stempelfri. ittk :i~

Fredningstilbud

Undertegnede Husmand Viggo Jensen, Kejlby pr. Hjortshøj,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. la, le af Mejlby by. og sogn, at

lade ned~nnævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

En 12 m bred strimmel af matr.nr •• la,lo Mejlb1 langs nordre
kirkegårdsmur 1 hele murene længde,

Predningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,.
ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jensen & Kleldskov, AIS, København.



i
I
I
I

el ,
I

I
I

For fredning<ln kræver jeg ingen erstatning.

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

nr.la,le,14d af Mejlby by, og sogn, dog uden udgift for mig. Bo\erlD,
sker dog kun på la Og le. .

Påtaleberettiget i henhoTd til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og provstl-
udvalget,menlgh.r~det hver for sig.

Mejiby ,den l /'$ 1958 .

V:!.SS9 Jensen

•

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

b~stemmes det, at tilbudet ~kal lyses som servitut på matr. nr. la. le af Mejlby by,

og sogn,1Jitx~xxxxxxK&xxXXXJl!itDaxxxx:ick:XXxxx!Jl!t'Xhvilket matr. nr.

forbindelse med matr. nr. / l;cl ihd. udgør et landbrug.lDElXUrilXlI JUNiI~Ji.UJltIt ,-
I
",

.-redningsnævnd for Randeis amt, den 7/' 1958
P.N. V.

E.B.
Kristen sen

sekretær.

Afgift:
§ 14': 3 kr.

Indført i dagbogen for retten l'Hornåiet
d. ll. mare 1958.

Lyst. Tingbog; Bd. Mejlby Bl.
Ovesen

Akt: Skab A nr.~

cst.
-0-0-0-0-0-0-

Afskriftens rigtighed bekræfte8.
Fredningsnævnet for Randers *mt, ~
dommerkontoret. Merlager. / de~~';t.;' I ;;,..

" /'/ .~,~-..,,--/---'--"--/
/' ~.?'~~-

/"~ ./'.. ,,~
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Hestilllngs·
formular

D

I~EG. NR. /l?-t E I o/J _ t 'liII --.)fv'·~4·
I

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Fredningsnævnet for Randers Amt, F.S. 25/1951.

Mtr. nr.; eJerlav. sogn:
(i København kvarter)

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

sogn.

1x Mejlby by
og sogn.

Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommITkontorøt)

- Købers } -
. bo ælKredltors p.

• I •
Anmelderenlt navn og bopæl (kontor);

Fredningsnævnet for Randers amt,
ved dommer Fog, Mariager.

Gade og hus nr.;
(hvor sldanl 8Qdes~

Dagbog nr. 90. 20/1 1954
Dagbog nr. 3290 2/3 1954. Stempel: kr. øre.

Stempelfri.

Fredningstilbud

Undertegnede Andelsselskabet Mej1by Forsamlingshus og Sportsp1ad~

by. Mej1byaf Mejlbyl 1.tilbyder herved som ejer af matr. nr. sogn. at

lade nedennævnte areal af OVtinn<cvnlu mulr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

Fra kirkegårdsmuren imod øst i sportspladsen
bredde på 50 m

Fredningen har følgende omfang: . J

Arealerne må ikke bebygges eller bepJantes. med høje træer, midlertidiglceller vedvarende,
.' - ... )

ligesom der heller ikke på arealerne må anb~inges transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster

o. lign., derpå ej ops,ettcs skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
• _.. li~"skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

L •

" . ,

• v

Jensen & Klcldskov, AIS, KobenhavD.



For fredni~gen kræver jeg i~gen \l~statning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tipglyses _ på min ejendom matr.

l l sogn, dQg uden udgift for mig.af Mejlby by, Mejlbynr.

Påtaleberettiget i henhold til foranstål:lnde er fredningsnævnet for Randers amt ~

llC~lCldt)SJgx:

Mejlby d, en 18/12 1953 •.
P.B.V.

Rs. Kalstrup.

I

.1

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foran.tående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet .kal lyses som servitut på matr. nr. 11 af Mejlby
og sogn, ;JVQ~lCMXxxxxxxxmxxxxx~xxxx~hXXXx~~~X!}lI:k!idt!J[

)(~kOC.JlOOlltXJ»aax:xnrxxx XA xxxxxxIDdX::l{~~k*,}{IfH~!Jt11!:-x~~;r~~~~~§cfi~

~~M~~:j{:Q)c~M~JI\l!lKbcX!!Xlx~Ja!MKoo1t:lPkJM~-x

fredningsnævnlJt for Randers amt, den 19/ l 19 54•.
Fog.

Indført i dagbogen for retskreds nr.60, Østerlisbjerg og en delaf SØnderhald herred den 20. jan.1954.
Lyst. Tingbog: Bd. Bl. Akt:Skab Nr.
Atvist fra tingbogen, idet mtr. nr. 11 ikke ejes at Mejlbyforsamlingshus o

by,

LI')
LI')
o:

~

~"~~
~ r; ~

~ S~
tlf) -.:l.S f4

~~~'j~~Indført i dagbogen for retskreds nr.60, Østerlisbjerg og en del at ~~ ~
SØnderhald herred, den 2omar.1954. Lyst. Tingbog: Bdo Mejlby Bl.
Akt:Skab F nr.2l. ' ~Anm: På l~ er den 14/11 1945 lyst dok. om, at parcellen kun må
anvendes til idrætsplads, ang. forbud mod idræt under kirkelige t
handlinger m.m. samt ang. forbud mod udstykning.

Vedtægter og udskrift af forhandlingsprotokol indeholdende~JA'
fuldmagt forevist. KmH'l l(iæT'holm. 'lM,Æ/.

Knud Kjærholm.
Ang. matr.nr. 11:
At der er begæret fredningsdeklaration
N:Bvnte fredning Ønskes af ~. nr. lx
lingshus og Sportsplads.

Mejlby, d: 15-2-1954.

å ~,beror p en tejlskrivni~.
tilhørende Mejlby Forsam-
'?~.v.

Rs. Kalstrup.
Begæres i henhold til foranstående påtegning af 15.201954tinglyst på matr.nr. lx Mejlby.

Fredningsnævnet tor Randers Amt, den 1.3.1954.
Fog. IA.K.
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Be ..hllings-
rormular

D

Afskrift.
Ju~ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Fredningsnævnet for Randers amt. l!'.S.25/51.

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

eller (i de sønderJvdske lands-
dele) bd. og bl. j ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

Bogn.

Akt: Skab 111'.
(udfyld'. (lI domm"kontortl)

4g Mej1by
by og sagn.

Køberll }
Kreditore bopæl.

Gade og hue nr.;
(byor dd.ot findes)

Anmelderene navn og bopæl (kontor);
l!'redningsnævnet for Handers amls-
rådskreds.

Dagbog nL'.83 - 16/1 1952.
Stempel: -- kr. -- øre.

Stempelfri.

Fredningstilbud

Undertegnede Midt j ydsk Haniel saktie selskab, Aarhus,

4g af Mejlbytilbyder herved som ejer af matr. nr. by. og sogn, at

lade ntld,mnævnte areal af ovunnævnte maLr. nr. frede.

Arealet beskrives således: HelG matro nr. 4g Mejlby by og sogn.

Fredningen har følgende omfang:
,

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

ligesom der heller ikke på arealerne n,~ anbringc~ transforf1\atorstationer, telefon- og t~legrafmaster

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsfotstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til f'orrtøden udvidelse og ombygning af
påstående bygninger, derunder opførelse af ny bygning i stedet
for den nuværende.

Jensen & Kjeldskov , AIS, Københavo.



For fredningen kræver jeg ingen' ~rstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fr~dningstilbud tinglyses på min ejendom matr.

nr. 4g af Mejlb~ by, og ;egn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i -henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Todbj erg-
Mcjlby menighedsråd

hver for sig.

Aarhus , den H~ / 12 19 51 .
Midt jydsk Handels A/S.

~J. Grav8aen. H.1Vlathiassen.

hIet fredning~nævnet for Randers amt modtager og godkendor foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet ~kal lyses som servitut på matr. nr. 4 g af Mejlby by,

og sogn, af hartkorn: tdr. skp. fdk. 2i
~~~~~K~roxoc~mocxxxxxxxxxximocxm~~~~~x~~~OC~~k~~
P'l'lx:xedia;gteXOOc~ :af.:: jqvillæ.txe:nq~.OOJla:tt.lb.e.deK li:uI:ooa:gi xp4 x:a4<Xlmx

I redningsnævnet for Randen. amt, den 12/1 19 52
K.G.Larsen.

Indført i dagbogen fo(' retskreds n('.EiO,IDsturlisbjerg og en del
af Sønderhald herred, den 16'jan.1S>52.
Lyst. Tingbog: Bd.Mejlby Bl. Akt:Skab D nr.140.
Udskrift af Aktiesolskabs-Hegisteret forevist.

Knud Kjærholm.
-:- -:- -:-

Afskrifte~s rigtighed bekræftes.

:1iAedniUgSUævnet for '
'Randers Amt. ~~5

o
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rormular

D

Afskri f t •

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

fi'edningsnævnet for Randers amt. F.So25/51.

lf Mejlby
by og sogn.

Mtr. nr., ejerlav. 80gn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjvdske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab 111'.
(udfyld,! GI dommerkontorøtJ

KøberS} ,
Kreditors bopæl.

Gade og hus nr.;
(hvor øldanl linde.)

Anmelderens navn og bopæl (kontor);
Frecillingsnævnet for Randers wnts-
rådskreds.

iligbog m'. t)~

Stempelfri.
Stempel: -- kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede arbejdsmand Søren Nielsen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 1;[ af Mejlby by. og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således: Hele matr.nr. lf Mejlby by og sogn.

I

Fredningen har følgende omfang';

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

ligesom der heller ikke på arealerne må anb~inges tr~nsformatorsta~ioner, telefon- og telegrafmaster

o. lign., derpå ej ops~ltes, skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber 111. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at genopføre huset i- tilfælde af brand,
nedrivning e.l. dog ikke nærmere kirken end i øjeblikket.

Jensen & Kleldskov. A/S, København.



I
I
I

el
I
I
I

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

nr. 1,;[ af lVlejlby by, og sogn. dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Me jlby
menighedsråd hver for sig.

Me jlby .den 7 {.Ll 19 51..
Søren Nielsen •

•

Id",t fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 11 af Mejlby by,

og sogn, af hartkorn: tdr. skp. fdk. alb ..»w~:mIW'.)(.KtIl:

X~~~~dAn~K~XxXXxxxxxxxma~u~~~~~~~~~~~~~
.lPJi ~~ø!XJlm:Dt,XJtfX!Wjjk.~~HjmRpaxtx~~Ii~cqoåc::c.kteJX:• r'redningsnævnet for Randers amt, den 13 / l 1952

K. G. Lar sen.
Indført i dagbogen for retskreds nr. GO, 0sterlisbjerg og en del af
Sønderhald herred, den lG'jan.19?2.
Lyst. Tingbog: Bd.Mejlby Blo Akt:Skab U nro145.
Anm: Bjdo er behæftet med pantegæld.

Knud Kjærholm.
-:- -:- -:-

Afskriftens righgheq bekrwfteso

\l'redningsllIlnet for EP 1955
n·",,"·'< ''''. P

IIJ
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Re!lotiltlngs·
formular

D

Afskri -rt.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Fredningsnævnet for Randers amt. F.S.25/51.

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

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

80gn,

Akt: Skab ....
(udfyldes øl dommørkontorllJ

4h Mejlby
by og sogn.

Købera } .
Kredltors bopæl.

Gade og hus nr.;
(bvor aldant flades)

Anmelderen$ navn og bopæl (kontor);
Fredningsnævnet for Rander's arntsl'åd:
kreds.

Dagbog nr.84 - 16/1 1952.
Stempelfri.

Stempel: -- kr.-- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede rentier Søren Jensen, Mejlby,

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 4h af Mej l b Y by. Mejlby sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således: Hele mo.Lr.nr. 4h Mejlby by og sogn.

Fredningen har følgende 'Omfang:
l

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

IigQsom der heller ikke på .area~~rne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgsstede~, isboder, vogne til. beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til a t genopføre huset i tilfælde af
brand, nedrivning o.l. dog ikke nærmere kirkegård~n end det er i
ø j ebli.kke t.

Jensen & Kleldskov, AjS, København.



I
i:.-
!

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg \lr indforstået nled, at ovenstående fredningstilbud tinglyses. på min ejendom matr.

nr. 4h sogn, dog uden udgift for mig.af ivlejlby by, og

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Mej l by

menighedsråd hver for sig.

Mejlby 7 111, den 19 :>1
Søren Jensen.

JUl:!t fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud.

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 4h af Mejlby by,

o g sogn, :lIJ::lmrilalmx:xxx XXXaIKXXX XX::CilflK XX xxx$.qh.xx XXx3ntKk1lt,*~~~~1!;

~~Bffi~XRW~~~XK~XXXXXxxxxxx~aoo~~~~xæ~fæ~«»æak~xmk~Mx

jS":iC~eillaBteXl«ltY;.JAtli~KKIK ~etl;pa.tX~IielI:JdleH.Ia:g1xpåx a:k-tOO!

I'redningsnævllet for Randers amt, den 15/ l 19 52
K.G.Larsen.

Indført i dagbogen fol' retskreds nr.60, VJsturlisbjerg og en del af

Sønderhalcl bel'L'ed, den lG'jan. 19:>2.

~yst. ~ingbog:Bd. Mej1by Bl. Akt:Skab G nr.171.
Knud Kjærholm.

-:- -:-
.Afskriftens rigtighed bekra:ftes o

1ft o Frednings-ævnet torr
• 7 :SEP. 1955

• [jl[,J". Rand'~ Amt.K
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



1 
 

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 16. august 2022 

 

FN-MJØ-033-2022. Nyt enfamilieshus med integreret carport 

Fredningsnævnet modtog den 16. marts 2022 Aarhus Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opføre 
et nyt enfamilieshus med integreret carport på matr.nr. 4h Mejlby By, Mejlby, Gammel Kaløvej 3, 8530 Hjorts-
høj. Fredningsnævnet modtog den 11. juli 2022 en revideret ansøgning om at opføre et nyt enfamilieshus 
uden carport. Ansøgningerne er indsendt af Eurodan-huse for ejendommens ejere Jens Kristian Jensen og 
Benedikte Jensen. 

 

1. Fredningen 

Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration af 15. januar 1952 til sikring af Mejlby kirke og kirkegårds 
omgivelser. Det fremgår af fredningen, at arealerne ikke må bebygges eller beplantes med høje træer mid-
lertidigt eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- 
og telegrafmaster og lignende, derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller op-
bevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Ejeren forbeholdt sig dog ret til at 
genopføre huset i tilfælde af brand, nedrivning og lignende, dog ikke nærmere kirkegården end det eksiste-
rende. 

  

2. Det oprindelige projekt 

Aarhus Kommune oplyste, at der var ansøgt om at opføre et nyt enfamilieshus, hvor der var givet nedriv-
ningstilladelse til det eksisterende. Ejerne ønskede at opføre et nyt tidssvarende hus, da det gamle var i dårlig 
stand. Det nye hus bestod af 139 m2 beboelse og 34 m2 carport. Taget blev sort, huset blev opført i mursten 
i rød med brune nuancer, og vinduerne blev i træ/alu i sort. Højden var 4,8 meter. 

Følgende oversigtskort viste placeringen af det gamle hus med gult og den omtrentlige placering af den nye 
bebyggelse med lyseblå: 

 

Den ansøgte bebyggelse var illustreret på følgende måde: 
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Aarhus Kommune oplyste videre, at kommunen gennemførte en besigtigelse af området i marts 2022, hvor 
det eksisterende hus var revet ned. Det var kommunens vurdering, at indsigten til kirken fra grusvejen mel-
lem Gammel Kaløvej nr. 1 og 5 havde været forstyrret af den tidligere bebyggelse. Kommunen henviste her-
ved til følgende fotos fra besigtigelsen og et luftfoto, som viste, hvorfra de var taget: 

 

  

Aarhus Kommune anførte som sin vurdering, at opførelsen af et nyt enfamilieshus krævede fredningsnæv-
nets godkendelse, og kommunen anmodede derfor om fredningsnævnets vurdering. Det var kommunens 
vurdering, at opførelsen var i strid med fredningens ordlyd om forbud mod bebyggelse, med da der ikke var 
beskrevet et egentligt formål, var det svært at vurdere. Indsigten til kirken vurderedes ikke at blive forringet 
fra Gammel Kaløvej. 
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Aarhus Kommune oplyste, at nærmeste Natura 2000-område er Kaløskovene og Kaløvig ca. 14,4 km øst for 
projektområdet. Projektet vurderedes ikke at kunne påvirke natura 2000-områdets udpegningsgrundlag væ-
sentligt eller den økologiske funktionalitet for bilag IV-arter. 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 8. juni 2022 ved Martin Møller-Heuer 
og Bjørn Rømer Westh. Fredningsnævnets kommunalt valgte medlem havde forfald og deltog derfor ikke i 
besigtigelsen. Endvidere deltog Jens Kristian Jensen og Benedikte Jensen med Eurodan-huse ved Barkho Dico 
og Aarhus Kommune ved Iben Knudsen.  

Projektet blev gennemgået. Det blev præciseret, at beboelsesdelen blev på 137 m2 og carporten på 37 m2. 
Det blev videre oplyst, at den tidligere bebyggelse var på 88 m2 med uudnyttet tagetage. Der var endvidere 
væk fra kirken en lille overdækning/tilbygning ved indgangen og et skur. Det var Jens Kristian Jensens mor, 
der boede på ejendommen, og han boede der selv i 28 år for år tilbage. Fredningsdeklarationen blev drøftet, 
og ansøgerne oplyste, at det var deres opfattelse, at forbeholdet om ret til at genopføre bygningen betød, at 
de havde ret til at udvide bebyggelsen i forhold til den tidligere bebyggelse, og at denne ret alene var be-
grænset af områdets bebyggelsesprocent, og at den nye bebyggelse ikke kom tættere på kirkegården end 
den nu nedrevne bygning. Huset var derfor dimensioneret således, at bebyggelsesprocenten udnyttedes 
fuldt ud. De havde vist projektet til menighedsrådet, som havde accepteret det. 

Der blev ved besigtigelsen udleveret følgende foto af den nu nedrevne bygning: 

 

 

 
 
Menighedsrådet ved Mejlby kirke, Aarhus Nordre Provstiudvalg og Aarhus Stift var inviteret til besigtigelsen, 
men deltog ikke. Stiftet havde dog forinden besigtigelsen bemærket, at stiftet stod til rådighed for en even-
tuel skriftlig høring i sagen. 

Fredningsnævnet anmodede på denne baggrund og med henvisning til en sagsfremstilling Aarhus Stift om at 
afgive en udtalelse i sagen. 

 

3. Aarhus Stifts udtalelse 

Aarhus Stift anbefalede den 27. juni 2022, at der udarbejdes et revideret projekt, der i højere grad tager 
udgangspunkt i den nu nedrevne bebyggelse og i højere grad afspejler materialiteten i boligkvarteret syd for 
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kirken, der er præget af grundmurede huse med røde teglhængte sadeltage og hvide opsprossede vinduer 
som f.eks. småsprosset- eller dannebrogsvinduer. Stiftet henholdt sig i den forbindelse til en udtalelse af 21. 
juni 2022 fra den kgl. bygningsinspektør, hvori bl.a. er anført følgende: 

”Det er også min overbevisning, at bebyggelsen ikke forringer indsyn til kirken. Derimod vækker det 
bekymring, at byggeriets aftryk næsten fordobles i forhold til tidligere, og at det visuelt optager mere 
plads langs kirkegården så tæt på kirken, at det må forventes at få en uheldig indvirkning på kirkens 
solitære position. 

I kendelsen hæfter jeg mig ved følgende formulering ”Jeg forbeholder mig dog ret til at genopføre 
huset i tilfælde af brand, nedrivning o.l. dog ikke nærmere kirkegården end det er i øjeblikket”. Her 
står det klart, at der er tale om huset, altså en genopførelse af et hus tilsvarende det der har været. 

Fordi projektets nuværende disposition afviger så markant fra forhenværende, er det min vurdering, 
at forbeholdet overskrides og ikke kan anvendes. Dertil synes orienteringen af bebyggelsen uhensigts-
mæssig i forhold til den øgede og mere direkte visuelle forbindelse mellem huset og kirkegården, der 
kan forstyrre den ellers rolige atmosfære, som kirkegårde er forbundet med, og som forventes af de 
besøgende.  

Det anbefales at udarbejde et revideret projekt, der i højere grad tager udgangspunkt i den nu ned-
revne bebyggelse samt i højere grad afspejler materialiteten i boligkvarteret syd for kirken, der er præ-
get af grundmurede huse med røde teglhængte sadeltage og hvide opsprossede vinduer fx småspros-
set- eller dannebrogsvinduer. 

Projektet kan i sin nuværende form ikke anbefales dispenseret fra Provst Exner fredningen.”   

 

4. Det reviderede projekt 

Fredningsnævnet modtog herefter den 11. juli 2022 et revideret projekt med et hus på 137 m2 med følgende 
placering og ydre fremtræden: 
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5. Fredningsnævnets afgørelse 

Det fremgår af fredningen af Mejlby kirke og kirkegårds omgivelser, at ejeren forbeholdt sig ret til at genop-
føre huset i tilfælde af brand, nedrivning og lignende, dog ikke nærmere kirkegården end det eksisterende. 
Fredningsnævnet finder ikke, at dette forhold kan fortolkes således, at det giver ejeren ret til at opføre en 
bygning, der er både større og tættere på kirkegården end den tidligere bygning på ejendommen.  

Det er derfor fredningsnævnets opfattelse, at fredningen betyder, at projektet kræver fredningsnævnets di-
spensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispen-
sation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der 
er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Ejendommen og bebyggelsen er placeret helt tæt på kirkegården, og den ansøgte bygningsudvidelse sker i 
vidt omfang ved at forøge bebyggelsen langs kirkegårdsdiget.  

Det er derfor fredningsnævnets opfattelse, at der ikke er grundlag for at meddele dispensation til det ansøgte 
projekt. 

Ansøgerne må i stedet henvises til at udarbejde et projekt, der i videre omfang tager udgangspunkt i place-
ringen af den eksisterende bebyggelse.  

Hensynet til at undgå en uheldig præcedensvirkning om markante udvidelser af bygninger med en beliggen-
hed meget tæt på kirker og kirkegårde er indgået i fredningsnævnets vurdering af sagen. 

I sagens afgørelse har deltaget alle tre medlemmer af fredningsnævnet. 

 

6. Klagevejledning 
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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. Kla-
gefristen 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, rekrea-
tive 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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efter-
kommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevarekla-
genævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er 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. 
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Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Katrine Skov-Hansen, 
2. Jens Kristian Jensen og Benedikte Jensen, 
3. Eurodan-huse, 
4. Miljøstyrelsen, 
5. Aarhus Kommune, sagsnr. 22/026264-4, 
6. Menighedsrådet ved Mejlby kirke, 
7. Aarhus Nordre Provstiudvalg, 
8. Aarhus Stift, 
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 Århus Bugt, 
16. Region Midtjylland, 
17. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 17. november 2022 

 

FN-MJØ-123-2022. Nyt enfamilieshus  

Fredningsnævnet traf den 16. august 2022 afgørelse om ikke at meddele dispensation til at opføre et nyt 
enfamilieshus på matr.nr. 4h Mejlby By, Mejlby, Gammel Kaløvej 3, 8530 Hjortshøj (FN-MJØ-033-2022). Det 
ansøgte hus var på 137 m2 og havde følgende placering på grunden og ydre fremtræden: 

  

 

I fredningsnævnets afgørelse blev anført følgende begrundelse: 

”Det fremgår af fredningen af Mejlby kirke og kirkegårds omgivelser, at ejeren forbeholdt sig ret til at 
genopføre huset i tilfælde af brand, nedrivning og lignende, dog ikke nærmere kirkegården end det 
eksisterende. Fredningsnævnet finder ikke, at dette forhold kan fortolkes således, at det giver ejeren 
ret til at opføre en bygning, der er både større og tættere på kirkegården end den tidligere bygning på 
ejendommen.  

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Det er derfor fredningsnævnets opfattelse, at fredningen betyder, at projektet kræver fredningsnæv-
nets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan 
meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-
søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af 
arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun med-
dele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbre-
delsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er 
nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Ejendommen og bebyggelsen er placeret helt tæt på kirkegården, og den ansøgte bygningsudvidelse 
sker i vidt omfang ved at forøge bebyggelsen langs kirkegårdsdiget.  

Det er derfor fredningsnævnets opfattelse, at der ikke er grundlag for at meddele dispensation til det 
ansøgte projekt. 

Ansøgerne må i stedet henvises til at udarbejde et projekt, der i videre omfang tager udgangspunkt i 
placeringen af den eksisterende bebyggelse.  

Hensynet til at undgå en uheldig præcedensvirkning om markante udvidelser af bygninger med en 
beliggenhed meget tæt på kirker og kirkegårde er indgået i fredningsnævnets vurdering af sagen.” 

Fredningsnævnet modtog den 28. september 2022 en revideret ansøgning om et enfamilieshus på 120 m2. 
Det er placeret i stil som det tidligere hus med facaden mod vejen, idet det dog er trukket ca. 5 meter ind på 
grunden, så der er plads til parkering foran huset. Der er valgt materialer, som afspejler kvarteret syd for 
kirken med røde mursten, rødt sadeltag og hvidsprossede vinduer. 

Projektets ydre fremtræden og placering på grunden er illustreret på følgende måde: 
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Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Aarhus Stift, som på baggrund af en udtalelse fra den kgl. 
Bygningsinspektør ikke har indvendinger mod, at der meddeles dispensation. Af udtalelsen fremgår bl.a. føl-
gende:  

”Det fremgår af materialet, at huset kun bliver 33 kvadratmeter større end den eksisterende nedrevet 
bygning, at huset opføres med 25 graders taghældning og parallelt med det sydlige skel, som det gamle 
hus. Herudover er der valgt materialer, så huset falder ind i boligkvarteret syd for kirken med helmat 
rødt sadeltag, rødbrune teglfacader og hvide opsprosede vinduer. 

Det er fortsat min overbevisning, at bebyggelsen ikke forringer indsyn til kirken. 

I forhold til min tidligere bekymring omkring bebyggelsens indvirkning på kirken og udsyn herfra, viser 
det fremsendte reviderede materialet, at det nye hus er trukket lidt længere væk fra kirkemuren og 
kun bliver ca. 6,5 meter længere langs kirkemuren, hvilket er ganske lidt. Hertil kommer en revidering 
af materialeholdningen, som er mere diskret og tilpasset den eksisterende omkringliggende bebyg-
gelse. 

Alt i alt bevirker dette, at den nye bebyggelse har forsvindende lidt indvirkning på kirken og dennes 
solitære position, som var min tidligere bekymring omkring projektet. 

Projektet kan på baggrund af ovenstående i min optik derfor godt anbefales dispenseret fra Provst 
Exner Fredningen.”  

Fredningsnævnets afgørelse 

Det er fredningsnævnets opfattelse, at den nu ansøgte beboelsesbygning har en størrelse, ydre fremtræden 
og beliggenhed, som betyder, at den ikke har nogen nævneværdig anden betydning for indsynet til og udsy-
net fra Mejlby Kirke, og at det således ikke vil være i strid med fredningen at tillade den opført som erstatning 
for den tidligere beboelse. 
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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. Kla-
gefristen 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, rekrea-
tive 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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efter-
kommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevarekla-
genævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er 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. 
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Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Katrine Skov-Hansen, 
2. Jens Kristian Jensen og Benedikte Jensen, 
3. Eurodan-huse, 
4. Miljøstyrelsen, 
5. Aarhus Kommune, sagsnr. 22/026264-4, 
6. Menighedsrådet ved Mejlby kirke, 
7. Aarhus Nordre Provstiudvalg, 
8. Aarhus Stift, 
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 Århus Bugt, 
16. Region Midtjylland, 
17. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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