
01884.01

Afgørelser - Reg. nr.: 01884.01

Fredningen vedrører: Lyngå Kirke

Domme

Taksatio nskomm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

• Fredningsnævnet 28-07 -1952, 23-07-1952

Kendelser

Deklarationer



•
FREDNINGSNÆVNET>



i· "r
"I

~,
e

I:
"

~l
t
(I

l:
'r
~
r
l'

I
I
t
I

I, e,
l

I'
~

II-,
l
I
l_ e\

t
\'

,
j

:';

t"

t,'
l!

i

. '

Fremlagt i Naturfredningsnævnet
for Aarhus Amt, den J~/t-19 ~l."
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FREDNluaSTILDUD.----------------------~--~----~
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Menighedsr~dene 1 L~rne,B.?-og Skød sogne, der bestyrer den
præsteembedet tilhørende ejendom mutr. nr. 30. LynBaa by og sogn,
tilbyder herved at lade nedennævnte areal af ovennævnte ejendom,
der er et landbrugsmæssigt drevet areal, frede •.

Arealet bes~~rives sAledes: hele matr. nr. 3a.
,Fredningen har føleende omfang:
Arealerne må iy~e bebygges eller beplantes, midlertidigt

eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må gTavea
, grus eller anbrint;es transformatorstationer, telefon-, og telegraf-

master o. lign., ej helle~ op~~ttcs sh~e, udsalesatedcr, iabode~,
vogne til beboelse eller opbevaring afredskaber eller lignende skør i.. ,

bedsforstyrrende genstande.
Sålæn~ det p~gældende areal administreres af de kirkelige

myndigheder, træffer kirkeministeriet dog efter indhentet erklærinl
fra fredningsnævnet afgørelse om bebyggelse af præstegårdojordDn
og tillige om selve byggeplallen, :fur si:i.vidtbygningerne ok~l benyt·
tes til driften af PrzJst(-ll~ålii'dens joroer, til brug for præsten elle:
1det hele skal tjene kirkeliee formål.

For fredninr.en kræves ingen erstatning. j

Ovenstående fredningstilbud kan tinglyses pl ejendom~en mut.
. nr. 3a af Lyngaa by og sogn, dog uden udgift for menighedsrådene.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningonæv.
net for Århus amt og hvis ejendommen måtte blive BOlgt~,Bå at don
udgår af de kirkelige lDyndi€,.,hedersbestyrelse" da tillige åf menig.

• • I

hed3r~dene i Lyngaa og Skød sogne.
Lyngaa, den ~. 4"..r~.

.}/"',A. YV-- -~ t I:'V~-:J'.d'.../?.r:.".
,~~~-
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Som formand og idet jeg attesterer, a:t underskriverne

udgør samtlige medlemmer af fællesudvalget for menighedsrådene
/'

1 Lyngaa og Skød sogne.
Lyngaa, den ~ r-1/1'>,t,

~.

-,- t ,.'..L..' ...lJ~ li _l- li .•: _~,L\....... , 1. .. <.!

-. :~. V.

- ..~

Under dags datu h:..il' fn,dn,;IlZ:=':::;;'/llGt besluttui:. al; n;"d,·.

~age og godkende det fremsatto f~&dnlDgstilbud. således at
dette vil være at tinglyse sorn servltutstiftenda på de foran-
nævnte m~ tril~olnumre. med priorl tet forud for al pantegt"lld.

"I
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Fremlagt i Naturfredningsnæ~~;

. d 2:3/,., 19 o:>iJ

for Aarhus Amt, ~n. " .. t.j
Sag No. =1' /19l(A ~ V~ REG. NR. /ttf,~~

J
i

, "
1>""

.'
Åb.X1952, den !,~Ijuli L,oldt, fredninLSsI1f,;vnet møde i lynLSau.
Del' foxetoe;es su6 nr. 7/19,4-9 Prednir,t;' ,~f l,YllEb.(;" kilrkes

oh~iv€l~er (nr. 45)

'1~€r:delse
Do- de kirkeliGe :1'~'I:clit:LedGr i henl.old til ldrkefJlinisterj.ets

cirkulære af 26' ja.nuar 1949 l.ar frerllsat ønske Ofl, h.t de'r fore-
tUt.,€f:i frulnirtt;;sforhnBtL,l LilL'L.-e~' til sil;:rin~ &og lJ'liehh kirkeB
oueiveluer, 0e dL;. frellEi]l~~m<:V:le t 1.<..1' flUl<1et ncdelllui.lvnte for-
L..nstultllilJ.Ler i>~.,-'\l'<:Neue

bestef!JLles:
1:t areal ed t:c-.dejonten, de l € l' be li(;(;E:nde lflell.elll kirke eu.al'-

dens cø.s tli(;e ot:;;nordliGE dit;e, c1(;u ofi'eutlit.,e ve j, øst for
kirket;b.hrden, dell privute vej, nord. for kirke~b.b.l'den oe luutr.
111'. 53 ( sknJ.c..nillCciurehlet nord for 0t.: pb.rkcrint,;shreal øst
for kirke/,:,c.l,urden), sb.c..ledes SOl'1 areulet er indteeI.et l)I:.tCt det
freIJllc..t;;te rids, fredes i f~nt;;ende Ou.fWlr;:

AI€ulet Juhb. ikke beb~'t:tt:s eller ucplwltes, loidlertidic::t el-
ler veclv8,Yt:llde, lir;esohl der 1",,:ller i~tke phe::. a.re~.let ,,;a.a. b.n'/;'l"in-
Les trhnsfor;,lCttorbtcltiOl~€r, telefol1- el., teleendlJ.lister el. liGn.
e:ti,heller opswttes sku.re, uds!-.l[Bsteder, isboder, voene til bf::-
boel~e eller Oph\iVc~l'ill~ af redskh1)(;r el. lien. skln:1Jedsforst:,'"c-
rende bellstuude.

~'or fn:clninLEL ~'des iy,cen er::;tl;tniY,C.
~~_l',!:.1:'_ J:llc ~~c:~clc1: ,e vi l 'Ir) l't: ;..~ UllLl:'se s aLl Lel'vj. tlil tat L~-

tell<1e !lUI. tinL;bo,.'::..ul""det :;.'01' <.."l:lej on1e:r. i L~rllGau u~r o t;; SOL1:l,

ilied bik ~rl.€d tonte! fer hl P1o.llt€L.'-old0t., ".ed pU1.t;e:.lel'et fOl"
freullir'c,.:Lnt,)Vnet i h.brl,us ~••.Jt el:"er u:enit)H:dsI·uc.clet i l.y:r:Cb-l-L

1:;0[;11, 1.,"",31- i'er siLo
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L YNGAA KIRKE.-- ~--.--

Ig t.toOCJ
Tinglysningsrids vedrørende

l1aLr nr 3~_ C?!l_9.~t!-C?!
1:.Y.!MOfl- b!J.22 __s0g~l
lJei med rødt skraverede areal er fredet
Aarhus 1.- juru ·1952
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Afgør~lser - Reg. nr.: .01884.01

Dispensationer i perioden: 13-02-1992
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v REG. NR. '8, 8> L\ ,o \
U d s k r i f t ., '(

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Århus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 13. februar 1992
Sag nr. 130/1991

behandlede Fredningsnævnet
angående ansøgning om tilladelse til at op-
føre en 56 mZ stor birumsbygning og etable-
ring af en parkeringsplads på et areal ved
Lyngå Kirke, der er omfattet af kirkeomgi-
velsesfredning.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, og sekretæren, dommer Otto
Bisgaard. Det kommunevalgte medlem havde meldt afbud.
For Landskabskontoret mødte landinspektør P. H. Knuhtsen.
Formanden for Lyngå menighedsråd, Niels Levring Madsen, var
mødt.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte
civilingeniør L. Normann Petersen.
Endvidere mødte arkitekt Jens Vilhelmsen og kommuneingeniør
Jørgen Møller.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Landskabskontoret har kunnet anbefale opførelse af
birumsbygningen, men har henstillet, at parkeringsarealet ikke
strækkes længere mod vest end til kapelbygningen.
Danmarks Naturfredningsforening anbefalede, at parkeringsarealet
blev lagt parallelt med den private fællesvej.
Kommunen havde ikke bemærkninger til det ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte i medfør af naturfredningslovens § 34
tilladelse til det ansøgte projekt, dog således at
parkeringsarealet ikke udstrækkes længere mod vest end til kote
54,5. Det er et vilkår for tilladelsen, at parkeringsarealet
skal henligge ureguleret og tilsået med græs. Fredningsnævnet
tillader samtidig, at arealet afgrænses af en vold på hØjst 30
cm, tilsået med græs. Nævnet bemærker endvidere, at yderligere
anlæg som båse, lamper og lignende ikke kan forventes tilladt.
Nævnet skal endelig tilføje, at en ansøgning om beplantning på
det fredede areal ikke kan forventes godkendt. og Nævnet skal
stedet henstille. at menighedsrådet på længere sigt lader
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arealet henligge som græsareal .

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Århus amts sydlige Fredningskreds, den 17.
februar 1992.

Jørgen Jensen.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.
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