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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

Århus Kommune, Magistratens 2.afdeling
Naturforvaltningen, Park- og Kirkegårdsafdelingen
Skovvangsvej 97
8200 Århus N

08/11-99
Modtaget I

SkovQog Naturstyrelsen

=@ NOV, 1999

REG.Nk l&)o. o~.

Vedr. j.nr. 87/1999 - By torv ved Spørring Kirke.- Deres j.nr. 04.01.00.GOI1199.

I skrivelse af 1. september 1999 har kommunen søgt om tilladelse til at etablere et
by torv i Spørring umiddelbart vest for kirken. De foreløbige planer vedrører et nyt torv
indeholdende bl.a. plantning af nogle få mindre træer.

Arealet er omfattet af kirkeomgivelsesfredningen, tinglyst 3. september 1952.

Sagen har været forelagt for Århus Amt, der i skrivelse af 7. oktober 1999 har udtalt,
at pladsen i dag er temmelig karakterløs, og etablering af et bytorv vurderes derfor at
kunne forskønne kirkens omgivelser. Amtet har anbefalet, at Fredningsnævnet
forholder sig positivt.

Fredningsnævnets afgørelse:

Det ansøgte kræver tilladelse fra Fredningsnævnet, som jf. naturbeskyttelseslovens §
50, stk. l, vil være positivt indstillet over for etablering af et by torv på det
kirkefredede areal, herunder med plantning af få mindre træer. Det endelige projekt
skal forelægges Nævnet til godkendelse.

Klageveiledning

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.

Til1adelsen 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. 8-70-51-8-751-12-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Søren Højager, Mejløvænget 4,
8381 Mundelstrup.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsråds valgte medlem af Nævnet, Børge SundahI, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Jan Fredin, St. Torv 10, 8000 Århus C
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TIL ORIENTERING

Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

25/09-01
Århus Kommune, Magistratens 2.afdeling
Vejkontoret
Kalkværksvej 10
8100 Århus C

Vedr. j.nr. 127/2000, (jf. 87/1999) - Spørring Bytorv - Deres j.nr.
05.O1.02P20/Vej /01100073-022.

I skrivelse af 11. juli 2001 har kommunen meddelt, at det er besluttet at skrinlægge
projektet vedrørende en forskønnelse af Spørring Bytorv . Det er samtidig besluttet at
udlægge nyt asfaltslidlag på pladserne og på den del af Gammel Landevej og Spørring
Kirkevej, der støder op til pladserne.

Århus Amt, Natur og Miljø, har i skrivelse af 12. juli 2001 udtalt, at udlægning af nyt
asfaltslidlag alene er vedligeholdelse og ikke har nogen indflydelse på de forhold, der
skal tilgodeses med kirkeomgivelsesfredningen.

Fredningsnævnet har således ikke bemærkninger til kommunens planer, og sagen hen-
lægges derfor ved Fredningsnævnet.

Med venlig hilsen. ~

Kopi er sendt til:

Århus Amt v/Hanne øster - U.nr. 8-70-51-8-751-20-00)
Skov- og Naturstyrelsen v/Ole Jappe
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Søren Højager
Århus Kommune, Naturforvaltningen v/Carsten Lund
Det amtsrådsvalgte medlem, Børge Sundahl
Det kommunevalgte medlem, Jan Fredin
Advokat Kim B. Ulrich
Århus Stift v/stiftskontorchef Jette Madsen
Spørring Borgerforening v/Marinus Christensen
Spørring GI. Skole v/Peter Jess
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