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....,F~~~~1~~~de~1~r~~~on.
U~d«:,r~kr~yn~~~~~Oje~_,'~~hB:~~sJensen, Soph1ondal, 1ndgår

~~rv~d p~, a~.n~~en~ævnte arealer af den m1g t1lhørende ejendom\....... ,- . .- ... - --. ~ _. ~.

~atr •.~. l a, l~ f, ~l r og 31 Venge by og sogn, fredes som ne::
denfar nærmere anført.

Arealerne beskr1ves således:

l. ~en ~å vedlagte r~~~_,.!1~~~d~l'~f majr1ku~_sn~~ene l a og
li f, der er begrænset mod øst af Søbal1evejen, mod syd af en. - ..... .., ...-. - ... . - - - ... ~. .. - '" ....... ~, "'.-.

e
•-

11nje fra ~e.~_,~~v~~~~~ ~~~~egaar,ds s}'døs~~~g~hjø:~~. ~11 den
1 ~~ba~~evejens vestre side 136 m fra denne vejs udmunding 1

~~tsv~jen
anbragte betonvls~~p~~_.ma':1kro~e, mod ~o~d;..~t: ~~.~~~j,e..fra
den 92 m ~0~d1,i~eFe..~nd _fo~~æv~te,pæl 1 denne yejs~~e anbrag=

.. ... ' .' ...: ~ J

te tilsvarende p~~ _~~~,~~~~et på m1dterf~øjen af Sophlendal,

og,mt?d v~st ~t M:i~k~8år~c:>n,...
2. den del af _~a.~~.•_.._n~~_·l.~~_,l~ r, 11..~~~g ~_~'..~~r ..s~~..~~st på

ridset be_&r~D:~es.m~~ Y.~~,t~~ ~~..~i~J.~..f~~ __~~~. 1 amtsvojens
~ordre s~de yed Søba11evejens udmun?i~~ an~~~gte betonvlsor=
pæl med krono ~Il det ~ydvestre ~~ø~ne_~f kirken og mod øst

af en ~1nje fr~ ~en,~~. ~~ m længere ~~d.Ø~t .anbragte t11sva
rende pæl tIl de~ ~~v~e~~e ~Irkegaards sydøstre hjørne.

FrednIngen. ha~ ~~~~~~~~_o~~n~s
Arealerne ml ikke bebygges. Dev må ikke anbr1nges transformatol
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. _ . . . .' .-' - :"'"C? ... ~ ... '"':t:.~.·U.Li,lU~ ~t;I.A..~. ~.l.(~r~ .~~s.a~q~~od~~.'._.vog11:e
t1l beboolso eller llgnende skønlledaforatyrrende genstande. BG=~ .. , _. ..- . - .. -. - - ~ .

plantnlnGen på arealerne må 1kke rage op over en flade fra klrkens
- • ~ . • • -.~ '" • ... , ~ • _. • - ._ • ~ - • _o,. • • .

.~~~,:,l,J .~~l..~~._P1!-~t_ ~, ~ m ~~~~ .~~~~ldsvia den vestl~g~ ~~ ~~,.V~~

~~t~~~~~~.~n~~~~~~ ~~ ?~t~~viserpæ1e og de 1 Søballevejens vestsl=
de anbragte betonvlserpåle.-. . .... ~.... ' - , .. _. .., - ~.. . ... . - ...... - ." ., ~.... '

Fo~ frednlngen ydes lntet vede~lag._ •• ,_ . • ... • __ , .~ ..... ... ......, _. _ ... ..... _ .. .J..... _ . _ ,_ I _ ~ _

Denne deklaratlon kan tinglyse på mln ejendom matr. nr. l a,.. ., . .......... - ..-....... -_........., ............ _.. .- - .,. . '.' - - ... .-

~~.~~_,~.l..f__)~g 3~. Vt:'n~~~y ~g ~o~t:~:.~er.l for~n1~g. ~e~ .m~~r~ku~~=
numrene 1 b, 4 b" ~ c, 8 b, 11. g, '11 h, 11 l,·11 1, 11 n, 12 a,·

._~ _ ••• .J _ .. __ '" _.:_ •• ~.~ •• " , ..,Il..._ • ..,

14 a,,15 a" 16 a, 17, 18 a og 29 sammesteds udgør en landbrugsej=. . .. '

endom •.,..'.',_...:..',.~.1_•• _. _ L. ~ __ •• : •• ;.::. :.:. _' •• ";~. _'_' __o-

S ' l .' • • ( ;;

: .

Påtaleretten tilkommer frednlngsnævnet for Skand~rborg amt
• _ -. • _ ..... _ -.. _ • _._ ..... • , .J' I' ..... _.. ' .

og me;;)1ghedS~~~~t~~~ ..~~I?-~~_,~:IO~.~.~. - ...v. L _ ••• " ••

l)" / '\ . " .

... . p.t. Skanderborg, ,den la cbecember 1952.
r

, ,

'-'; (

- a_ I_.,,~ j
_ ..... A .... _ •• _.~ __ •• ~I_~_.:__.....:..~~.__ .~.. - .... '-".

. , :' .
ti

'.e'

Forasntående fredn1ngsdeklarat1on godkendes.
•• , _ •• __ """,,,,_ •• __ ~.~.,_ •••• , ...... ,.10..1. .......... __ •••• _ .... 0-.- 0"0 • _ .- -. __ ••• -. --' • ....,

Ved t1nglysningen henvlses tl1 vedlagte kop1 af matrikuls=. -' - . .- -- ~...- ~ .. '.... -- ......... -.- -_. _.... .".. -

kortet, på hvl~~~~_ <!~~.~~ld~..~re~_~..~~. l~~~e.gne~.
. '. , ). - .

Fredn1ngsnæv~~~ for ~kar.,q~r~~~~~~~, _..
den .-'/0 december 1952 •

. , J,' ','; ...... ' /?~. // .

Med hensyn til de ejendOmmen'~~~:~'''~~:~~~~:hæftelae~ af enhvs
.aI't henv1ses til t1ngbogen. .;2f~~~"'LJ:::d~' i··'i:":JJu~:,;j, br rawkreds DO. 52,

Atgltt: §
§ "

. Sl~a:ldC:i'borq kDhdad m. V., dBD 22 DEC. 1952

. lyst. Tingbog: bd. 'tI"'"'C 'b :- ~ 5':-
, 1._,- ~ ~ A C: '!I- ," .'Akt: s~ ~~ n~~ v •. ,.,.o': .,',- .:- '. :}. ". " ..

. (1;:" /~t~

F 1 n .lo.' .....' 'I'}

t j -: ~ i]: ~-~-..... _ .... -~...._-

,'.: '''',

. - " .' 1.31t' "Kr. Øre

6~rjv~r.:. : Ci til ,~, . " ~ .:" •.. , ..~ .
.../"'''~4'''''''''~. f: J' /. ~ II"~; 'II l. ;'~I~ .

l, ). ,\ l j : ~ r, " ....: ...I ',: ••

U.')~}/.,'j.:ioj ''-.'fJt''~C'I·.' '~Ll'

I: I ::)"
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FREDNINGSNÆVNET
for Skanderborg Amt

/~ ()S C. .

lF'redningsdeEtlaration

Underskrevne r.~ ~.~~
indgår herved på at nedennævnte a'real '~f den mig tilhørende ejendom, matr. nr. 7~ .af

for nærmere anført.

Arealet beskrives således:

sogn, fredes som neden-by,

..~~~.~
~

77~//~~~-r~~·
~ ~ -'Lo' --a---47~ ~ ~ ~~~ _
~~ --?.-.-;~ '~---r ~. ~
7~~7'~T~~.

Fredningen har følgende omfang:

m' ikke bebygges elle ellantes. ~er må i e anb inges transfo

eller elegrafmaster skur"e, udsalgsboder, ogne til

(sforstyrend genstan .

.. Jeg fo be der mig dog ~ ............

~~~~~~~/

/~ d ~~~ ~ ~p-- A-<:e~ ~ ~

~~a~ ~~~ ~~ ~j~ .. ~~_
~~fr~~~.

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne fredningsdeklaration kan lyses paa min ejendom,

malr. nr. 7';: ~p.- by, p-~

- ..

sogn.

J10d bJ.iWJJ!1I ttl du '.lJ(~nJ(~~);i:.l{iOllC.Jwlllouce t!Cpvt~t:tt'".(..()t' C-n b::;!"t;~lLOO3.l

u~ fjUhVfn" Q·t'b b~twt1~.ea till ~~.netvcon.

,~. .. ~... .' . . .
, .,t. I .... :.... ':,.... )" \o. ", :~ ..". ,/ .' •

. .I / : ' \~ l

.- ·~.l:'" l':~\:;.;..;~~~.1...kcL..;'C'<'!_.~:...' -.--• .....-11....:... ;.-. ~~~~~:r-::;;;...,...~------!._J..-r.: ~,." ._ .. ;:.,'_.<l.t -·fI· ...';, "iY •• , '~'i! ":.' '.::L ._ ••
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~mrlr:""1li. tillgOl t. n -lafHUH'ttf,~~,A.{lGm?

Tinglysningen sker Ilden udgift for mig.

P:Halerclten tilkommer fredningsnævnet for Skanderhorg amt og menighedsr:'l.det

~

for sogn.

.' ~
... ~ .... .., den

•

Fonmståenne fredningsdeklaration godkendes.

Ved Tinglysningen henvises til ved1agle kopi af matrikuels-kort vedlagt deklara-

tion vedrørende matr. nr. / ~ mfl. ~ ~ by,

V-~ sogn, på hvilket kort det fredede areal er indtegnet.

Fredningsnævnet for Skanderborg amt. .Jla'ftt"lnel, den /t? ~ /~ f,-c!

Afgift : § I\r, Ør~
f;
'" "(~ ~ '~ J ".

";; l,~ll. ~ "
..::: ___ ~:._ t'f

"ha 2.- Kr. Øre
skriver: <;J. ~ t,~\ .I . ,.

h~l.di dag};ogan ler tatskreas 119, 5~
Skanderborg bbstad m. '., de.D '22 DEC. 1952

lyst. Tin~bDg: bd. ~ ~ ~.;- c. , ;~
Akt: s1WJ ce u.<."" . ,,~ !-~.A

)
11~./~

( .
l'.,~~~~~~.~J"';".-t[ J: \.

J. '1/ I: "'}'
1,',1) LL., l • j' I t"

I ,. '/l I' II f.
l.} 1: l;: ol l \

" .
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REG. NR. 140J G FREIXNING _l\Æv'NET
:tor SkandorborG A.~t

Fredning'sdteHtlara tien
~_. . f/_' ""_- "(),:- '

Underskrevne /~ ..~./~/.~ ....

indgår herved på at nedennævnte areal af d~n mi'~' tilhørende ejendom, matr. nr. fI af

~~.
for nærmere anført.

sogn, fredes som neden-

•
Arealet beskrives således: ~ ~ r /~/ ~

~~ -J ~.? 7" <-- ~",:..p..~ ec.:- ?~ ~~

~r7v4.~~~~~~~G

~~ ~~~ -,:~s-.~' ~~ ~;~
7'C/~~? Co' .r~~~ __e._~ ~ ~ ~. Zz
~ . .-ec.~"'....~ ~ ~~- -e- '-.;;1-4.c. ... ..c..- .--r.;<.c. ~ 4. c-tt?~:.-..v

~~~~'~~~~~

~/~~~~~~

·4~~·~~?r~~:~
~ .7~~.~ _ "~7-~~
.~a.4 ~ ~"'~7 ~~ ~. ~~--""- / .>-~. ~

~ ~ .,<::~;:;S.-~ , /- ,-.----- /
For fredningen y~s -d~; intet vederlag. ~ . ,
Denne fredningsdeklaration kan lyses paa min ejendom,

matr. nr. 1-/er-~ r by, ~.
~

sogn.

Med hensyn tll da ejendommen pUhvl10nde sorvltu~te1" 0a hoftoleor
et' o~ver art benvlB~s tll ~lngbogen. ~':,:f,

....... } :-..... ~..' ~.. " .;
I • '. •

'oL"" "l; ~t ",' .,,+i~· \-."~.,.~,"'"..,,r ~....... ~ ....... :. '. "'" ". .-;:. I



--hvillw i'l'lntr. nr. tttI~~sejMTcJom?
Tinglysningen sker wIen udgift for mig.
Ptltnl{'rclten tilkommer fredningsnævnet for Skanderborg amt og menighedsrtidet

4/~for sogn.

(; 4r--
, 't/~9~.{ 'r ........ ,den./R ~ /q:>~

,I

•
: .

Foranstående fredningsdeklarat'io~ godkendes.

Ved Tinglysningen henvises til ,vedlagte kopi af matrikuels-kort vedlagt deklara-

ve'drørende matr. nr. /.~ mfl. ,. ~~ hy,
sogn, på hvil~et kort det fredede areal er indtegnet.

Fr<,dningsnævnet for Skanderborg amt. flftl"ff1sI1 den /tJ ~_. /iIJJ ~

,~ •• •• I ' r r'/~
bdf&rf i dagbogen for retskreds Dt. 52;

Skanderborg køhstad m. '., dilD _22 DEC. 1952

lyst. Tingbog: hd. ~ G~~~
AH: cli.ah .e ~ Go C. 1, • ._~I -li .-,1 ,!~

~~.;)"'~~---/VU;
~~

tion

Afgift: §
§
§ i.~J

§ 1!1I :

1.1!t

~1,ril'M: (p~

• ~I '," .''''

"r.
" "
" t,

" 0'
Kr.

~: \! I ~~. I ~ •. l: ..

i: ,\ 1\ :: " I'

11 j' l ~ ) Ild :' II' .. I

n 1 )tj: I

~.\
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PREDNINGSNÆVNET
for Skande r borg A.nt

Fredningsdeltlaration
".. J..~ •

Underskrevne -t:-.,~ r'," ~r
. .&;~~~c:~ . d

indgår herved på at. nedennævnte areal ~f de1~lhørende ejendom, matr. nr. tf af

~ ~ by, ~ ~ sogn, .,fredes som neden-
for nærmere anført. •

Areulet beskrives således: ~ ~ 7"7~~ ~ ~
V~~~L.. ~.-.-~.;t:-- ~ -'~~~
~~~~~.~~~~
~:d'~~ ~---.:..~ -' ~---7~ ~ ~

~~ ~~~ r' ~~ ~ 7 -~"./~,?y------
~~ ~ ~ ~~~. ~~~4C-~~.L -c..~_

/ • ./ '. . .'- ~.L.,. /.2 ~ ~ - -<A--1---f!... ~~ .ra.. ......... c,- ...,...v--c,.... ~ ...--T-· ..... ~ /~- -

~ ~ ~ ~ ~?~ ~h--r: 7';':"'"
Fredningen har følgende omfang: ., .

Areale~ må ikke bebygges eJ18~ he~J8Rtes. Der må ikke anbringes transformatorstationer. ,
telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skøn-

hedsforstyrende genstande. /~~,. ..~ Co : ~ ro...~ --"CL-- ~
Jeg fgrheh61der Iflig d,gg ret til· .

~'~~--,,~r~~~~~.eL
/~~S-~'~~~A~"'" p

~., ~d· ~~ ?p-:-~.r~ ~~~
~r~%k __~_ '. d -A'.- _. • ',- •. / •

T"r-:~ ~7~ ~ ~'7-'1~

~f~~~l~~d~1;rte;~~~ ~
Denne fredningsdeklaration kan lyses paa -QJjlJ Pjelldom,-

matr. nr. S' 4- ær-~ by, ~ ~ sogn .

• lo - :.. J ....• '~l •_ ,." ,- • •
" -'-' .. "hF' • ...... ' ..... . .
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fonm~~~~nct~fr~(lQh,g:s~l~l\tl\f~Ho."go.dlwmles.
Yrd T\n~~~'s~\ing~n l\~IW!S~~ m vedl{\gte kopi af matrikuels-kort vedlagt deklara-'

Ho~ v~~rør~nd~ ~.lil~\,. nr. / ~ n-\fl. V-~ by,
d/ ~<>gn,.p,f\ hvU"'et kort det fredede areal er indtegnet.
'V~

~f9iJt:; ~
•. €l;

~ y;l :
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f.r~dn~MS~l~VJ;l.~t (q ....SJ.\~nd~\·b.QJ:g,al,l,),t.. .la~Hilel, den /0 /u - ••_~ ./9.$2'

.........,/:/3~

.'"I~:d1;;,t. i ""l,n,,", for rem!:røds ... 5:1,
• .' -. o" "S~tnndorllOrgkøbstad m. '., dIlD 1~~C. 1952
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Stempel-eg gebyrfrj i henhold til RtomnelJovrDs § H3.

.i L··i.L .. ' ~. ;;~
• 'I , t" ~ . ...~ . ~

f1i"'1 .... \A l n,j>j\ (jt\..... ~'\..;.~-t'l'"'.r:- I.I"'O"j.I~')'''-'1'!t ~~,!"".~.r·'.:.·~,"".!-';;.~~.od..e.'~","'1'1 ;r.a ". ,t~:".I~'fr\,f:'ltI·?"'.a •. > .j~, .,J •..•\,'_, •.... ""\1 0\;1,,>, .1>, ••• ,., ~A.~.,/~ l\ ,,',. , lO 4'~ ' __ ~.~ ,:1 ~.. .,., •• _,_ '.' ". ~

'\: ~ "0 r. .,' ";» "" ~o Y""" ,. l' '. \ . o' '1 <, i"'. '. !lt:·, Cl, ...' ,,06 ... :i.( J~ ~ l· •• ·• J .... ,.,. (~ •• , .. , c < • • ..... 1

, .'o !.'h1.,..,n "l t ........, i . ~1~/:I ,.r .-\... ."" ,"• '1' " -
........... • •• ,"~, ....Å !. ••• l.·oa,...'.l..J.:: LI, " .... .»' ... ti ...... \. :.t, .J,jo< ..;e,1

:i nr f:reIJ1:lgdcuu

l. :n-~årngende (lf ll. ~Gocmbel' 1\jG9 tre. l&rnlj.l1~,pt';: ..'t!;H;" i'l'el)lJ'!'l

"So' ·;<'i:;',·in. frn, L.' ~:L1' ..":t.:r r.•
~".j .l le. ~ ~ ~l:':l:,l' .i. ~ i")

4. ~:(j;-i af e'~! iVI:'l!H; $ 'Cl ;';;'''Vywt til l.f:Jj~·au::.1I;t;i-':.t:n" : rotl<m ~"':~':);":'-<I~1e

7. <.;l:r.l v~ll oe uf ~' rl~~-rtø l 'J '(a .rrt~ lrs. " l~c~,. ; • •• ,

a. i':1{1 EJ.

-..~;'''l ..~; .1 ~ ; .1 Q';I. t. ... \.. . t. .' .1,
J



Iavid j,'o:rnco
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pllatalse ~varGndø til den bf Johannes Jensen d~~ l~l. c~c~~ter

,
ll·~vnet t;·lJ'cr for !fIler Bon p,':ttu.lebørot t1gct.

J1'ru Jer.sen frenlagde bilagene 11- 16. 6 t~J;.tl11'~ber\.~d

lu:~11l:J'l~€mhel!Bplal1 CiSoplYDte, at kroen e<iteces vlJD,ygget ~:~Vl

Kroen er bell.pende rA ~atr. nr, 6 b u~ 25 V:ng b~ og

lderft:urllne 1'11ver i h'l71rle sten, der kornt::er tr·.o 1 mørke fe.r'\le-:r

-)" ··I~·~.<'a""'" "" 1",":,'n1I};,)"''1 bllv"""" C;.J. 1.'::·...1'-: '/",!:;) e'~" 'I .;" <.. Ol"'. vI:.. ..,,, t;> ." .... H ... .... ' - ""

/,
~ ()r-: ':ti. i1C en konstaterede, ~t V'-1j (:11. derI1" [:,er C~. .; 'J-So :.:

I

J .... ,. '1 _ <t-
~, • \.",1 J ~ ol
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.' Foranstående begæres tinglyst som servitutstiftende
på matr. nr. 6 b og 25 Veng by og sogn samt matr. nr. l a Ven~
by og sogn~

Fredningsnævnet for det tidl. Skanderborg amt
/----;

(
J. J. Bek.

Tinglysningskontoret i
-.e ~§§~--~~§~~~EE~!:g.!._

,.
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1/ /.'/InI' ~.. ' V/
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Skov- og ~ atvr,~~.\rrelsen

-~ PI ~MtI.om
IIL ORIENTERING

REG.NIl 1905.D3

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

03/01-01

Hørning Kommune
Vestervej 14
8362 Hørning

Vedr. j.nr. 110/00 - opførelse af maskinhus ved Venge Kirke - matr.nr. 1 c Veng
by, Veng - Deres j.nr. 2000-7155.

Århus Amt har den 27. september 2000 fremsendt en fra kommunen modtaget sag,
hvor Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S søger om tilladelse til
opførelse af et nyt maskinhus ved Venge Kirke.

Det er oplyst, at maskinhuset skal være 43 m2 stort, og skal erstatte et 21 m2 stort
maskinhus, som nedrives. Maskinhuset ønskes opført i sortmalede brædder og med sort
tagpap. Bygningen skal placeres 6 meter længere mod øst end det eksisterende maskin-
hus og graves delvis ind i den eksisterende skrænt.

Ejendommen ligger indenfor kirkeomgivelsesfredningen ved Venge Kirke, tinglyst den
22. december 1952.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 15. november 2000.

Under besigtigelsen redegjorde Venge Menighedsråd v/Henry Bachmann nærmere for
ansøgningen og anførte, at kirkegårdsgraveren mangler plads til opbevaring af redska-
ber. Det oplystes endvidere, at man ønsker at etablere en lille sti fra kirkegården til det
ansøgte maskinhus, således at det vil være muligt at transportere redskaber på en vogn.
Armeringen af stien vil få et græsagtigt præg.

Efter drøftelse havde hverken Hørning Kommune, Århus Amt eller Danmarks Natur-
fredningsforenings lokalkomite indvendinger mod det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Efter det oplyste om det ansøgte maskinhus' udformning og materialevalg synes projek-
tet at være pænt tilpasset området og indsynet til kirken. Fredningsnævnet meddeler
derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte.

Vedrørende etablering af en mindre sti fra kirkegården til det kommende maskinhus be-
mærkes, at der på baggrund af formålet med denne samt det oplyste om etableringen
og udseendet på stien er truffet beslutning om tillige at meddele dispensation til denne.



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. e'
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:

Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S, Skovvejen 46 i, 8000 Århus
C
Venge Menighedsråd v/Henry Bachmann, Ryvejen 43, Hårby, 8660 Skanderborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-715-2-00)
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/Knud Damsager, Oddervej 15, 8660
Skanderborg
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, Peter Leth, Vestermarken 5, Mesing, 8660
Skanderborg



Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Vilhelmsen, Marxel & Bech-Jensen 
Arkitektfirma m.a.a. 
Skovvejen 46 Tlf. 86 12 20 77 
8000 Århus C. Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 25. maj 2009. 
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2008.129 – ansøgning om tilladelse til opførelse af maskinhus og 
materialegård til brug for Veng Kirke, Hørning. 
 
Skanderborg Kommune har den 25. oktober 2007 modtaget en ansøgning fra arkitektfirmaet Vilhelmsen, 
Marxen og Bech-Jensen om opførelse af maskinhus på 42 m² og i tilknytning hertil etablere materialegård 
med et areal på ca. 58 m² på ejendommen matrikelnummer 1 c, Veng By, Veng, tilhørende Veng 
Menighedsråd. Det eksisterende maskinhus skal nedrives. Beliggenheden af det ansøgte byggeri fremgår af 
sagens bilag. Det er oplyst, at anlægget bliver delvist nedgravet i terrænet uden for kirkegårdens sydøstlige 
hjørne.  
 
Ejendommen er omfattet af kirkeomgivelsesfredningen ved Veng Kirke, tinglyst den 22. december 1952. 
 
Fredningsnævnet meddelte i januar 2001 dispensation fra fredningen til opførelse af et maskinhus. Det er 
oplyst, at projektet ikke er realiseret, men at man har ønsket at finde en mere diskret placering til byggeriet.  
 
Det fremgår af sagen, at der fra Århus Stifts side er indhentet udtalelser fra Kgl. Bygningsinspektør Niels 
Vium, fra Nationalmuseet og fra Skanderborg Museum. 
 
Skanderborg Kommune har oplyst, at kommunen har meddelt tilladelse efter planlovens § 35. 
 
Fredningsnævnet har i forbindelse med behandlingen af andre sager besigtiget området. 
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse: 
 
Fredningsnævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at der er tale om et maskinhus til erstatning for et 
eksisterende. Byggeriet vurderes at være tilpasset omgivelserne med hensyntagen til, at indsynet til 
kirken ikke forringes. Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til det ansøgte, jf. 
Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.  
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Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Naturklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 
500,- kr. til Naturklagenævnet. 
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra 
Fredningsnævnet. 
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden 
bestemmer andet. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 
66, stk. 2. 
 
 
 
Klageberettigede er: 
 
Adressaten for afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Med venlig hilsen 
 
Per Holkmann Olsen 
 
 
Denne afgørelse er pr mail fremsendt til: 
Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen, Skovvejen 46, 8000 Århus C, { HYPERLINK 
"mailto:vmb@vmb-arkitekter.dk" }
Veng Menighedsråd, Erna Bachmann, Ryvejen 43, Hårby, 8660 Skanderborg, { HYPERLINK 
"mailto:bachmann@nypost.dk" }
Århus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Århus C., { HYPERLINK "mailto:kmaar@km.dk" }
Kgl. Bygningsinspektør Niels Vium, Mejlgade 7, 8000 Århus C., { HYPERLINK "mailto:K-R@K-
R.dk" }
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Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blst@blst.dk" }
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blstnatur@blst.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Olaf J. Møller, Engvej 9, Gl. Rye, 8680 Ry, { 
HYPERLINK "mailto:olaf.moeller@sol.dk" }
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Flemming Pedersen, Rosenvænget 86, 8362 Hørning, { 
HYPERLINK "mailto:bi-avler@mail.tele.dk" }
Skanderborg Kommune, Adelgade 44, 8660 Skanderborg, { HYPERLINK 
"mailto:skanderborg.kommune@skanderborg.dk" }  og Inger Juul, { HYPERLINK 
"mailto:inger.juul@skanderborg.dk" }
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