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REG. NR. ~9$9r

A rr m e l d e r:

Naturfredningsnævnet
~or Holbæk A.mi;•.

Uden stempel og gebyr i h.t.
lov nr. 140 af_ 7/5 1937,; § 334

F R B D ,N I N G,.S 'o Y·.B B B 'N S ,K O M'S T~....-----------.-,..-------.--------. ,. '

(~ -~
~~ ••• __ -0..< • ....:>- •• /\...J ......

/3 a. c.,; ~J- ... '~-,..-.sogn at;' lade et are al af
:f:ri beliggenhed 'af v~-.:o

Undertegnede ~;j. " Y''-: ' •. 1.-, ............ - ...c

erklærer sig villig til, -som ejer af mtr.nr.

dette mtt.nr. fr'eUe ':E-<>rat sikre den
,_,..,,~/ k irk-e •

, . /

. Are ale t b'eskr i ve s så:Lede s :

•.,;<....

,
. ," 1'4"., .... . ~ '.-

Fredningen har føl~ende omfang:
J)e -hidtil· _ubebygge-de areale~,må ilcke bebygges eller beplantes med. ud-

sigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på are1:l.le..'-
må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsættes skure ,. udsalgsstader, vogne ti.l beboelse 81~~i3~"

opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende gOl1stanic.
Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu be stående ti.l-
stand,. der.kan virke skæmmcndc eller hind rende for udsigten til ellcl'
fra kirken.

l/~_ ... ;'

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige be-
o'yggelse-· og-beplantning på e jcndonulIen bibeholde s, ligesom jeg fo:rte··
holder mig ret til at forotage nybygninger Gllor ombY6ninger.

I tilfælde af nybyr,nine;cr 0110)" ombygninger er jl~g villiG t j J
forinden bygningsarbo jelc'l'nc pt:bcgYll;Jes rtt ~o:rolægf,(; -\'o[.;ninr:cr tj,l

kendelse for no.turfrednjlJC;Snævrwt, ldc,t bobY[;D'0J.scn [;1.1t:i.ds',{[\l r,~-r"

e t sf;(ln nt yll:ro, 8.t ha 1)y{~{ /' L;c n 1K: (1:~t 1I1111; C L rl[<~f;(H' t J J. o!nI!j vr. L~,::-: .~(,
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t!.h.t. pa,llt<1C"...;ld,oorVituttor Ot! by der honVioos til ejendommens ble.d
tirI[,:t;oc;on.

Jeg er enig is at ovenstående frodningstilbud tinglyses på mtIT
- ---ynævnto . o jcndom dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds
~ menighed sråde t'. .....-. ~

t den I 'f//1 19 ,,-~
~.'..\j -- _.-

§
§
s14':
§ i4IJ;

Itf. øre,

• • •
• • .

!2. '" .... " ,-
~kr. _ øre,

....
INDFØRT I DAGBOGEN FQR RETSKREDS NR. 13, .
KALUNDBORG KØBSTAD M. V., DEN 11 uEC. 1QS2
[ Y {' T TINGBOG: BD. "i11..: . ." BL.
. J. AK:-; S~:8 ..-4 ,NR., ~ . ~ '7 . .

j/ ~.~~.r=-/;W~ .
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5. k~Gh I REG. NR. ~s~.P

, l 1. Ole. 1952

c .vmatr. nr. 2-, 15,
20, l4~ Vog 22v'
Onsbjere by og sogn.

Anmelder:

NA~uHFlt.c::DHnm:)N!":'lIU':~~'OR HOLB,ti{AMT.

F li B TI N I N G S D E K L A li A ~ ION.-----------~-----------------------------
For at værne om Onsbjerg kirkes omgivelser bestemmer

undertegnede enlcefru llarianne Sørensen, f. Overgård, Onsbjel'g,
:..- y r

som ejer af ejendommen matr. nr. 22, 15, 20, 142 og 22 Ono-
bjerg by og sogn, at der på riea~nnævnte arealer af ejen~ommcn

, . .

lægges følgende servitut:
Der må ikke opføres bYbnineer derunder tran8formatort~r-

ne, .skure, boder o.l. eller foretages udsigtsllrlelæggende be-,

plantninger, ligesom der ikke mu anbringes master, ledninger,
affald o~l., som kan virke 3kæm~Gnde.

De puewldende ~retiler er følgende:
en bræmme på 40 m langs den vestre og nordre kirkeg,ædo-

mur,
en bræmme på 30 m langs den nye, østre kirkeg~rdsmur og
en bræmme på 6 m langs det bamle ostre kirkegårdsdiBs.
Denne d ekloration kan lyses på ovennævnte ejendom med "

respekt af nuværende hæftelGe~ 06 byrder, hvorom henvises til

Påtaleberettiget er NDturfrednin~snævnet for Holbæk Amt

- \ . .
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REG. N R. /9S.7~

Mtr.nr. : 7f~ () .... /'d""~ v/~~~~)."...,~,;;'V Natur~redningsnævnet
for Holbæk Amt.

A n m e l d e r:

Uden stempel og-gebyr i h.t.
lov nr. 140 af 7/5 1937" § 33.

F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T •
--......---------------....--...------------

rv'/

Undertegnede ",""".,', ;:;''i6T~ -4-t..-,.A.'~

erklærer sig villig til, -som ejer af
af tX~~.,...-, by, 4-'
dette mtr.nr. frede ~or at sikre den fri

~, kirke.

Arealet beskrives således: ...r).. ..• ~.- _~<"'v-4.-.: ..~.~ .....

mtr.nr. ,</~
sogn at lade et areal ~f

.,
beliggenhed af ~·t ....

1'1 •• ' til'

'"VI :: ,,"~.h""'· 'lA";"'" A-., <}1~~""'~"';'J" ,.

Fredningen har følgende omfang:
~:i-d·t-H-li96.by.ggG-i1e areale':.ma nke bebygges eller beplantes med l.c.-
sigtsødeiæggenoe beplantning, ligesom der heller ikke på areale~
må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafnester OG
lignende eller opsættes skure" udsalgsstader, vogne til beboelse ellC'
opbevaring af redskaber eller lignende skønhcdsfo!'styrrende gcnst':l.wl.
Der må i det hele ikke foretage s ændringer i den nu be stående ti] ..
stand" der.kan virke skæmmcndceller hindrende for udsigten til eller
fra kirken.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige be-
byggelse og beplantning på e jondommen bibeholde s, ligesom jeg forle'-
holder mig ret til at foretuge nybygninecr eller ombygninger.

I tilfælde af nybygningor eller ombygninger er jog vUEg tI'

forinden bygningsarbc ,jdnrne pcbocync1cs Ftt forelæge;e tegninger ti.!. .r~r·,',

kendelse for nQtuI'frcdninGc;n~\'n(;t, idet bcbygee Isen 8,1t j d slwJ. j')

et sådant ydro, at lwh:r[~,:,(: Len [1(;«( st rm.lJ.:igt pnsf;or til omrivr; :.!.:'(':t" :::
., ,
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U.ll.t. pa:ntoC.:1d,oervituttor oe by der t.onvioes til o3endoor.1cno blad
t1tt:;;oGon.

Jeg er enig i, at ovenstående frodningsti1bud tinglyses på mtrr
fornævnte ejendom dog uden udgift for mig.

Påtalebe.rcttiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsradskreds
og menighed srådE1t".'---_· _a ._.~ •.• _U._·_ .. "-

, den /Yj /I 19("..;, J'1.>V- . f'-

Ovr#r~·······

Naturfredningsrrævnot for Holbæk amtsrådskreds, don

.... : ~
:.

....,..

,"

§
§
§J41:
§ ,4u:

I~II

kr. øre, INDFØRT I DAGBOGEN FOR RETSKRED.S.,NRr.-Ja •
• ., KALUNDBORG KØBSTAD M. V., DEN I I. DU..: j9S2

~~:- :: l YST. :1:T~~~~:BEj~-':R. "t" BL.
R.kr. --.øre,----- _. -- - ...- - -. . - ._ 'jz _ •. ..

t'l~P4tJ
.' .... :-~ ..

f

sv. t'OND'AND~nSEN
~" ;.~. -, ',: M'

. : r. "

. '. ... r ,',l

" . · .'
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REG. NR. /95;1'p"

Mtr.nr. :

Naturfredningsnævnet
for Holbæk Amt•.

A n ID e l d e r:

-- -- . ---_.- ~._---- ---.!....- - ---- --- - _ ---i

Uden stempel og ge~yr i h.t. '
lov nr. 140 af 7/5 1937~ § 33_

F R E D N I N G'S O V E R 'B N,S K O M S T
~------------------,-----------------------

~/ " .-
Undertegnede ~"1.+V-';> V':'~

erklærer sj.g villig til',.som ej'er af mtr.nr. få
" a,f. , 'J~">' '~Y,;- / . " .~r -r, sogn at lade :_~,~real af

dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af v~-.,-,
'~ kirke.

/

_. i -' Arealet beskrJ.ves

Fredningen har følgende omfane:
~ fti~~i~~~Jg~e arealet.må ikke bebygges eller beplantes med ud-
sigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet..
må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsættes skure" udsalgsstader, vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.
Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående til-
stand" der.l{an virke skæmmcndc eller hindrende for udsigten til eller

fra kirken. t'

~~~nne overenskomst \r ikke til hinder \for, at den hidtidige be-
'El"yggels8,og beplantning pt~,~ejOl1doiJlmr;nbibeholdes, li.gesom jeg forbe-

''o \.
holder mig ret til at foretdg~ nybYGninGer el}gr ombYGl1ingGr.
. I i;il~'elc1C af nybygningct .eller Ombygninge\" cr jeg villig tn

~, ~ ,
forinden bygningsarbo jdornc p c.bc gynch: s ~::t forclæeeG togrringcJ!' t:Ll 1"','/'·

b:.ndelse for n::1.1.l11'1'1'(.dnin!.~:.mævn(;-L, idet bdJy[';[;clscn ~l):tidsv,;,l hov;;
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.. " '",.....
Mon.t. pantegæld, servitutter oG b~'der henvises til ejendoMmens bl~

tinGboGen.
l '

J.
i:

JOB er enig i, at ovenståendo frcdni~gstilbud tinglyses på m~rr
fornævnte ejendom dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er naturfrodningsnævnet for Holbæk amtsradskredsog menighedsrådo·t •....... -.'_.-..-'" ..--..

__» ......~.r'J ,den- ~'//I 19,,~.,.
'". .... c::/t-,..,,, ... ,....:...... ,:;:-,;~- :.:-"

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående..frcdnirrgstilbud, bestommos.dot,~~frednirrgon vil være at lyse. på ..mtr.
nr. ~ af . C-;:.tdt},?"'4.. ~Y, ?'... ~ogn.

(/letY1ede ar r indte net ved te .,~.
leen '(~.)rGnpa~ des he la å (a en.

RNaturfredningsrrævnet for HoJhæk amtsrådskreds, don /~ 19.~.t

I
} :
l
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!;'J41 :
~:i.411 :
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SV. LUND·ANDERS!:N
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REG. NR. /PS-7r

Mtr.nr.:
~

/. -.?
A n m e l d e r:

Naturfredningsnævnet

tor Holbæk h-mt ••

Uden stempel og gebyr i h.t.
lov nr. 140 af 7/5 1937r, § 33.

F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T •-------------_--.------------......_------
;;>

Undertegnede (/;~.~-),,;~ ~.' <'_:1/ ~.~ .......

sig villig til, -som ejer af mtr.nr. ~~~
l/"-?~,...~ by, v')

mtr.nr. frede for at sikre den
/, y-.' kirke.

Ar~alet beskrives således: .~.~? ~..... _. ~;..;

erklærer
af
dette

~~ .,d,c;.v
sogn at lade e~~are~L a~

•fri beliggenhed af (./, ~.....

-,

Fredningen har følgende omfang:

J)e ..hidtil··ubebygge-de arealet. må il{ke bebygges eller beplantes lnecl ud...
sigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på areale~
må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsættes skure,. udsales3tader, vogne til beboelse 81191'

opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande •
Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu beståend~ til.
stand" der.kan virke skænmcndc eller hindrende for udsigten til eller
fra kirken. .

r

~enne overenskomst ~r- ikke til hinder for, at den hidtidige be-
byggel'se og beplantning på\:~jendomrnerr hibeh'oldes, llgesoni\.jeg j'orbe ..

" , ",' ~ .. \. • t~.

~older mi~ret)il at foretngY,:,~Yby~ningcr ell\~ ombygningc~.
I tilf~lde af nybygnineor 'oller ombygninger,er jeg Vi.l]jg til

... -.., "t' ' ~. • •

forinden bygningsnrbc jdnrnc pt\beCYll(lof3at :Corolæeec tO~Il'irrgc:p ~il r-;L '_o
o "

kendelse for n~{turfrodninCL;nævnd J idet 11ob;vggolson' aJ:Lj d nk:il }lo.v~
'"t o , •

c ~wd[(nt ;'{drcJ 8.t ~)cb:l,..:rcl:K1l1;C'd~~t rllt!~ji!,: p08scr °Li ClInC'hro'lc"V')'('



I

/.

r

I

t
I

\
! ,

~
I

i~,
I

"

M.h~t. pantegæld, servitutter og by.·der hanvines til ojendom~ens blad
tillbbogen.

Jeg er enig i, at ovenstående frcdni~gstilbud tinglyses på m~rr
:::,rnævntlJ e jenc10m dog uden udgift for mig.

Påtalebo,rcttigct er naturfrodriingsnxvnet for Holbæk amtsrådskreds
og ~cnighcd sråclet':- _·..·.._.._..04 '-- •

I

V· )
;

den' I., .,'

..J
,; / .,'.' "l 1'." r" ... j. ,

':.: .':":

I I
,I

I

Idet naturfredningsnævnet modtager. og godkenoer foranstående
fY'cdningstilbud, bestemmos det, .~r(:.-/fredningon vil være at lyse på mtr.
nr. ./':;-:1 af C",!'tt·)t"~"_-J'" by, (.7",,'" sogn.

"f' ,~.
DottA're de~r~ro al .P,-~~,og~~,\ P~j;"",vcJ{i.J..a,g,te"'k~it'OO",,;·.a~ilr.>:,; ..........,

;:011 0i.ie~_a..r:(bcet~~...jl~nlagt p'åi aktå1t~

A:"" ~.'lNaturfrodningsnævnet for Holbæk amtsrMsl<reds, den ;,~. 19,)~

. li,;~
kr. øro,

•

. . .~.
·r

'r



REG. NR. /957"'#

A n m e l d e r:
NaturfredningsnævDet

for Holbæk Amt.

Ud'en stempel og gebyr i h.t.,
lov nr. 140 af 7/5 1937, §3}.

• '.' .~ I~'

F R 'E D N I N G S O V E R E N S K O M S T '.: '.,--.,.-~ ........... --.......-, ................ --..........-......'-'-"'''''''''-''''''''''''--~

Undertegnede vi-''Y'..-.>'~." . '>--'<~r~';-" .'~c.<::-
rklærer sig :v;illig til, som ejer af mtr ..m:. >.-;;..: ....(.;.......,.,.....fV"~·h.:.c~~_ ~..,~...,.'-
f Vk!.-"~<.:· ...., by, ~'''I sogn ~:t lade et:.jn:~:J.·~""
ette iiit::f;:n'~ fr~de for at sikre den fri beliggenhed af ..5~;"""'.>-

,IA'1''4,'': J:,' \<:irke. '.' :'....
Ar~ale t ba skri ve s såle de s: ~ ~< J .. ~'~J.~ ''l--,., .I ...·~

..... .;c'......-~~ ~~~,~ .......:'..... ~~

I Fredningen har følgende omfang:
D(r-hid-c"i-l-'-ubebygged'e arealet må. ikke bebygges eller beplantes med udsig'i'$~
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke :på arealet: m~ anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmnster og lignende elleT ops!Zt~·

I te s skure, ud salgsstader, vogne til beboolse eller opbevaring af redskaber'
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må. i dot hele ikke fore~
tages ændringer i den nu be stående tilstand, der kan virke skremmonde eJ.1IH'
hindrende for udsigten til eller fra kirken.

~enne overenskomst'er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggcl&c
~, ' 'l og beplantning p€\ e jcndommen bibeholde s, lige som jeg forbeholder mig re t, ,

til at foretage nybygninger ello r ombygnineer. ..... \.
'\

I tilfælde af nybygninGer eller ombygninger er JOG villig til fori11d'-:J
l bYGningsarbo jdcrne påbegynde s nt fo}'oh'~':'l':: teGninger ti l go(.1l~endeloc' io:t'

oaturfrcdningsnævnot, idot bebYGGelsoll altid nl<itl have et sMa!1t ydre, at
bebyggelsen bedst muli~t pansar til o~cjvclsorno OG ikko unødigt h indrc,- ,
udsiBten til eller frh kirkon. ~

'I ... v \)Ol 'I Y
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19"

laet naturfredningsnævnet m'ådtage~, og godkender foranstående ':f ted..,
mrrgstilbud, ~~i<temJlles de t, ~at"':rrE:dlIiIJgt.lh Vrr-v'"ære a=e~å

;1:1 ........... -

mt r •nr • ' " . ,.<> ,_#'"", ~'af'"."" ,--. 6~ ~'''''';''~,-- by, s~grr•
..,. .....$.!?I ......:".i

Det freg~.de.'-al"'ea:r"er indtegnet på vedlagte kortskitse. af hvilken en
g~~.!.:L.hi.~,s. ...henlag~ ...ak.t.~

N~turfredningsn@vnet for Holb@kamtsrådskreds, de~ ~
;'

rt ... (:~ .. J. c_ f l / (' !( ..

19~-<

"I, ",
;. I.
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A IT m e l d e r:

Nat ur fre dn ir.g snævnc t

K O R T S K I T S E
over

terrain af ONSBJBRG by og sogn.

Målestolesforhold: ca. 1:2000. ///1!= freo.edo ar~,p..1er.

Nat'uT'fre(:~ningsm.2vnct fOT 1101b.:,-,1\ amt., jamJ.8.Y 1953.
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Dispensationer i perioden: 07-02-2001 -'02-07-2006
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
TIL ORIENTERING

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

07/02-01

Anna Grethe Bertelsen og
Holger Bertelsen
Kirkevej 14, Onsbjerg
8305 Samsø

Vedr. j.nr. 140/2000 - primitiv lejrplads på matr.nr. 15 a Onsbjerg by, Onsbjerg.

Den 22. november 2000 fremsendte Århus Amt en sag vedrørende en indrettet primitiv
lejrplads på ovennævnte ejendom ved Onsbjerg Kirke.

Ejendommen er omfattet af kirkeomgivelsesfredning, tinglyst 17. juli 1950.

Pladsen ligger umiddelbart nordøst for kirkegården og begrænses mod syd og vest af
kirkegårdsdiget. Langs den østlige afgrænsning, som består af en træbevoksning, fin-
des nogle ældre bygninger, hvor der er indrettet toilet, bad og lejrkøkken. De har i
brev af 24. oktober 2000 til Århus Amt oplyst, at pladsen er oprettet i foråret 1992. De
søger om tilladelse til fortsat drift, men alene gældende for Dem som nuværende ejere
af ejendommen.

Århus Amt har ved sagens fremsendelse anbefalet, at der meddeles en tidsbegrænset
tilladelse, bl.a. på baggrund af at Amtet støtter etablering af primitive lejrpladser, som
kun anvendes af ikke motoriserede gæster.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da pladsen er placeret således, at der kun er indsyn til den fra selve kirkegården, når
man er tæt på kirkegårdsdiget, meddeler Fredningsningsnævnet i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til en fortsættelse af pladsen, dog alene frem
til slutningen af år 2005.

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.

IJd:



En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for ~;
sagens videresende Ise 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:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-741-14-00)
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/Anders Egede Holm, Østerbyvej 13,
8305 Samsø
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, Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8,
8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø
Birte Snedker, Sælvigbugtens Camping, Stavnsvej 2, 8305 Samsø

-
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,~ \ NATURkLAGENÆVNET
FORMANDEN

Frederiksborggade 15. 1360 Købenllqvn K

Til: 33955700
Fax: 3395 5769
>":400: S==nkn; P==sdn; A==dk400; C=dk
1nJernet: nkn@nkn.dk

J.nr.: 97-121/700-0034
KPA/LBN

Ilt APR. 2001

Afgørelse
i sagen om en primitiv lejrplads i Onsbjerg på Samsø.

Fredningsnævnet for'Århus Amt har den 7. februar 2001 efter naturbe-
skyttelseslovens § SO, stk. l, meddelt dispensation til fortsat drift
af en primitiv lejrplads frem til slutningen af år 2005 på ejendommen
matr.nr. l5a Onsbjerg By, Onsbjerg. Afgørelsen er påklaget til Natur-
klagenævnet af ejerne af 3 campingpladser på Samsø.

Ejendommen er omfattet af en kirkeomgivelsesfredning, der er tinglyst
den 17. juli 1950 på ejendommen. Fredningsdeklarationenbestemmer, at
der ikke ,må opføres bygninger på arealer inden for en nærmere bestemt
afstand fra kirkegården ved Onsbjerg Kirke.

Fredningsnævnet for Århus Amt har ved afgørelsen lagt vægt på, at der
kun er indsyn til lejrpladsen fra kirkegården, når man er tæt på kirke-
gårdsdiget.

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse.

Efter naturbeskyttelseslovens § 86 er klageberettigede adressaten for
afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige
myndigheder samt visse lokale og landsdækkende foreninger og organisa-
tioner.

Ejerne af campingpladserne er ikke omfattet af klagebestemmelsen.

J.nr. SN 2001 ),ll )/I'L . JJ.) )

'~6 APR. 2001

mailto:nkn@nkn.dk


2

Naturklagenævnet kan således ikke realitetsbehandle klagen, der afvi-
ses.

!V0-'L~( S(Ju~
Mikkel Schaldemose /
Viceformand

,:r{I[ l L .æt? fv~~jJ
Karen Paabøl
Fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens §82 og planlovens § 58, stk. 3.
Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 mIlneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk l, og planlovens §62, stk. 1.
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 8643 7000

03/03-03
Arkitekt Henning Jensen
Kassundet 5
Nordby
8305 Samsø

Vedr. j.nr. 123/02 - ansøgning om tilladelse til opførelse af en tilbygning til
udhusbygning indeholdende graverfaciliteter og toiletter ved Onsbjerg Kirke.

Den 6. december 2002 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra Dem modtaget
ansøgning, hvor De for menighedsrådet søger om tilladelse til opførelse af en 8 m2 stor
tilbygning til udhusbygningen på matr.nr. 16 a Onsbjerg by, Onsbjerg.

Ejendommen er omfattet af kirkeomgivelsesfredningen ved Onsbjerg Kirke.

Ved sagens fremsendelse har Århus Amt anbefalet, at der meddeles dispensation.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da der er tale om en beskeden tilbygning, der tilpasses den eksisterende bygning,
findes det ansøgte ikke at stride mod fredningens formål, hvorfor nævnet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler tilladelse til det ansøgte på vilkår, at
tilbygningen udføres i overensstemmelse med den fremsendte tegning.

Klagevej ledning

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-e telseslovens § 66, stk. 2.



Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt tiJ:

Kolby-Onsbjerg Menighedsråd v/Mette Slivsgaard, Stensbjergvej 9, Kolby, 8305
Samsø
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg U.nr. 8-70-51-8-741-9-02)
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/Karen M. Poulsen, M.B.Jensens Vej
12, 8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand •
Det amtsråd svalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 11,
8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø

•
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.(\."Fredningsnævnet for Århus Amt
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

~:~je:~e og Holger Bertelsen S CANNJE T
8305 Samsø

Modtaget'
Skov- og Naturstyrelsen

- 3 IHU 2006

Tlf. 86 122077
Fax 861971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 2. juli 2006

• Vedrørende journal nr. 11.01.2006-69, ansøgning om forlængelse af midlertidig tilladelse til
primitiv lejrplads ved Onsbjerg Kirke, Samsø.

Århus Amt har den 27. marts 2006 modtaget en ansøgning fra Dem om forlængelse af midlertidig
tilladelse til en primitiv overnatningsplads ved Onsbjerg Kirke, Samsø, på ejendommen matr.nr. 15
a Onsbjerg By, Onsbjerg.

Tilladelsen ønskes forlænget for 3 år.

Lejrpladsen er på ca 650 m2• Pladsen ligger umiddelbart nordøst for kirkegården og begrænses mod
syd og vest af kirkegårdsdiget. Langs den østlige afgrænsning, som består af en træbevoksning,
findes nogle ældre bygninger, hvor der er indrettet toilet, bad og lejrkøkken.

Matr.nr. 15 a er omfattet af en kirkeomgivelsesfredning, lyst den 17. juli 1950.
Ifølge denne må der ikke opføres bygninger, derunder transformatortårne, skure, boder og lignende
eller foretages udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der ikke må anbringes master, ledninger,

• affald og lignende, som kan virke skæmmende.

Fredningsnævnet har i afgørelse af 2. februar 2001 meddelt dispensation fra
kirkeomgivelsesfredningen til lejrpladsen, tidsbegrænset til udgangen af år 2005.

Amtet har anført, at Samsø Kommune er indstillet på at meddele en planlovstilladelse til det ansøgte
for en periode af 5 år, under forudsætning af, at Århus Amt og Fredningsnævnet kan meddele
tilladelse.

Amtet har endvidere anført, at der er tale om dispensation til et ikke-permanent anlæg, og at den
landskabelige påvirkning er begrænset, idet pladsen er placeret bag ved kirkegårdsdiget.
Amtet har derfor indstillet, at Fredningsnævnet meddeler dispensation til den ansøgte forlængelse.

Fredningsnævncts bemærkninger og afgørelse:
Afgørelse træffes af formanden på det foreliggende skriftlige grundlag.

mailto:post@aarhus.byret.dk


,,4, I D~t fremgår af sagens bilag, at den primitive lejrplads blev etableret i 1992, at der kun er indsyn til
pladsen fra selve kirkegården, når man er tæt på kirkegårdsdiget og at der ikke er indsyn til pladsen
fra offentlig tilgængelige steder i det omgivende landskab.

e Henset til, at den landskabelige påvirkning er begrænset på grund af pladsens placering bag
kirkegårsdiget, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
dispensation til fortsættelse af pladsen indtil udgangen af år 2008.

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.

• 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

~ EJ
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng ABe 1,8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-8-741-3-06)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og NatUfstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Maria Landschoff Møller
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Jørgen øster Kristensen, GammeJløkkevej 11, 8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade l, Tranebjerg, 8305 Samsø.
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