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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelsee og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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REG. NR. /9~" .z

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) -p "_. p.,. "j~'t

eller (i de sønderjydske lands- l!, ,"i t.;,j.l:' " ~, '1
dele) bd. og bl. i ting- ~o&tl
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(Ølifyldes af dommerkontoret)

Købers }
K d't bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant flndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Stempel; kr. øre.

Deklaration.
l!fnElertegnede, der er ejer -a+-IJl2tc ..ar. 'unoertegnede pr~tE&ård.ud"alc

tor mefli~1ejSr~det,dex er e1e~ ~f m&tr.~r. l~ (præstealrden)
af lHe'l" ....e ::l'1)l. • . by og sogn,
erklærer li~rvel, ar ~ hensyn til B,t 21"1"( :r.reaV kirkes frie beliggenhed overfor
fredninEvnet for Viborg amtsrådskreds' er inogftet på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af ejendom ikke må ske nogen, bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu lfe.ø. eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården. ,

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begaeiltses fUSEl

af~'6g" iøvrist '*"
)!1'!e:3 t:~~~1'(1a~tJvell og den d~l af -'8%. l..!,t

(}.C>? lig~~l' øst for v<::'jG-n. til P:';";l'IC6i:uvho1Jt

således, SOI11 det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensy-n til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg' amtsrådskreds samt ~8R+g1:l8QSråtiet Hlor
For fredningen k'ræver jeg ingen erstatning. provst:tudval.get for

Mi;.111~ln 01l-S(l!:,:.terlyng herr eiler.

, den 195~

O "':' '!!!fl.,v "V" ># 'J' .~'-'..... ~.. r~ Vl. .... - tf ..

For !)rør;ite3årdS11tjvalil~rtl
P.Madsen Anton t,::,u'.';J:':hHl ;.:.111 v~~l;>,~·!n

Til vitterlighed:
Niels ~ltl8tsen

N1~lsfD



'ngsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på annævnte ejendom.-----FREDNINGSNÆVNEr--R>!l- VIBORG AMTSRADSKREDS.------Viborg, den -t9-5.l-

---- ......_- -
J,hf!' t11træue". :Jt m~,z-""..el·..:;nri-~fre6nitl~5~leklan!t1.on t1ntJ-

l;)'see SOUl scrv1-t,utetlftencie pt', ~[.t;;1.:·:.l'}l'. l.! 'r'jl::r:r·.;grav bS og SOln
_o fol~;en~1i;:for>{iho: c:.,

"sAlæng6 det påg.æl<":{;tllh~ areal fH~mir..i.3tre-res at de k"t.rke11ge
Ilyn ..dghe,.;,er, 'tt3affe!' ki.r!r~\"';lir.l::":Jt.:,tiet -:,i0i eft.er 1n·...hentet 6-rklær1nC
tra :rrednin'~l:me.,~netuf~l'~l,le om n:rp.Leccr1oB;af bygrtin~~e:r på pr ...
st.g~e.:.:jurden c~ tilli~~e o,~ selve rI." f,~ eplanen f.:il' .,taset f'orsåvidt
bysn1nc;~:l'~ned:ol -'cn: 'tte.a 'ti] L\:r1,l'~,E'lU ~d'; præstf.igårdene jOl'cler, til
bruc for præsten ellCiJJ: i ,.:.t hl.:lø B~ZJl t;ie':e ki:tke11ge formAl. ,.

t;.....l../ . "r,t'l;l'r"'" ·)"'-·m· ....7 l 52oIU .•.".wJf, ..L~~ y '. ·",d.J: L .,,-,€fi :', .no",.. ~ ..

-,
l

,
:r' .. (!.v.

E. P•
•!. T'C,l ;ts;-Hm.

Frednia;~snevnet f'a;: Vibor:.; aClt.JriL:};.3;:recl8 mo'.rtu ger for anetae~!d.
:t'redningstil'h'~d med kirkemin11\i :~b:r.~F:t;s fo~' ehc 'L,i.

F\i~jj!nX,]SNÆ.'VU~'~J:'r l}~ V:""";-:-,{ (:; n~'r~,(1 -,~~·~;t:i;~..':;,c..:5 .4eo.195 2.
Otto Kiør'boo.. V.. J"'.9UH'H;J(:n .. S .. I:!4-• .arlJt~$sen.

In>lføl't i tit.lito~'en for ret~~~t:('''::,.:,Dnr. 78, V:U~æ~ k3nat.~rJ. ll.Y.,

den 2O.d~c.195?

Holm.
L;;et ......

e
e
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..J U~UL~.LLU.J..u."'L'f;;'" I.~Lii) tst:;I.I}JClI L}lG}lU. .A. J.Jo ""n."'''''' ........, ------------ - . -, -- - ---
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

RG:"cq~l\JR. 0\0 «:;3, O ~ O

Akt: Skab nr.
(udfyldes Qf dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

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

sogn .

1'1 :ejerl'e grav
by og aogø. Købers }

K d't bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævhet for .
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr., . lq

af Bje r::te #1:1." by og sogn,
erklærer herved, at jeg. a~, h~nsyn til 'R1Cl':re,n'8Y kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Vihorg amtsrådskrea:~ er mdgaet på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu ~ eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af

er den del at 11."". lq, del' 1I,ger Dor.:.tfor
k1rkell og so. Ug~)erøst for en ret li1l1'. der "pr t'r8 det sted,
hyor markyeje1l over lq udmunder 1 SOan"8~1l til det Iloruvestre
bjørne at tirkegårdedi.:.e't

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. B3erre graT $0" •

Bjerregray
, den 5.ma,

R. Sepl'd.

195cJ0

Til vitterlighed:

P.F.FO;)' Hvorsle'Y
sosnepr.'tt fmd. f.

lIØn1gbe .iar4d et ..



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den
5.dec.

Otto Ilørboe. v. ass.ussea.
ID..:.4fØl't 1 dagbogen for retskreds

den 2O.dec.lg52.
Lyst •••••

Rom.

195~

s. :laaml.8sen.
nr. 78, Viho.r g købstad II•.,••

Qenpartens rigtighed bekræftes.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerlwntorøf)lq !jerregray bI

og sogn . Købers }
K d·t bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel· og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Stempel: kr. øre .

.Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. lq

af Bjerrearay by Ca sogn,
erklærer herved, at jeg af ~en~Yn't~l P.1erre av kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg anitsrådskre<H' er mdgt på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu ltMt eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, -begrænses mod
af kirkegånlsdiget ..o.g. w.\l+igt-af

er den del af lq, der liager _, tor en
11n1e, der udgår fra toftens sydestre bjøzae og ~~ eod aordvest
til en palltoftens nordvestre h~ørne.

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. P,erregraT 10"

, den 5.maj
I. Søprd.

195cl':;Bjerregray

Til vitterlighed:

P.'.Boy Hvorslø"
S) gnepræet,f'lad.for

menlgheJarid



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom. ,

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 5. dltc. 195ki

Otto K1ørboe. T. "Ranuasen S.Ra_usaen.

Illuført 1 daabo,en for retskreds nr. 78. V'1bo%3 købstad m.y.
den 2O.de<:.1952.

Lyet. • • •
Bolll.

Gel1pa:rtens r1gtiped bekreftes.
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REG. NR. /P~J z
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Akt: Skab nr.
(rul.jyldes af dommer!<ontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

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

sogn.

,t .,):").....}...;r'!.';: ~n..tv Købers }

'.~. ,', '/ . n K dot bopæl:
~,' ... , . J,,, re I ors

Gade og hus nr.:
(hyor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for'
Viborg amtst.:ådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Stempel: kr. øre.

Deklaration.

af 'dji: l'.r'IJP'J:'~~ . by O sogn,
erklærer herved, ID. ~ af hensyn til f,q;;:;::r,t ~ '.&\,.;. kirkes fd~ beliggenhed overfor
fredninfisnævnet for Viborg amtsrådskrecfs' er Indg;!&1 pa, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af ~ ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kaft eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller JgJkegården.

Den del af Ifl'ift ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, ~
af kirk:egåceseiget og km igt af

således, 50111 deH1'emg:n af deL' d'ektar atitmeft -vefthæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt I'Rlillligaeesråeet fer ti \
For fredningen kræv~ j~ingen erstatning. Ilf'.l. lel Spro~alu\~valPt tor

',.Jl.~,. som- "nuer :''ll6herred.!' •

.Bjerl·~,s:raT men1-gbe ..:~r~"l·

F.1<'.~:v 'RVOl"9l!:;V

195~den

3t::l'i ~
jf1. <;-1 u

1 ~ ~t ~~-l ~k
11.1'..... .d·; set'!. ~ll.!Cr1sten$en

T~v~ur~ Ni~:~enLilli Vo~nssn
l,at:S'f;at.tl ·\rt\. ;.c~n l'·.:t;~: :tJ.nJ&l B:rieten.seu

Til vitterlighed:



I
,It)Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil

være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den , 195JJ

riEt ti.lt:cæ.les t ot (:æc' V::':J:'"t:..e :f10dn1;;; 'J-ddak1r:z1'1lt10D tin..
lyses SOUl s!;rvitlÅt~tiital.'l(~l:.t ~)t~f,:(.:t.r'.I'.:l'. 3fmfl. Bj!:il"xegray b,
Ol;; dOWl.

•
~1. ';'sn,Jt:~2on

fm.
Vibor g købstad ll.V ••

,
L:~~t.• • ••

H:.lm.

J'en~Hu·t,m3 .r:~';i;ti~he:~'Lcii.X2i'teu.

PreclnJngsnæ<v-",-,,,, {.,~.. '" "l, ..
V.oå.o\:l"li. ... ~~ \ '\ ;.) {. """J

.A.rnt5ra~:·1~:I':~.," ',\:.':d ~..J~nus:r 1950,
., ... ';:r

~; .

•



REG. NR. /~~3.z !) ~ft <)-J
\

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

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

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

sogn.

50. mfl. P~errecray
by oSso,. Købers } b I.

Kreditors op~ .

Akt: Skab nr.
(a<ifyldes af dommerkontoret)

Gade og hus nr.:
(bvor slldant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der' er ejer af matr. nr. 508, 504, 500. 'at 'h

af :ejerresray , .. by O& sogn,
erklærer herved, at jeg af hemsyn til 113 erre ~ra.,. kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgaet på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu ~ eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod
af kirkegårdsdiget og -iø'lrigt af-

udgøres
følgende .ær11& ':~estemmeet

På matl'.nr. 508. 50e og SOdlIå arealet ikke b.b31.;e. a.y.
som faraD 1 en afstand af 10 • fra kirkegjrdøJit,.t. bYllk." også
plde:r for det areal. \ler ligge., øst fol' en l1aie 1 flugt. cl l)e_

boelseshuaets øst11!~ mur

.ord
1øvr1gt at de n~ftt ••• n~ •• idet

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for ....'"
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. n~errei1"a,. .O&ll-

Bjerregrav ,den 5.11&'
A.1t~eld.en n1th.

19SV

Til vitterlighed:

H. O. El'lebsen
lørbæk pr.Fårup

For Pjerreiray menlgh.~srAdt
'P. P. Eoy Hvor.leY' •.



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil e
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 5. dec.
Otto X1ørboe. V. R61slIuascn.

In~ført 1 dagbo3en for retskreds
den 2O.dec.lg52.

Lyet. • • • •
H o l m.

195~

s. rlaS1lUflseo.
nr. '(a. Vibo:ra kcø't;stad m.v.,

Genpartens rlgtiihed bekræftes.
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Akt: Skab nr:
.~uJfy;des ~f dOlilfllurkunioret)

.Bjerre Vruv
.BjerrevraD
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01963.09

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01963.09

Dispensationer i perioden: 08-12-1983 - 16-05-1995



I-
FREq!'JINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT

Nordlige Fredn,ngskreds

,

•

,

Sondgade 12 - 8900 Randers
TeJe/on 06-437000

Randers, den 8. december 1983.
HC/lu F.S. 148/80

FDF/FPF Ålum-Bjerregrav,
v/formanden, herr Karsten Møller,
Holmevej 20,
Bjerregrav,
8900 Randers •

Fredningsnævnet har rra Århus amtskommune modtaget en
dertil fremsendt ansøgning fra FDF/FPF Ålum-Bjerregrav V/for-
manden Karsten Møller om tilladelse til at opføre en spejder-
hytte p~ landbrugsejendommen metro nr. l ~ øster Bjerregrav by,
øster Bjerregrav, som er beliggende i landzone.

. Matr. nr. l a er omfattet af en den 20. december 1952
tinglyst deklaration om fredning af Bjerregrav kirkes omgivelser.

Det hedder i deklarationen bl.a., at der p~ ejendommen
ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt.

Sagen har været behandlet i Århus amtskommunes udvalg
for teknik og miljø, som har meddelt den efter by- og landzone-
loven fornødne tilladelse til byggeriets gennemførelse på vil-
kår, at der på ejendommen tinglyses en deklaration, hvorefter
bygningen skal fjernes fra ejendommen, når den ikke længere be-
nyttes af spejderne.

Sagen er ved en fejltagelse ikke tidligere afgjort i
nævnet.

Det er oplyst, at skolebarakken, som skal anvendes -til
spejderhytten, allerede er placeret på arealet.

Århus amtskommune, amtsfredn1ngskontoret, har overfor
~~et anbefalet den fornødne dispensation fra kirkeomgivelses-

\
\



fredningen, idet der herved er henvist til, at barakken er pla-
ceret 1 umiddelbar tilknytning til Bjerregrav by, og at place-
ringen ikke på nogen måde virker skæmmende på udsigten til og

·~ra kirken eller kirkegården.
Således foranlediget meddeler nævnet herved den !ornød-

ne dispensation fra kirkeomgivelsesfredningen til bibeholdelse
a! spejderhytten på arealet.

Dispensationen gælder kun, sd længe hytten anvendes til
det nuværende formål.

Afgørelsen kan 1 medfør a! naturfredningslovens § 58
indbringes for Overfredn1ngsnævnet, Amaliegade 7, 1256 Køben-
havn K, af forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse.
Nævnet har d.d. tilskrevet -Bjerregrav v/forman-

den herr Karsen Møller som foran. ~.
Modtaget I fredningsstyrelsen , 'I ____o ri fånsen= 9 DEC. 1983 jf

~. Miljøministeriet, fredningsstyrelsrn, Amaliegade 13, 1256 Kø-
benhavn K.

2. Århus amtskommune, amtsfredningskontoret, Søndergade 74, 8000
Århus e, j. nr. 8-70-52-4-729-80-2.

~).. 3. Århus amtskommune, amtsarkitektkontoret, Lyseng alle 3, 8270tt Højbjerg, j. nr. 99-729-223-6-1-80.
4. Purhus kommune, 8990 Fårup.
5. Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Runddel l, 2000

København F.
6. Vurderingsrådet, Purhus kommune, 8990 Fårup.
7. Menighedsrådet ved Bjerregrav Kirke v/formanden herr Robert

M. Jensen, Viborgvej 335, o. Fussing, 8900 Randers.
8. Hobro-Purhus provsti v/provst Tage Stausholm-Fisker, Asferg

præstegård, Søndergade 2, 8990 Fårup.
9. Stiftsøvrighedens kontor, Fuslgsangs alle 2, 8000 Århus e,

j.nr. 064/0816.
lo. Herr elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, 8900

Randers.
ll. Herr gårdejer Peter Koch Nielsen, Hovedvejen 40, 8990 Fårup.
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Strl.fri xx REG. NR.
l .!, 07. AU61 98 O - 07 8 5 O .: ~

øster Bjerregrav by,
øster Bjerregrav

ARBus AMTSKOMMUNE

Teknisk forvaltning
Lyseng All' l
8270 Højbjerg

D E K L A R A T ION

I medfØr af § 9, jfr. § 7, i bekendtgørelse nr. 494 af 19.
september 1975 af lov om by- og landzoner, har Århus amtsråd
givet tilladelse til at opføre en 98 m2 stor spejderhytte på
ejendommen matr. nr. l a, øster Bjerregrav by, øster Bjerre-
grav.
For tilladelsen er der stillet følgende betingelse:
at bygningen skal fjernes fra ejendommen, når den ikke

længere benyttes af spejderne.
Ifølge lovens § 10 er betingelserne bindende for ejere og
indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn
til, hvornår retten er stiftet.

•

Påtaleretten tilkommer Arhus amtsråd.

Arhus amtskommune, den o t. ALu. 1 9 8 O

Stenbæk
teknisk direkte,

~dført i dagbogen tor Bettea iMariaf§eJ:,

den 07. AU6198 O - 0785 gI""
Lyst bI. /4{/ akt./v, I

k y~'
ir{.;{ /
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_eONINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Norcllige Freclningskrecls

Sonclgocle 12 . 8900 lanciers
Telefon 06.~1000

Ranc:lers, clen 7. oktober 1988

HC/pk. F.S.67/88.
FDF/FPF Alum Bjerregrav,
v/Birthe Søndergaard,
Holmevej l, Bjerregrav,

• 8900 Randers.

Ved skrivelse af 8. december 1983 meddelte nævnet dispen-
sation fra kirkeomgivelsesfredning vedrørende 0. Bjerregrav Kirke
FDF/FPF Alum Bjerregrav v/formanden Karsten Møller til at bibe-
holde en spejderhytte på landbrugsejendommen matr.nr. l a øster
Bjerregrav by, øster Bjerregrav.

Det blev fra Arhus Amtskommune som zonemyndighed stillet
som et vilkår, ~ der på ejendommen tinglystes en deklaration,

• hvorefter bygningen skal fjernes fra ejendommen, når den ikke læn-
gere benyttes af FDF/FPF.

Gennem Menighedsrådet har nævnet modtaget ansøgning om til-
ladeIse til, at en skrænt omkring hytten nord for hytten og are-
alet mellem hytten og præstegårdens forhave tilplantes med alminde-
lige løvfældende træer, samt til at etablere parkeringsplads på den
sydlige del af arealet.

Det fremgår, at FDF/FPF har fået stillet yderligere et are-
al på 1.600 m2 til rådighed.

Nævnet har foretaget besigtigelse af arealet.
I besigtigelsen deltog repræsentanter for Arhus Amtskommune,

By- og Landskabskontoret, Menighedsrådet, Provstiudvalget, Stifts-
øvrigheden for Arhus Amt, samt Danmarks NaturfrednLngsforening.
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Det konstateredes under besigtigelsen, at der på hyttens
nords ide er opført en tilbygning, uden at nævnets godkendelse fore_tt
ligger. Tilbygningen har et areal på 5-6 m2.

I overensstemmelse med en indstilling fra samtlige frem-
mødte godkender nævnet herved opførelsen af tilbygningen, idet det
præciseres,
at yderligere bebyggelse ikke må ske uden nævnets forudgående til-

ladelse.
Nævnet godkender endvidere anlæg af parkeringsplads og til-"

plantning som anført, dog kun med løvfældende træer i danske træ-

Der er herved lagt vægt på, at beplantningen ikke kan på- •arter.

virke indsigten til og fra øster Bjerregrav Kirke og kirkegård.
Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens § 34, stk.

2 indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 Hørs-
holm, af blandt andet ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen e~ meddelt
den pågældende klageberettigede.

Anlæg af parkeringsplads og nyplantning må ikke påbegyndes
før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ik-1I
ke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, den ikke er udnyttet inden ..
5 år.

-



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sand gade 12,
8900 Randers • tlf. 86 43 70 00.

16. maj 1995

Niels Kristian Vinther

Mosedraget 7, Ø.Bjerregrav

8900 Randers

Vedr. j.nr. 43/95 - matr.nr. 1 a Ø.Bjerregrav by, Ø.Bjerregrav.

Den 18. april 1995 fremsendte Århus Amt en fra Niels Kristian Vinther modtaget sag om

tilladelse til udvidelse af spejderhytten "Holmehuset" på ovennævnte ejendom.

Et eksisterende redskabsrum på 7 ml nedrives og erstattes af et 28 ml stort redskabsrum.

Ejendommen er omfattet af kirkeomgivelsesfredning af 20. december 1952, som indeholder

bestemmelse om, at der blandt andet "ikke må ske nogen bebyggelse, der nu eller senere

kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til eller fra kirken eller kirkegården".

Under hensyn til at det ansøgte byggeri på grund af beplantning og terrænforskelle ikke er

i strid med fredningens indhold, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyt-

telseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i

(_ overensstemmelse med den fremsendte tegning med beliggenhedsplan.

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

interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens

videresendeise til Naturklagenævnet.

CL el 5 hj \ l/l I ~9- - C) c:lO \
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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, jfr.

naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

Kopi sendt til:

Århus Amt (Natur & Miljø - j.nr. 8-70-51-8-729-2-95), Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg.

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomire, v/Eiler Worsøe, Lundbergvej 2, Værum,

8900 Randers.

Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjel1erupvej 111, 8220 Brabrand.

Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them.

Magnus Bak, Skelvej 11, 8981 Spentrup.

Purhus Kommune, Bakkevænget 16, 8990 Fårup.



Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
Retten i Randers
Nørregade 1, 8900  Randers
Tlf. 86 43 70 00, fax 87 12 51 78
e-mail: 
midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk

FDF Bjerregrav
v/ Finn Riisager

Pr. mail
Den 28. februar 2013.         

Vedrørende journal nr. FN 2012.86, ansøgning om tilladelse til nedrivning af eksisterende 
spejderhytte og opførelse af ny på ejendommen matr. nr. 1 a Ø. Bjerregrav By, Ø. 
Bjerregrav, beliggende Holmevej 4, Ø. Bjerregrav.

Fredningsnævnet har fra Randers Kommune modtaget ansøgning, samt tegningsmateriale dateret 
ved modtagestempel 13. juni 2012 i kommunen.

Eksisterende hytte på 97,8 m2 og eksisterende skur på 27,5 m2 ønskes erstattet af ny hytte på 143 
m2 og nyt skur på 22,7 m2. Overdækket 25 m2.

Ejendommen er omfattet af kirkeomgivelsesdeklaration, tinglyst den 20. december 1952.

Fredningsnævnet har forelagt sagen for Århus Stift, der, efter indhentede udtalelser fra Øster 
Bjerregrav Menighedsråd og den kgl. bygningsinspektør, har meddelt, at stiftsøvrigheden ikke har 
indvending mod den påtænkte opførelse af en spejderhytte, under forudsætning af,
at bygningen placeres 7,5 meter fra skel mod Holmevej, og
at der plantes træer langs Holmevej foran bygningen og parkeringspladsen.

I udtalelsen fra den kgl. bygningsinspektør er angivet den samlede bebyggelse som omfattende ca. 
190 m2.

Randers Kommune har meddelt, at der ikke haves indvending mod dispensation til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Nævnet har behandlet sagen på det foreliggende skriftlige grundlag.
Nævnet finder, at opførelse af spejderhytte og skur som ansøgt ikke vil virke skæmmende for 
indsigten til kirken eller udsigten fra kirken, og der meddeles derfor i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte.

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk


Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87:

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klage skal sendes til fredningsnævnet, så vidt muligt elektronisk på ovennævnte e-mail adresse, og 
ellers på fredningsnævnets ovennævnte adresse

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et 
gebyr på 500 kr. 
Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har 
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Klager skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af 
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og 
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret 
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. 
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. 

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-
net, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen. 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis 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.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre Natur- og 
Miljøklagenævnet 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:
FDF v/ Finn Riisager, ilriis@elromail.dk
Århus Stift, kmaar@km.dk
Øster Bjerregrav-Ålum Menighedsråd, 8513@sogn.dk
Kgl. bygningsinspektør Niels Vium, k-r@k-r.dk
Naturstyrelsen, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, randers@dn.dk
Henrik Wessel Fyhn, Randers Kommune, Natur og Miljø, henrik.wessel.fyhn@randers.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, jytte.heslop@gmail.com
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Jesper Cortes, jesper.cortes@randers.dk
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