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Underskrevne

indgårbe:::~t':~lCI af dcn migtilhørendcejcndom,malr.nrfcl7 a{<1...

C?9&>ry by, dLa~ •
for nærmere anført. - ti'

sogn, fredes som neden-

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplaJ~tes, Der m:"\ ikke anuringes transformatorstationer,

telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skøn-

hedsforstyrende genstande.

Jøg-f0l bcheldel=-lH-ig d6g-1'e~:

matr. nr.

For fredningen ydes der intet vederlag,

Denne fredningsdeklaration kan .lyses paa min ejendom,

9 tf. ? IrJrA. f~ by, tAj'~ sogn.
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Tinglysningen slwr IId('11 udgift for mig.

P:Halerellen tilkommcT fn~d/lillgs/lævnct for Sknnc1l'rhorg amt og meniglH'l1s1 !leJett«f~7 sogn
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Foranståt>ncle fredningsdeklaration godkendes.

Ved Tinglysningen henvises til vedlagte kopi af matrilmels-kort vedlagt deklara-

vedrørende matr. nr.lj~ It'", mfl. ~ ~ vy,
~~ sogn, på hvilket kort det fredede areal er indtegnet.
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For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne fredningsdeklaration kan lyses på min ejendom,

matr. nr. 91, lo!,. ll!,, 121. MJeølns by,B;::~~~.~s-.~ 2o~, 2l!..
121., '11, 8~, 8!, 81, 8.1

•

D

REG. NR. 2/lf1//19
11\«(oL~
Cl 00

l!

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom)

lo !. m.tl. MJeelna 'lOS eogn.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 dommørkontoret)

Købers }
Kreditors bopæl:

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.;

(hvor ddant ftodea\ Jrednlngen.YDet tor
8kanderbors amt. Roreene.

Stempel: O kr. øre.

Fredningsdeklaration

Underskrevne laD4Bret8sastører Ban. Peter BaRber, LRnd,

indgår herved på, aL nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom, matr. nr. Ø!, U%
12!. 21 a 20lt 10a ll!, at

, _. , - by, IIJea1ng '7, KJ_elns sogn, fredes som neden-

for nærmere unført.
Arealet beskrives således:

Den reeterende 4el at matr.nr. 9 l, som lkke omtattet at tred-
n1ngødeklarat1on at 27. Januar 1954. tln.lll' 9. aprl1 1964. hele
Ilatr.nr.ne 121., 21!., 2o.'!.,den del at matr. nr. lo!., aom er bellS-
sende ly4 t ar kommuneyeJen KJealng-leksen, 0& den del at matr. nr.
ll!" der llgger Yeøt tor en 11n1e trpkke' fra det ayd-yest11ge
hJørne at matr.nr. 251 t11 det nordest11se hJørD. at matr.nr.
121.,alt øom det er lndtegnet på yedhættede kort.

Fredningen hur følgende omfang: elektrloltetemaster
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes. Der må ikke anbringes transformatorstationer, I
telefon- eller telcgrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til bcboelse eller lignende skøn-

hedsforstyrrcndc genstandc. Bn4y148re frede. aet pi matr.nr.
l~ øtAend. lrhundredsamle elme-

træ. 8åle48. eom det e~ ansl ••t pi kortet. B3.ren har ret t11 pA
de' omhandl.d. ar.al at opt.r. n.a ••n41:8 aYl.'7&Dlnser 0i tJen.-etehu •• tl1 MJe.lnssAr4.(ansAr alene ma r.nr. 1~' •• ,a11se ael).

MJeelq sogn.

Jcosea & Klehbk(lv, AIS, KøbenhavD.

/I/o "I. I '7/,., Y // ~



hvilke matr. nr. udgør en landbrugsejendom.

Tinglysningen sker uden udgift for mig.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Skanderborg amt og menighedsrådet

for IIJ811AI Kirke.

IlJeø1BI , den 25. JanIIs%' 1960.

B.P. Haubers Lund.

Foranstående fredningsdeklaration godkendes.

Ved tinglysningen henvises til ved111gte kopi af matrikuels.kort,~

mx'il~X1i:1ifxxxxxxxM lExift' på hvilket kort det fredede al'eal er indtegnet.

Med hensyn til servitutter og andre hyrder henvises til ejendommens hlad i tingbogen.

Fredningsnævnet. for ~kanderborg amt. Horsens, den
26. JaAGar 1960.

B. Bl1den. Bans M1kkelseD. O. Irandt.
I
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indgår herved på a; nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendo~, matr. nr. 'l e19;{
:1,' ~- , .

.~~ by,. V'/~~ sogn, fredes som ned n-
for nær ere anførV f

Arealet beskrives således: ~~.~.9
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Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges ·~ICI beplaules-. Der må ikke anbringes transformatorstationer,

telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skøn-
hedsforstyrende genstande .

.Jeg forheholder mig dog TCt-t-H-:-

matr. nr.

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne fredningsdddaration kan lyses paa min ejendom, .;

<; 'o r tj' k-~7 by, ~~e'7 sog~
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, hvilke matr. nr. ucl~or en landhrllgscjcndom~

Tinglysnin~cn slwr wIen udgift for mig.
P<Hal<'fcttcn tilkommer fn'llningsu:l'vnet for Skanderborg amt o~ mf'nighf'tlsdhJct

for -/ - •L/'.?-h sogn."/~~7

, den
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Foranstående fredningsdeklaration godkendes.-,
Vt>d Tinglysningen henvises til vedlagte kopi af matrikuels-kort vedlagt tleklara-

vedrørende matr. nr. ICl a.. mfl. ~ .4.-.-. .. 7' hy,) ?

sogn, på hvil,ket kort det fredede areal er indtegnet.
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FOR s:</\tmERDOp\11 AM j

RAA[)I-IUSG:~l)r: ~jI
HORSENS

FredningsdeI{larca tion

Underskrevne Adslev Mjes~~g. kom'Ilune

~~erJ "
indgår herved på at n.edennævnle areal af den ~ tilhørende ejendom, matr. nr. 91

af.' .
MJ"esina MJ·esin~ e~ by, t.> sogn, fredes som neden-

for nærmere anført.

Arealet ueskrives således: Parkeringsplads sydv'est for ~rirken

e
II

•
Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke beuygges eller beplantcs. Der må ikke anbringes transformatorstationer,

telefon- eller telegrafmaster, sku re, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skøn-

hedsforstyrende genstande"

les wJ:bf;lb9hl@+" tlti~ M8~ re! "lit:

For fredningen ydes der intet vederlag. /.
Fr::'dP'l77&treU 5

De,nne fredningsdeklaration kan lyses pna 'fl'to'i.fl ejendom,,
matr. nr. 9'- Mj esing by, Mj ·esing sogn.
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OVERFREDNINGSNÆVNET Kopi til orientering

,': ~.

!.IO./9SS

STh/icAmalIegade 7

1256 København K

Telefon 01 • 13 36 38

REG. NR. ~ 199 44
Poul Engholm
Mesinggård
8660 Skanderborg

Dato: 2. oktober 1985

J. nr.: 2642 K/8S

Til fredningsregisteret
til orientering _.

Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige fredningskreds har den 10. juli 1985 gi-
vet Dem tilsagn om, at nævnet er sindet at godkende en bebyggelse på den sydlig-
ste del af matr.nr. 10 ~, Mesing By, Mesing, omfattet af en fredningsdeklaration
for Mesing kirkes omgivelser. En tilladelse VII dog kun blive givet, såfremt
der opnås tilladelse til byggeriet efter by- og landzoneloven. Et endeligt pro-
jekt skal forelægges fredningsnævnet.

De har påklaget fredningsnævnets afgørelse til over fredningsnævnet med påstand
om, at byggeriet tillades noget nordligere på ejendommen, end fredningsnævnet
har kunnet tiltræde.

Den nævnte fredningsdeklaration for Mesing kIrkes omgivelser, dateret 25. januar-1960, supplerer en ældre fredningsdeklaration for kirkeområdet. Efter deklara-
tionen må arealerne syd for kirken ikke bebygges eller beplantes, ligesom op-
stilling af elmaster, skure o.lign. forbydes.

De ønsker at udstykke den sydlige del af matr.nT. 10 ~ på ca. 6.500 m2 ~ra den
61,5 ha store landbrugsejendom "Mesinggård". Pb parcellen ønsker De at opføre
en beboelsesejendom, idet De på grund af alder vil afhænde landbrugsejendommen.

Arhus amtskommune har over for fredningsnævnet udlalt, at man ikke har kunnet
tiltræde det ansøgte, da ny bebyggelse vil være l strid med fredningens formål.

De har i Deres ankeskrivelse anført, at det område syd for et 600 m2 stort vand-
hul, hvor fredningsnævnet er sindet at godkende en bebyggelse, ofte er vandli-



2

dende, hvorfor bebyggelse her er uheldig. Området agtes iøvrigt tilplantet. De
har endvidere gjort gældende, at den af Dem ønskede placering nord for vandhul-
let ikke vil skæmme udsynet til og fra kirken.

I sagens behandling har deltaget overfredningsnævnets 10 medlemmer, der enstem-
migt skal udtale:

Fredningsnævnet har i den foreliggende sag enstemmigt og efter besigtigelse kun-
net acceptere, at der kan placeres en beboelsesejendom inden for fredningsamrå-
det, dog kun i størst mulig afstand fra kirken.

r
Der findes ikke grundlag for at ændre fredningsnævnets afgørelse, så der kan
bygges tættere på kirken.

Fredningsnævnets afgørelse stadfæstes derfor.

Opmærksomheden henledes på, at byggeriet tillige kræver tilladelse efter by- og
landzoneloven, samt at bygningstegninger m.V. skal godkendes af fredningsnævnet.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra datoen af

denne skrivelse, jfr. naturfredningslovens § 64 a.

./. De fremsendte billeder returneres med tak for lån .

Med venlig hilsen
~~.

Søren Thorup ~
fm.



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
TIL ORIENTERING

Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

16/04-98

Landskabsarkitekt
Hans Jørgen Nielsen
Adelgade 32
8660 Skanderborg REG. Nl 07. \ YC). O~.

Vedr. j .nr. 24/1998 - nyt redskabshus og anlæg af materialeplads ved Mesing
Kirke .

• Den 5. marts 1998 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø en fra Dem modtaget an-
søgning, hvor De for Mesing Menighedsråd søger om tilladelse til opførelse af et cirka
40 m2 stort redskabshus og til at indrette en materielplads på et areal nord for Mesing
Kirke.

Arealet er omfattet af kirkeomgivelsesfredning tinglyst 30. oktober 1953.
I':

Af ansøgningen fremgår

at huset beklædes med imprægnerede brædder, som males i en mørk jordfarve
at taget udføres i røde vingetegl
at materialepladsen og indkørsel hertil befæstes med stabilt grus
at materiale depoter etableres med vægge af imprægnerede stolper og brædder
at beplantningen omkring arealet bevares og forynges. En mindre del af de gamle

træer og buske fjernes, men suppleres med ny beplantning og endelig
at det nuværende redskabsskur og affalds- og materialedepoter fjernes

Da den ansøgte bebyggelse er nødvendig for at opfylde myndigheds kravene for graver-
og kirkegårdspersonale, og da det samlede anlæg ikke vil genere indsynet til kirken,
meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,
dispensation til det ansøgte på vilkår, at arbejderne udføres i overensstemmelse med de
fremsendte tegninger med beskrivelse og beliggenhedsplan.

Klagevej ledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

t~

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks

CLet S VD \ ~ ~ 10-\~ l L l\~-~~a\

~~



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-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Mesing Menighedsråd v/Martin Schmidt, Hedevejen 2, Mesing, 8660 Skanderborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg O.nr. 8-70-51-8-751-1-98)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2109J<ø~enhavn ø _
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Knud Damsager, Oddervej 15, 8660
Skanderborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Peter Leth, Vestermarken 5, Mesing, 8660 Skanderborg
Hørning Kommune, Vestervej 14, 8362 Hørning
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 25. september 2019

FN-MJØ-078-2019. Nyt enfamilieshus

Fredningsnævnet har den 18. juli 2019 fra Skanderborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning 
om at opføre et nyt enfamilieshus på matr.nr. 10l Mesing By, Mesing, Foerlev Møllevej 40, 8660 Skander-
borg. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Ole Andreas Børgesen.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er 
anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 15. august 1953 om fredning af Mesing kirkes 
omgivelser. Arealerne må ikke bebygges eller beplantes. Der må ikke anbringes transformatorstationer, elek-
tricitetsmaster, telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skøn-
hedsforstyrrende genstande. 

Skanderborg Kommune har oplyst, at ejendommen er på 6.335 m2. Ansøgningen omfatter etablering af et 
nyt enfamilieshus i ét plan på 156 m2 med en overdækning på ca. 53 m2 og en garage på ca. 64 m2. Garagen 
placeres op af enfamilieshuset, men den er ikke under samme tag. Der opføres i alt ca. 273 m2 byggeri. Det 
opføres i grågule mursten og med ensidet taghældning med tagpap på taget. Den eksisterende bebyggelse 
består i en tidligere bolig på 120 m2 og to udhuse på henholdsvis 10 m2 og 50 m2. Det nye byggeri ønskes 
placeret med næsten samme beliggenhed som den tidligere bolig. Ejendommen er delvist indenfor landsby-
afgrænsningen af Mesing, og selv byggeprojektet holder sig inden for afgrænsningen.   

Skanderborg Kommune har videre oplyst, at der ikke er registreret Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i 
nærheden af det ansøgte byggeri. Det vurderes, at projektet ikke vil medføre en væsentlig negativ indvirk-
ning på beskyttede naturtyper eller levesteder for beskyttede arter. 

Aarhus Stift har den 2. september 2019 udtalt, at projektet ikke skønnes at medføre gener for Mesing kirke i 
form af forringelse af indsyn til eller udsyn fra kirken, og at stiftsøvrigheden kan anbefale projektet. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 20. september 2019. I besigtigelsen 
deltog endvidere Ole Andreas Børgesen, menighedsrådet ved Mesing kirke ved Jens Henrik Kirkegaard, Skan-
derborg Kommune ved Louise Friis Hansen og Betinna Grønkjær-Petersen, Danmarks Naturfredningsforening 
ved Niels Thernøe og Lars Søgaard-Jensen og friluftsrådet ved John Balle Jensen. Det kunne konstateres, at 
den tidligere bebyggelse var revet ned. Det blev oplyst, at det var en faldefærdig ejendom. Det blev bekræf-
tet, at bebyggelsen havde bestået i en bolig på 120 m2 og to udhuse på henholdsvis 10 m2 og 50 m2. Den 
ansøgte bebyggelse blev gennemgået. Overdækningen etableres mod syd væk fra kirken. Ole Andreas Børge-
sen oplyste, at han ønsker en anden placering end den ansøgte placering og således længere væk fra vejen. 
Han har meddelt det til Skanderborg Kommune, som imidlertid er afvisende overfor det. Skanderborg Kom-
mune redegjorde for, at en sådan placering vil være udenfor bygrænsen og derfor kun kan ske, hvis kommu-
neplanen ændres, hvilket formentlig ikke vil ske. Der kan, hvis det ønskes, meddeles et egentligt afslag på en 
sådan placering, som kan påklages. Fredningsnævnets formand anførte, at fredningsnævnet kun forholder 
sig til det ansøgte projekt og ikke til et projekt med en anden placering, som ikke kan godkendes af kommu-
nen og i øvrigt ikke er omfattet af de kirkelige myndigheders udtalelser i sagen. Det er på den baggrund op til 
Ole Andreas Børgesen, om han ønsker en sådan stillingtagen fra fredningsnævnet. Ole Andreas Børgesen 
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anførte, at han fortsat gerne vil have fredningsnævnets afgørelse om det ansøgte projekt. Fredningsnævnet 
tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation.  

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Mesing kirkes omgivelser betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, 
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet lægger til grund, at den tidligere bebyggelse var faldefærdig. Den nye bebyggelse placeres 
endvidere op ad den nuværende bymæssige bebyggelse langt væk fra kirken med åben mark imellem bebyg-
gelsen og kirken. Hertil kommer, at udvidelsen i form af en overdækning sker mod syd og således væk fra 
kirken. 

På den baggrund og efter de kirkelige myndigheders accept af projektet meddeler fredningsnævnet dispen-
sation. 

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 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, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
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Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
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.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Bjarne Golles,
2. Flemming Pedersen,
3. Ole Andreas Børgesen,
4. Huskompagniet,
5. Aarhus Stift,
6. Skanderborg Provsti,
7. Menighedsrådet ved Mesing kirke,
8. Miljøstyrelsen, København,
9. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.03.03-P19-30-19,
10. Danmarks Naturfredningsforening, København,
11. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg,
12. Dansk Ornitologisk Forening, København,
13. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg,
14. Dansk Botanisk Forening, København,
15. Friluftsrådet, centralt,
16. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
17. Region Midtjylland,
18. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 27. april 2021 

 

FN-MJØ-039-2020. Nyt enfamilieshus 

Fredningsnævnet meddelte den 25. september 2019 følgende dispensation til at opføre et nyt enfamilieshus 
på matr.nr. 10l Mesing By, Mesing, Foerlev Møllevej 40, 8660 Skanderborg. Ansøgningen var indsendt af ejen-
dommens ejer Ole Andreas Børgesen (FN-MJØ-078-2019): 

”Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 15. august 1953 om fredning af Mesing kir-
kes omgivelser. Arealerne må ikke bebygges eller beplantes. Der må ikke anbringes transformatorstati-
oner, elektricitetsmaster, telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lig-
nende skønhedsforstyrrende genstande.  

Skanderborg Kommune har oplyst, at ejendommen er på 6.335 m2. Ansøgningen omfatter etablering af 
et nyt enfamilieshus i ét plan på 156 m2 med en overdækning på ca. 53 m2 og en garage på ca. 64 m2. 
Garagen placeres op af enfamilieshuset, men den er ikke under samme tag. Der opføres i alt ca. 273 m2 
byggeri. Det opføres i grågule mursten og med ensidet taghældning med tagpap på taget. Den eksiste-
rende bebyggelse består i en tidligere bolig på 120 m2 og to udhuse på henholdsvis 10 m2 og 50 m2. Det 
nye byggeri ønskes placeret med næsten samme beliggenhed som den tidligere bolig. Ejendommen er 
delvist indenfor landsbyafgrænsningen af Mesing, og selv byggeprojektet holder sig inden for afgræns-
ningen.    

Skanderborg Kommune har videre oplyst, at der ikke er registreret Natura 2000-områder eller bilag IV-
arter i nærheden af det ansøgte byggeri. Det vurderes, at projektet ikke vil medføre en væsentlig negativ 
indvirkning på beskyttede naturtyper eller levesteder for beskyttede arter.  

Aarhus Stift har den 2. september 2019 udtalt, at projektet ikke skønnes at medføre gener for Mesing 
kirke i form af forringelse af indsyn til eller udsyn fra kirken, og at stiftsøvrigheden kan anbefale projek-
tet.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 20. september 2019. I besigti-
gelsen deltog endvidere Ole Andreas Børgesen, menighedsrådet ved Mesing kirke ved Jens Henrik Kir-
kegaard, Skanderborg Kommune ved Louise Friis Hansen og Betinna Grønkjær-Petersen, Danmarks Na-
turfredningsforening ved Niels Thernøe og Lars Søgaard-Jensen og friluftsrådet ved John Balle Jensen. 
Det kunne konstateres, at den tidligere bebyggelse var revet ned. Det blev oplyst, at det var en falde-
færdig ejendom. Det blev bekræftet, at bebyggelsen havde bestået i en bolig på 120 m2 og to udhuse 
på henholdsvis 10 m2 og 50 m2. Den ansøgte bebyggelse blev gennemgået. Overdækningen etableres 
mod syd væk fra kirken. Ole Andreas Børgesen oplyste, at han ønsker en anden placering end den an-
søgte placering og således længere væk fra vejen. Han har meddelt det til Skanderborg Kommune, som 
imidlertid er afvisende overfor det. Skanderborg Kommune redegjorde for, at en sådan placering vil 
være udenfor bygrænsen og derfor kun kan ske, hvis kommuneplanen ændres, hvilket formentlig ikke 
vil ske. Der kan, hvis det ønskes, meddeles et egentligt afslag på en sådan placering, som kan påklages. 
Fredningsnævnets formand anførte, at fredningsnævnet kun forholder sig til det ansøgte projekt og ikke 
til et projekt med en anden placering, som ikke kan godkendes af kommunen og i øvrigt ikke er omfattet 
af de kirkelige myndigheders udtalelser i sagen. Det er på den baggrund op til Ole Andreas Børgesen, 
om han ønsker en sådan stillingtagen fra fredningsnævnet. Ole Andreas Børgesen anførte, at han fortsat 
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gerne vil have fredningsnævnets afgørelse om det ansøgte projekt. Fredningsnævnet tilkendegav, at 
der vil blive meddelt dispensation.   

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Mesing kirkes omgivelser betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, 
hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte 
ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, 
som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele di-
spensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelses-
område for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i 
bilag 5 til loven, i alle livsstadier.  

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet lægger til grund, at den tidligere bebyggelse var faldefærdig. Den nye bebyggelse pla-
ceres endvidere op ad den nuværende bymæssige bebyggelse langt væk fra kirken med åben mark imel-
lem bebyggelsen og kirken. Hertil kommer, at udvidelsen i form af en overdækning sker mod syd og 
således væk fra kirken.  

På den baggrund og efter de kirkelige myndigheders accept af projektet meddeler fredningsnævnet 
dispensation.”  

Ole Andreas Børgesen ansøgte den 17. marts 2020 om dispensation til at opføre det godkendte byggeri med 
en placering seks meter nordligere og seks meter østligere end den godkendte placering, idet Skanderborg 
Kommune var indstillet på at udvide landsbyafgræsningen. 

Skanderborg Kommune anførte den 8. januar 2021, at kommunen kan behandle ansøgningen, når der forelig-
ger en dispensation fra fredningsnævnet, og at kommunen er indstillet på at meddelte landzonetilladelse med 
vilkår om, at denne først kan udnyttes, når plangrundlaget er vedtaget. 

Aarhus Stift oplyste den 26. marts 2021 at have hørt menighedsrådet, provstiudvalget og Den kgl. Bygningsin-
spektør om den ændrede placering af byggeriet. Ingen af de hørte har bemærkninger til sagen, og stiftet an-
befaler på den baggrund, at der meddeles dispensation. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 15. april 2021. I besigtigelsen deltog 
endvidere menighedsrådet ved Jens Henrik Kirkegaard, Skanderborg Kommune ved Betinna Grønkjær-Peter-
sen og Danmarks Naturfredningsforening ved Lars Søgaard-Jensen og Olaf Møller. Det blev oplyst, at der er nu 
er et kommuneplantillæg til udvidelse af landsbygrænsen, og at der derfor kan meddeles en landzonetilla-
delse. Den nu ansøgte placering blev anvist. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensa-
tion.   

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Mesing kirkes omgivelser betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke strider mod fredningens formål.  
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Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er 
udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.  

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Det er fredningsnævnets opfattelse, at den nu ansøgte placering ikke medfører nogen ændret betydning for 
indkigget til eller udsynet fra kirken eller kirkegården i forhold til den placering, der blev meddelt dispensation 
til den 25. september 2019. 

På den baggrund og da de kirkelige myndigheder ikke har bemærkninger til placeringen, meddeler frednings-
nævnet dispensation. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen 
udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 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. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og 
lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen 
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  



4 
 

 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
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. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Flemming Pedersen (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet), 
2. Ole Andreas Børgesen, 
3. Aarhus Stift, 
4. Skanderborg Provsti, 
5. Menighedsrådet ved Mesing kirke, 
6. Miljøstyrelsen, 
7. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.03.03-P19-30-19, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
9. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
11. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg, 
12. Dansk Botanisk Forening, København, 
13. Friluftsrådet, centralt, 
14. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet, 
15. Region Midtjylland, 
16. Slots- og Kulturstyrelsen. 


	Forside
	Fredningsnævnet
	Dispensationer t.o.m. 2009
	Dispensationer 1985
	Dispensationer 1998

	Dispensationer 2010-2019
	Dispensationer 2019

	Dispensationer 2020-2029
	Dispensationer 2021




