
02155.05

•

Afgørelser - Reg. nr.: 02155.05

Fredningen vedrører: Nørre Snede Kirke

I. Domme

la ksati ons kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 27-10-1954, 26-05-1954

Kendelser

I~ Deklarationer
I
I

t j1.J. aduli" ....



FREDNINGSNÆVNET>

•

I
I,
:~r,
~

fIIr
'I' •
~
l
l'
I

,
tII,

~

t
f'
I

e



•

I
REG. NR . ..2/~F //

.!.nm,:J.,hlr: 2%-r.s-YIna t l'. l~.nr.

l
f

.'-•!
1
"I

,

!
~:

H R 3 D N I tI G S D E K L A R f.. T I O H.

Un'l':)r:::l':re~,;m~ni..::3he'i9~'~;\lld. for iførre Sn"JrJe30jrl ind.::;a~rherved
paa for at bidraGe til at v:,;rn8om Hørt'c Sncde ){ir1(osfri~ b~li:;cenhe(
at der paa den pr~steembedet tilhørende ejendom, matr. nr. la Nørre
Snede by og Bo~n, in~enuinde maa opføres bygninger, skure 0i liCnen-
de, bortAet fra saadanne som ar nødvandiJe for kirkens eget behov (lij
kage1 ate) oG i saa fald først efter forhandling med fredningonievnet
for Skanderborg amt •

Der forbeholdes ret til at bibeholde da nuv~~ende bygninGer, saa
lfPnge lIleniehedsr3.adetrnaatte anse dette for nødvendigt.

Denne frodningsdeklaration, der maa tinglyses pua ovennævnte
ejendom med paataleret for fredningsnævnet for Sk~nderborg amt og
menif,hedsraadet for Nørre Snede sogn hver for sig, er ikke til hinder
for opførelse af 13nny præstebolig .. .fA,. " "",,- __ .(...-....A. ~7

i ~ .-M~'"' ~t:.~JIi,,..I"!-"'". , irForrnanden for menig}ledsraadet attesterer med sin underskrift,
at underskriverne udgør alle menighedBraadets m·adlemmer.

Menighedsra:J.det for Nørre Snede sogn den .bIff' /9.ry

~

~·uJ~~ tYi--Jd,~ ~P' ~.';"
?--"~;.~,~W1 ,.:.,);~~ ......

@.~- A~h -U:~ ~ .t7~9t4~~ / d
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ue t til tra;tlos, a t nærv:J~rende frednin"stleld:.lril Llon till~ li ~.c::;

som s('rvltutstiftentJe P', matr. nr. l:'!, Hr • .:JTwdc by o~ ;:)ogn,
uden udgift 101' præsteeml:)(:det, fjog l!lf'd I'ølpt:nde forbt:Jhold:
G'1lænve ejendommen aOlll1nistreres af uo kirKe1irc mynuivhedpr,
tr~ffer kirkeministeriet uanset fredninfsdeKlar~tionen afgørplse
om nyplaccring af pr,,\;stcw:rdcns bygninv~r, tlcrund,~t' til1i~e selve
byr:,U:f,Jlanen samt tilbyvrl,inp;r m.v. og ombyrrninger, det' ændrer

pr~stcg:rdens udseende.
Kirkeministeriet, den l? oKtober 1954.

P.lifl.V.

t:.B.

1i1",YI_ "A1n.'" t,"'.' ,,·...·...,.1"', r'" 0' ...1 ·~l t' 1"~ './ • '". " Cl ~ ", ~ 'n, ] rin ::;'" ":",11:, ,:L3.

!.1oad h8n~yn til ~H~r'vitlltt.-l· o''" arl'll". """"l"t"".1.·',E'Y' h' '1_ ' '::;~V1.8e8 tI ej r::nt1o;p-

men9 bl'ld i tingl)oCpn.
FREDNINO"NÆ::'.'N ".T

fOk SI<t,ND'-RS01(., ""IlT
riAJ\DHu:;r;,(I SE 31

t-10RZENS



I
II
" "-I

JI
I
f' •I
l
'i
I'
l,
~
l
r
,I,

l
l
l
~'r

!
r
I

l ,
///'~'-''',.

/' ... ~> l'/..- .. fiI.J I ~ I ",,~ 1'1".. r. :, ...., ~:T. '\.)
~r, :
,J,~
"

:~

K:,
'o /,

I \,
" L" •

•~ • • • I:-

,", '-j'!; . ---- ._.
L.·--~-;-- l - Ø,',laIt.. .r" "

"



FREDNINGSNÆVNET>

•



~
I
I

___ ~ illl macro n..:'.?a
\

\ ~~n!rl" LII'"]l': FREDN1N(n~'ICVNCT
FOR SKJltwrt,l\O:\G AMT

RAA[,Hu";r ''J'" B I

HO~\~l·.:~:~ /
/ ,

REG. NR. .t~S':r- ~ ; '/

%-d
/

Fredningsdeltlaration

Untlerskrc\'IIl' sognaraad for Nørre 3nedp- ko'n.mune

!conmunen
irll\gftr hcrved p.1 at Ilcdenmevntl' an'al af den ffil7I/tilhorende ejelll\om, matr, nr,2a af

Nr. Snede
for nærmere anført.

Arealet lJeskrives siilpdes'

Nr. Snedeby, sogn, fredes som neclcn-

parkeringsplads øst for kirk~n

rz

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne mll ikke bcbygges dier lJeplantl's, Der må ikke anbringes tranSformatorstationer,
tdl'foll- dlt'r tdegrafmaster, skure, lIt1~algsboller, vogne til beboelse eller lignendl' skøn-
heclsfor ...t)2:l'(Il\e genstande.

JnWI,n!ilmlwnIW/IffiIWJyn~ll!Ml!reJ1 :,'--..,

For fredningen ydes der intet vede'ilal!. n
,{ommIl ens

Denne fredningsdeklaration kan lyses paa rWItIejcndom,
matr. nr. 2a Nr. Snede ,,, Ly, Nr. Snede sogn,
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Tinglysningl'n ~ker lIlJelI 1I1Igil'l for mig,

l'alall'r(,(11'1I lilkollllTWr rr('dlling~IHl'vllt'l for Skandcrh()r~ amt og ml'nighcdsJildct

for tV,r,.,re Sl'?ed< sogn.

Foranstående fredn ingsdt'klaralion godkendes.

tien t;~lIFArA,),J') IVfJ'r pr "d] by,
I'O~lIj lill IlYillll!t haft ll@t I'ft'(Il't1e-ftPI!81 er ~gnt't:

VerIr. ppntell~ite18er o,:; ;:;erY.ltuttcr henvises til 'cinl(bop;en.
1d~..s.

Fredningsnævnet for SkanllerlJorg amt. Hil "lill @I; den 2'1s..I.,SY
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InMørt idagbo~~n for r8tsl<reds nr. 60
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RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 
Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

                                                                                                                 Herning, 8. november 2017   
                                                                                                                                  FN-MJV-36-2017 
Nr. Snede-Hampen Menighedsråd 
amhoiberg@dukamail.dk 
 
 
 
 
 
Nr. Snede-Hampen menighedsråd ansøger om tilladelse til at opføre et maskinhus uden for kirkedi-
get ved Nr. Snede Kirke. – Nr. Snede Kirke. 
 
Efter en besigtigelse den 30. oktober 2017, hvori foruden fredningsnævnet deltog Ikast-Brande 
kommune, Friluftsrådet, Ikast-Brande Provsti og ansøgerne, skal nævnet meddele, at der efter 
Naturbeskyttelseslovens § 50 kan gives tilladelse til det ansøgte, da dette ikke findes at være i strid 
med fredningens formål. Nævnet har dermed godkendt placering og udformning af maskinhuset og 
de nye materialebokse. 
 
Fredningsnævnet har navnlig lagt vægt på, at der er behov for det nye maskinhus og de nye 
materialebokse af hensyn til kirkens drift af navnlig kirkegården. Der er videre lagt vægt på, at 
placeringen bag kirken og væsentligt lavere end kirken betyder, at det ansøgte ikke på nogen måde 
skæmmer kirken, ligesom det ikke påvirker indkigget til kirken eller udsigten fra kirkegården. Der 
henvises i den forbindelse også til, at arkitekturen er tilpasset de eksisterende bygninger. 
 
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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-
devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-
gefristen 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. 

mailto:amhoiberg@dukamail.dk
http://www.naevneneshus.dk/
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RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 
Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

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). 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 nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
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 Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-
ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 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 en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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