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Reslll1lngs-
formular

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

Akt: Skab D ... 83.
(u.dfyld•• ø/ dømm.,"onto,")

Mtr. nr.; ejerlavr sogn: 14p, 14q, 14r
(I København kvarter)

eller (i de sønderJvdske lands. Gjerlev by og sogn
dele) bd. og b!. j ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

Købere }
. bo ælKredltore p,

Gade og hus nr.;
(bvor ddant finde.)

AnmelderenlJ navn og bopæl (kontor);

Fredningsnævnet tor Randers Amt
Vy dommer Fog, ,Mariager.

Stempelfri • .xlsfxxxxftx

Fredningslilbud

Undertegnede Gjerlev menigheds;rAdl4r
tilbyder herved som ejer af matI. nr.14p,14q,/ af Gjerlev by. Gjerlev sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnle malr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

alle de ovennævnte matr.nr. nemlig

. _14p, 14q, l4r.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

- ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster

o. lign., derpå' ej opsættes skure, udsalgssted~r, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-.
skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

t /! . ~r
Fredningsnævnet ~or

Randers Amt.
F.S. 27/46-16.

Jensen & Kleldskov, A/S, København.
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For fredning.m kræver il1ingen erstatning.

. Vor- nævnteVi .Ja er indforstået lIled, at ovenstående lr"dningstilbud tmglyses p ~ eJenoolll
. lXXX

nr·14p, 14q, 14rf Gjerlev by, Gj~rlev sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og

matr.

hver for sig.

18/5 1956 .Gjer1ev .den

P.M. V.

Jobs. østerøaard .
A. 'Møller

Slgv. Jensen

J. C. ]!'randsen
Rich. Hauberg

Metha Fast
Martin Jensen

Idet fredningsnævnet for Randers alllt modtaf;er og godkender foranståendo fredningstilbuJ,

b~stemmes det, at tilbudet sbl lyses som sc:rvitut på matr. nr14p, 14q t l4r a f Ge r1e V by,

og sogn:a#mfttxnxxxiiYxxx:xXwxxxxxii!kxxxxx:itxi~~~'~~~:ic:~ix

~~:d~x~~xi:ix-xiixxik~xm&i~4~~~ix~~x~~i~ex~i~ii'itM~~~ix

zh-yftft~-'ti~x'YlxfjHl~~i3fxx~~~~ilix~~xx
rredningsnævnet for Randeis amt, den 29 / 8 19 56 .

Kristensen
sekretær.

Gebyrfr1 )
lov 140/19'7)
§ 142-2_ )
):to kroner )

Indført i dagbogen for retskreds nr. 62, Maria-
ger købstad m.v., den 29. aug. 1956.
Lyst. Tingbog: Bd. 2?b Bl. 445. Akt:Skab D nr.

e,.
Fog.

-0-0-0-0-0-0-0-0-

Afskriftens rigtighed ~ek~ftes.
Fredninganævntt for Randers amt, den '8-JAl1957 ,

K
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Afskrift.
st~~:rte'h~. ',',
REG. NR. -//?, ~~l{};

Vedrører deklaration om fredning af matr.nr.e 14p, 14q,
14r Gjerlev by og sogn, udstedt af Gjerlev menighedsråd den
18.5.1956, tinglyst 29.8.1956:

Undertegnede Gjerlev Menighedsråd tillige med Randers
amts fredningsnævn tillægg~r yderligere følgende myndigheder
p~taleret:

Menighedsrådet selv,.
Provstiudvalget.

Nærværende må tinglyses.
Gerlev, den 31. august 1957.

I Menighedsrådet:
Martin Jensen Anker MøllerJ.C.Frandsen,
Sogneprest
Rich. Hauberg

lærer. lærer.
Metha Fast. Johs. østergaard.

Sigvard Jensen.

For fredningsnævnet:
e.o.

A. Kristensen
s4kr.

Gebyrfri )
lov 140/37 )
§ 142 3 - )
):tre kroner)

Indført i dagbogen for retskreds nr. 62, Maria-
g~r købstad m.v., den 15. oktober 1957.
Lyst.Tingbog:Bd.22b Bl.445.Amt:Skab D nr. 83.

Fog.
tørstempel.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Afskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Randers amt, den 24.10.1957.

SlKiSM HJISI tRIEr j.ror:

30.0K T,1957 3
2 II "!Ji7..,. ~trn, i. nr. I~ .r
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Restilllngs·
formular

D

II f S k r i :f L. REG. NR. .2~"'1
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer iH udslettelse

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

Fredn i ngsnævnet for !ianders I\mt.

F.S. 27/46-16
Mtr. nr., eJerlav, sogn: 1a Gerlev by og sogn. Akt: Skab 111'.

• (i København kvarter) (ud/)lldlS ol dom • ..,""_to.")

eller li de sønderJvdske land&- Købers }
dele} bd. og bl. j ting- Kreditors bopæl.
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn,

Gade og hus nr.;
(bvor lidlat 8Dii:le.)

Anmelderene navn og bopæl (kontor);
Fredningsnævnet for Handera u.ml

Stempelfri. ;Ø; JiIU'

Fredningstilbud

Undertegnede Mik l P dae e ersen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 1a
lade nedllnnævnte areal af ovonnævnte matr. nr. frede.

by.af Gerlev sogn, atGerlev

Arealet beskrives således:

Den de~ af matr.nr. 1a, der ligger syd for
kommunevejen til Demstrup og øst for amtsvejen Randers-Hadsund.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantcs med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

Jige~om der heller ikke på arealerne må anbri~ges transformator~.tationer, telefon- og telegrafmaster

o. li!fPtjldeM ~~yt\Wd!ø. ;\'Artgf}~&r, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrendtJ genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at lade opføre et almindeligt beboelses-
hus på arealetanordvestre bjørne vest for eksisterende blndlngaværk&
lade.

Jensen Ic Kleldskov, AIS, Københava.

~..



l•

.,,

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

nr. 7a
Jeg er indforstået med, at ovenstå\lnde frtldningstilbud tinglyses på min ejendom matr •

af Gerlev by, Gerlev sogn, dog uden udgift for mig.
•

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Gerlev
sogns menighedsrAd hver for sig.

Gerlev ,den 18;5 1956

Kikul Pedersen

Jdet fredningsnævnet for Rl\nder~ amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

7a Gerlev by,bestemmes det,!It tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. af

og sogn, af hartkorn: 4 tdr. l skp. lfdk. l alb., hvilket matr. nr.

forbindelse med matr. nr. 30c, 8b ibd. udgør et landbrug. DICW~UiPCAJ'Jliø~~X

hedn'ingsnævnct ror Randers amt, den

Gebyrfri )
lov 140/1937)
§ 141

- 2,-: )
) I to kroner)

195622/ 5

Fog •
Indført i dagbogen for retskreds nr. 62, Mariager
købstad m.v., den 22. maj 1956.
Lyst. Tingbog: Bd. 22a Bl. 170. AktlSkab C nr.158.
Ejendommen er forud behæftet· med pantegæld og eer-
vituter.

Fog.

-o-O-O-O-()-O-O-O-

. '.Vrednirw:m'?vllet for IlnncJr)rs :Ilnt, den t8'JAN.1957

r;;
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(;7t"~/'<-1 ,,' I REG. N R. .II " , J r ~/;'t., ,. {/
~I ~ ~ t

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

F.S. :7/46-16.

14h Gjerlev
by og sogn.

Akt: Skab Jt nr,l},
~ (udJyld~s øl dommerkontorel)

1I.. III1I.go,
formular

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

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

80gn.

Købers }
K d't bopæl:re lor8

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hU8 nr.:

(hvor udao. findes) ~ lo • ,;.": J ~.;~l:ry Ht\t 1"01-

1:",;,;,'1'8 Amt.ved dommer Fog, Mariager.
Slempel : fri ke ~

110 b.
J,S. o1eJ,. {%4.

Fredningstilbud

Undertegnede handelsmand Lauri ts Kristian Lorentzen, Gjerlev J.,

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 14h af Gjerlev by, og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr, nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:
Hele det nuværende areal af matr.nr. 14h Gerlev med undtagelse af
en lod på efter konstruktion 197 kvadratmeter (ca.500 kvadratalen),
beliggende i det nordvestlige hjørne af 14h, stødende op til nabo-
l~dden matr.nr. 14t Gjerlev mod nord og mod en på 14h langs denne
lods vestgrænse udlagt 6,00 m bred vej mod vest, hvilken lod for~ \

tiden er under udstykning fra 14h og allerede er'solgt til Gjerlev
- ,Selvbetjeningsvaskeri, til opførelse af et lille -vaskeri af rødsten

og~med asbesttag af ganske samme type som et eksisterende vaskeri
inaId.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

ligesorrt. der heller ikke på areal~rne .må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster

o. lign., derpå ej opsættes. skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller _opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande., derpå ej henlægges mø.ddinger m. v.
Jeg forbeholder mig dog ret til landbrugsmæssig udnyttelse, der kan for-

enes med foranstående.

','I .. ~\ ••• ' ,I ,

Jensea & Kleld,tov, A/S, Kobellhavp.

- .~,
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er 'indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr.

nr. 14h Gjerlev by,
I

og sogn, 'dog uden udgift for mig.af

valget
Påtaleberettiget i henhold til ·foranstående er fredningsnævnet for Randers amtmg, prov S tiud-

og menighedsrådet
hver for sig.

Gjerlev ~,den 24 / 6 19 54 .
l .,) l . " I

Laurits Kr. Lorentzen.
, • L

.. : ! ..

L IdE!t.fr~Øningsnævnet for Randers allJt modtager og godkender foranståertde fredningstilbud.

'6e~terhmes dei;lat' tilbitdef skal lyses som servitut på matr. nr. '14h· af Gjer1ev by,

'. og ,c sog'n, af hartkorn: O tdr. l skp. O fdk. 2! alb~, hvilket matr. nr.
I, • " L . : ' . .. ..

XI }fi~iII1IiI~iflidC~~:rtKZX zxzxz xzXZi~~BrXitXlalUJatB~~ :lfl"'Ud,Z<*.an~ila~jil(ie:nu, efter ~pastykning af 14v sammesteds den 2519 1954, netop om-
~ JWdIl~ 1(lM,Zl1f~M1M~~~ 1rl2I~~tr:P~~1(Gf(fatter det "fredede areal.
I Fredllingsnl;l:vnet for Randers amt, den 23 ; 10 I Q 54 .

l. _

F O g •

/ AK.
l L. d I

G~byrfri ~ "1' .)
Lov 140/19'37" ,)
§ 142

- 2,00 )
.):'Tokroner. .)

Indført i dagbogen for retskreds nr.62,
, Mariager Købstad m.v., den 25-10-1954.
,Lyst. Tingbog: Bd. 22b Bl. 267 Akt:Skab D nr.83.

Dommeren i ~qriager m.v., den 1.novbr.1954 •
Kristensen.

cst.
l l l, l

~Ji, Oenparlens rigtijiied bekf(zjtes

i·'rllduingsnll'\'nd tor -1 SEP 1955
RanderlJ Amt. . - ;;;;-

"
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02199.00

Dispensationer i perioden: 15-12-1987 - 31-05-1990



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Nordlige Fredningskred. REG.NR.

Sonclvocle 12 • 1900 Roncl.,.
Telefon 06·.07000

Rond.,..den 16. december 1987.
HC/pk. f.S. 186/87.

Arkitekt M.A.A.
Hans Grøn
Soldalen 6
8250 Egå.

I
I en for Gjerlev Menighedsråd hertil fremsendt ansøgning

har De søgt om tilladelse til på matr.nr. 14 R og 14 g Gjerlev by,
Gjerlev, beliggende umiddelbart syd for Gjerlev kirkegård, at op-
føre en bygning indeholdende redsskabsrum og andre faciliteter, for
graveren ved Gjerlev Rirke,alt i overensstemmelse med hertil frem-
sendte tegninger med tilhørende situa~}onsplan og beskrivelse.- I
tilslutning til byggeriet agtes anlagt en parkeringsplads i over-
ensstemmelse med et fremsendt rids.

Ridset vedhæftes i fotokopi.
Arealet er omfattet af en tinglyst fredning af Gjerlev

Kirkes omgivelser, som blandt andet indeholder forbud mod arealets
bebyggelse.

Der har i sagen været foretaget besigtigelse af repræsen-
tanter for såvel Arhus amtskommune, amt s fredningskontoret,·som fred-
ningsnævnet.

Amtsfredningskontoret har i en den 8. december 1987 af-
givet erklæring udtalt: "Da bygningens udformning og placering efter
fredningskontorets vurdering ikke vil komme til at virke generende
i forhold til indsynet til Gjerlev Kirke eller til kirkegårdsanlæg-

~ get i det hele taget, kan det herfra anbefales, at fredningsnævnet
...



meddeler dispensation til det ansøgte".

Efter at sagen har været drøftet i nævnet, skal man
meddele, at nævnet enstemmigt har vedtaget den til såvel op-
føringen af den nævnte bygning, som anlæg af parkeringspladsen
nødvendige dispensation.

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens § 58
indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørs-
holm, af blandt andet ansøgeren og forskellige myndigheder.

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

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klage-

I
fristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, med-

mindre den opretholdes af Over fredningsnævnet.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet

J

t
I

inden 5 år.

KOPI sendt til:

• '~l. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.

2. Arhus amtskommune, amtsfredningskontoret, Søndergaae 74.3 .•
8000 Arhus C. (i.nr. 8-70-52-6-723-2-87).

3. Arhus amtskommune, amtsarkitektkontoret, Lysen~ All~ l,
8270 Højbjerg.

4. Nørhald kommune, Teknisk Forvaltning, Udbyhøjvej 483, Tvede,
Randers.

5. "Vurderingsrådet" i Nørhald komm\Jne.
6. Arhus Stiftsøvrighed, Fuglsangs Alle 2, 8210 Arhus V.
7. Provstiudvalget v/Arne Petersen, Råby Præstegård, 8970 Havndal. ~

~8. Menighedsrådet v/afdelingsleder Christian Milwertz, 0stermarks-
~ vej 25, 8983 Gjerlev.

9. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade l, 1165 København K.

VlA·11.
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OVERFREDNINGSNÆVN ET
REG. NR. ~/ q ~

Slotsmarken 15 MCI ic
2970 Hørsholm

Telefon 02 76 57 18

Gjerlev Menighedsråd
v/Christian Milwertz
østermarksvej 25
8983 Gjerlev

Den 04.11. 88
J.nr. 2729 K/88

Fredningsnævnet for Arhus Amts Nordlige Fredningskreds har den 16. december
1987 meddelt Gjerlev Menighedsråd tilladelse til på et areal syd for Gjerlev
Kirke at opføre en graver- og redskabsbygning og at anlægge en parkerings-
plads. Tilladelsen er meddelt som en dispensation fra den på matr.nr. 14 E,
14 q og 14 E Gjerlev By i 1956 tinglyste fredningsdeklaration - en såkaldt
Exner-fredning omfattende et mindre areal syd/sydøst for kirken og kirkegården.

Denne afgørelse har Danmarks Naturfredningsforening påklaget til Overfrednings-
nævnet med påstand om, at sagen om opførelse af graverbygningen behandles ef-
ter naturfredningslovens § 34 a. Danmarks Naturfredningsforening finder, at
en dispensation til det omhandlede byggeri er i strid med fredningens formål,
idet fredningen netop fastslår, at "arealerne ikke må bebygges eller beplantes
med høje træer midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller ikke på are-
alerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o.lign.
derpå, ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller op-
bevaring af redskaber o.lign. skønheds forstyrrende genstande".

Danmarks Naturfredningsforening finder derudover, at det omhandlede byggeri
ønskes placeret på et meget uheldigt sted, og vil derfor subsidiært anmode om,
at graverbygningen opføres længere fra kirken gerne i forbindelse med anden be-
byggelse.

I det forslag Fredningsnævnet godkendte, var graverbygningen på ca. 60 m2 pla-
ceret umiddelbart uden for kirkegården ca. 80 m fra selve kirken.



2

I fortsættelse af Overfredningsnævnets besigtigelse er projektet imidlertid nu
flyttet længere væk fra kirken, hvorved der i højere grad tages hensyn til ud-
sigten til kirken.

De kirkelige myndigheder anbefaler den ændrede placering, idet det bemærkes,
at der ikke vil ske ændringer i størrelse, konstruktion eller materialevalg.
Det anføres endvidere, at byggeriet primært ønskes opført for at opfylde ar-
bejdsmiljølovgivningens krav om indretning af graverfaciliteter, som omklæd-
nings- og garderobeforhold, vaskemuligheder, toiletforhold, opholds- og spise-

'~ rum m.v. Ifølge aftale mellem Kirkeministeriet og Arbejdstilsynet skal forhol-
dene som udgangspunkt være afhjulpet senest i 1990.

Over fredningsnævnet skal udtale:

Formålet med de såkaldte "Exner-fredninger", hvortil den heromhandlede fred-
ning hører, var at forhindre, at kirkens nære omgivelser anvendes til formål,
som er uforenelige med hensyn til kirkens fremtræden i landskabet. Opførelsen
af en mindre bygning, som er nødvendig for kirkens eller kirkegårdens benyttel-
se, kan ikke antages at være i strid med dette formål og vil derfor kunne til-
lades ved en dispensation efter naturfredningslovens § 34.

, Under hensyn til at graverbygningen i det reviderede projekt vil blive place-
ret således, at indsigten til kirken berøres mindst muligt, skal Overfrednings-
nævnet meddele tilladelse til opførelse af en graverbygning med en placering
og størrelse som den nu ansøgte.

I sagens behandling har deltaget samtlige Overfredningsnævnets 11 medlemmer.
Afgørelsen er enstemmig.

. Med venlig hilsen~~a:~n
. fm.
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Nordlig. Frednin9sltreds

Scmdgad. 12 • 8900 ianGen
r.elan 06-437000

Arkitekt m.a.a.
Hans Grøn,
Soldalen 6,
8250 Egå

Rand.". d" 31. maj 1990.
HC/hgs F.S. 46/90

Ved skrivelse af 16. december 1987 meddelte nævnet Gjerlev Menig-
hedsråd tilladelse til på et areal syd for Gjerlev kirke at opfø-
re en graver- og redskabsbygning og anlægge parkeringsplads. Til-
ladelsen blev meddelt som en dispensation fra den på matr. nr.
14 R, 14 g og 14 ~ Gjer1ev by, Gjer1ev, i 1956 tinglyste fred-
ningsdeklaration, en såkaldt Exner-fredning omfattende et mindre
areal syd/sydøst for kirken og kirkegården.

Afgørelsen blev af Danmarks Naturfrednin9~forening påklaget til
Overfrednin9snævnet med påstand om, at s89~n om cof~r~lsen af
graverbygningen behandledes efter naturfredningslovens § 34 a.

Danmarks Naturfredningsforening gjorde gældende, at dispensa-
tionen var stridende mod fredningens formål, idet det bland
andet hedder, at "arealerne ikke må bebygges eller beplantes med
høje træer midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller
ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og telegrafmaster og ligende derpå, ej opsættes skure, udsalgs-
steder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redska-
ber og lignende skønhedsforstyrende genstande."

Endvidere fandt Naturfredningsforeningen placeringen særdeles
uheldig.

Under sagens behandling i Overfredningsnævnet fremkom et projekt,
hvorefter bryggeriet flyttede længere væk fra kirken end de af

tit f r e-dn in-Q s n æ v n et g o d k e n d t e c a. 8 O m.MIII.m;I:::;~~~r.<;j ~ I:5: II ~ - {f1m~
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I en den 4. november 1988 af Overfredningsnævnet truffet afgørel-
se hedder det blandt andet:

"Form~let med de s~kaldte "Exner-fredninger", hvortil den herom-
handlede fredning hører, var at forhindre, at kirkens nære omgi-
velser anvendes til formål, som er uforenelig med hensyn til kir-
kens fremtræden i landskabet. Opførelsen af en mindre bygning,
som er nødvendig for kirkens eller kirkegårdens benyttelse, kan
ikke antages at være i strid med dette formål og vil derfor kun-
ne tillades ved en dispensation efter naturfredningslovens § 34.

Under hensyn til at graverbygningen i det reviderede projekt vil
blive placeret således, at indsigten til kirken berøres mindst
muligt, skalOverfredningsnævnet meddele tilladelse til opførel-
se af en graverbygning med en placering og størrelse som den nu
ansøgte.

"

Efter a~ Over!rednin9sn~vnets a:gørelse blev tru~fet. ~~ f~rhcl-
dene på stedet ændret, idet der på naboarealet til et af kirken
tilhørende arel, syd for Gjerlev kirke, er blevet opført en ræk-
ke ældreboliger, samtidig med at en række høje træer langs nabo-
arealets vestskel er blevet fjernet.

Der henvises til vedhæftede fotokopi af rids, mærket 12 .

Efter drøftelse med Meninghedsrådet har De nu for dette udarbej-
det et nyt projekt til opførelse af graver- og redskabsbygning
samt materielgård og materialrum, således som vist på vedlagte
ridt, mærket 17.

Opførelsen af bygningen vil ske tæt p~ den beliggenhed, som op-
rindeligt er foreslået, dog at bygningen forskydes noget længere
mod øst.
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Efter planerne er det tanken at foretage en udvidelse mod syd af
kirkegården. Udvidelsen vil mod øst blive afgrænset af en egent-
lig mur. Mod syd og mod vest vil udvidelsen blive afgrænset af
trådhegn, op ad hvilket der plantes slyngroser, idet det dog er
tanken, at man, såfremt økonomien tillader det, vil fortsætte
muren, først langs sydsiden og eventuelt senere langs vestsiden.

I

Sagen er ved skrivelse af 2. marts 1990 af Arhus Stift indsendt
tilOverfredningsnævnet med en forespørgsel om, hvorvidt der fra
Overfredningsnævnets side under hensyntagen til de ændrede for-
hold på stedet vil være indvendinger imod, at det nu foreslåede
projekt kan godkendes af Stifsøvrigheden.

Sagen er bilagt erklæring fr Kgl. bygningsinspektør Johan Rich-
ter og Nationarnuseets 2. afdeling, begge indeholdende en princi-
piel godkendelse af projektet.

Sagen har været behandlet i møde i nævnet, hvori deltog repræsen-
tanter for Arhus Stift, Mariager-Nørhald provsti samt Meningheds-
rådet.

I
Endvidere var den kongelige bygningsinspektør, Arhus Amtskommune,
Landskabskontoret, og Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomi-
te repræsenteret.

Der blev fra de kirkelige myndigheders side ikke fremsat indven-
dinger mod projektet, ligesom bygningsinspektøren og Landskabs-
kontorets repræsentanter ikke protesterede.

Lokalkomiteens repræsentant var betænkelig ved projektet, idet
han, for så vidt angår selve kirkegårdsudvidelsen, fandt den
nyetablerede køregang uheldig. Herudover fandt han projektet
betænkeligt, hvis hegningen kom til at genere udsigten fra
ældreboligerne, og hvis offentlighedens adgang til den del af
kirkens areal, som ikke blev inddraget til kirkegårdsudvidelsen,
skulle indskrænkes.
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Det blev her overfor oplyst, at hegnet med slyngroser ikke skal
være over l m's højde, og at det areal, som ikke inddrages under
kirkegårdsudvidelsen, vil blive udlagt i græs med enkelte bænke
til brug for publikum.

Nævnet skal udtale:

Efter det i Overfredningsnævnets afgørelse af 4. november 1988
trufne må der ved vurderingen af det nu foreliggende projekt
tages hensyn til, om projektet, som er nødvendigt for kirkens og
kirkegårdens drift, strider mod hensynet til indsigten mod kir-
ken i en sådan grad, at projektet bør nægtes godkendt .

• Afvejningen heraf må foretages på grundlag af en konkret vurde-
ring af forholdene på stedet, som de nu forelægger.

,

Der må ved denne vurdering tages hensyn til, at naboarealet til
kirkens areal nu er bebygget til ældreboliger, og at de tidlige-
re på stedet værende høje træer er fældet, hvorved der i natur-
fredningsmæssig henseende er sket en forringelse af kirkens omgi-
IIels"e1'. ~"t ':TI~ ~'!'inl'tr'd 'l~ ud'eTl af,gfIJ1'trnde tre"tytrrlill1;;j, Vm t1c:'! -,,1!'tl
projektets gennemgøreIse sker en forringelse af udsigten fra æl-
dreboligerne, ligesom hensynet til en eventuelt indsk=ænkning af
offentlighedens - ikke fredningsmæssigt sikrede adgang til kir-
kens arealer eventuelt formindskes.

Selve graver- og redskabsbygningen agtes vel som nævnt opført ret
tæt på den placering, som blev afvist af Overfredningsnævnet.

Nævnet finder imidlertid efter en konkret vurdering af de nu ek-
sisterende forhold på stedet, at de naturfredningsmæssige betæn-
keligheder ved en godkendelse ikke længere er til stede i en så-
dan grad, at de opvejer hensynet til kirkens og kirkegårdens be-
nyttelse.

Nævnet har derfor eenstemmigt vedtaget at meddele den til det
foreliggende projekts gennemførelse efter naturfredningslovens
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§ 34 fornødne dispensation.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturfredningslovens § 34 ind-
bringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm,
af blandt andet ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

Tilladelsen inden 5 år.

Kopi er sendt til:
l. Menighedsrådet v/sognepræst Flemming Greibe, Bavnevej 46,

Tvede, 8900 RandeT~.
2. Mariager-Nørhald provsti, Tcftevej l, Råby, 8970 Havndal.
3. Arhus Stift, att. stiftskontorchef Per Knudsen, Fuglsangs Alle

2, 8210 Arhus V. J. nr. 5131/0808
4. Nationalmuseet, 2. afdeling, Frederiksholm Kanal 12, 1220

København. J. nr. 203/90.
5. Arkitektfirmaet Kjær & Richter A/S v/kgl. bygningsinspektør

Johan Richter, Mejlgade 7, 8100 Arhus C.
6. Arhus Amtskommune, Landskabskontoret, Lyseng Alle l, 8270

Højbjerg.
7. Nørhald kommune, Udbyhøjvej 483, Tvede, 8900 Randers.
8. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
9. Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/Bjarne

Sørensen, Almisbakken 19 D, Mellerup, 8900 Randers.
10. Elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, 8900

Randers.
ll. Fhv. lærer Peter 0stergaard, Astrupvej 3, Mellerup, 8900

Randers.
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SITUATIONSPLAN
Del af Gjerlev by og kirkegård
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