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Dispensationer

i perioden:

19-12-2001 - 08-04-2002

REG.NR.

\\~I26.03

TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00
19/12-01
Rougsø Kommune
Kirkestien 1
8961 Allingåbro

Vedr. j.nr. 112/2001 - tilladelse til opførelse af carport på matr.nr. 3 aæ Vivild
by, Vivild.

•

Den 28. november 2001 har Århus Amt fremsendt en fra kommunen modtaget ansøgning om tilladelse til opførelse af en 29 m2 stor carport på ovennævnte ejendom, der
ejes af Flemming Dyhr Nielsen, Søndermarksvej 33. Kommunen har solgt ca. 115 m2
af matr.nr. 2 a Vivild by, Vivild, til sammenlægning med ovennævnte ejendom på hvilket areal, den nye carport ønskes opført.
Ejendommen er omfattet af kirkeomgivelsesfredningen
ber 1950.

ved Vivild Kirke af 4. novem-

Amtet har oplyst, at det areal der er solgt til Flemming Dyhr Nielsen, er en del af et
større ikke bebygget område inden for det kirkefredede område. Siden fredningens gennemførelse er der opført et fjernvarmeværk mellem kirken og det nu ansøgte areal og
carporten vil således ikke syne dominerende i området set fra kirken,ligesom den heller
ikke vil få betydning for indsynet til kirken fra offentlige veje. På denne baggrund har
Amtet anbefalet, at Fredningsnævnet meddeler dispensation.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Da det ansøgte ikke vil påvirke indsynet til kirken eller udsynet fra kirken, meddeler
Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at carporten opføres som vist på den fremsendte beliggenhedsplan.

Klagevejledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,

som derpå vil sørge for

sagens videresende Ise til Naturklagenævnet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klage fristen 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. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hils~n

Kopi er sendt til:
Flemming Dyhr Nielsen, Søndermarksvej 33, Vivild, 8961 Allingåbro
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-735-2-01)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
~ Det centrale Fredningsregister , Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Jens Bonde Poulsen, Hevringvej 24,
Hevring, 8950 Ørsted
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Poul Holm Poulsen, Holbækgård Mark 7,
8950 Ørsted
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TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00
08/04-02

RE6.NR. \Y

Rougsø Kommune
Kirkestien 1
8961 Allingåbro

2.6.03

Vedr. j.nr. 26/2002, jf. j.nr. 112/2001 - opførelse af carport på matr.nr. 3 aæ
Vivild by, Vivild.

I skrivelse af 19. december 2001 meddelte Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til opførelse af en 29 m2 stor carport på ovennævnte
ejendom, der er omfattet af kirkeomgivelsesfredningen af 4. november 1950 ved Vivild
Kirke.
Den 11. marts 2002 har kommunen fremsendt et ændret forslag fra ejeren Flemming
Dyhr, der ønsker tilladelse til opførelse af en 50 m2 stor carport.
Sagen har været forelagt for Århus Amt, Natur og Miljø, der i skrivelse af 18. marts
2002 har anbefalet det ændrede projekt.
Da det ansøgte fortsat ikke vil påvirke indsynet til kirken eller udsynet fra kirke, meddeler Fredningsnævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ændrede projekt på vilkår, at dette udføres i overensstemmelse med den
fremsendte tegning og beliggenhedsplan .

•

Klagevejledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.
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som derpå vil sørge for

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-
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Med venlig hilsen
~

Kopi er sendt til:
Flemming Dyhr Nielsen, Søndermarksvej 33, Vivild, 8961 Allingåbro
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-735-2-01)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningstorenmg, Masnedøgade 20, 2100 KØbenhavn ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Jens Bonde Poulsen, Hevringvej 24,
Hevring, 8950 Ørsted
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Poul Holm Poulsen, Holbækgård Mark 7,
8950 Ørsted
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