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Fredningen vedrører: Hadbjerg Kirke

• Domme
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Naturklagenævnet
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• Fredningsnævnet 02-12-1950, 09-02-1951
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REG. NR. /W/,(J 1/1 <."C)

Afskrift.
lUStltsiiii:iiiSterietsgenpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

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

eller (i de sønder)vdske lands·
dele) bd. og bI. j ting-
bogen. art. nr., ejerlav,

sogn.

17a Hadbjerg
by og sogn.

Akt: Skab ....
(udfyld.' dl domm.,kontorn)

'Købers } - ,
Kreditors bopæl.

Gade og hus nr.;
(hvor ddtnt findes)

AnmelderenfJ navn og bopæl (kontor~j
:F'redningsnævnet for Banders amtsråds-
kreds.

4719 - 8/12 19S0.
Stempel: --- kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede

tilbyder herved som ejer af l1Iatr. nr. 18b af Hadbj erg by. Og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

Den del af 18b der ligeer mellem vejen i nord og en linie
parallel med vejen 30 m syd for denne.

,I

)

Fredningen har følgencle omfang:
l

Arealerne må ikke bebygges. eller beplant~s med høje træer, midlertidigt eller vedv~rende,
.l ~

ligesom der heller ikke på arealerntJ må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
l .... ... ~ '--' _ • lo' ....

o. lign., derr.å ej op~~rttes skure, udsalg~sted~r, ,isboder, vognll til beboelse eller oppe\faripg af red.

skabor el. lign. skønhedsforstyrrende genstande,

Jeg forbeholder mig dog ret til _ ( J

Jensen & KJeldskov, AIS, København.



• c •

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

nr. lBb af Hadbj erg by, og sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til fOlanstående er fredningsnævnet for Randers amt og

hver for sig.

Hadbj erg ,d"n l 18

Hans Grosen •
19 50 .
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Idet f.."dningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranståendo fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 18b, af Hadbj e~g by,

o g sogn,:ak \IIaI14ooJlmxXXX1.XlP''(.xxxxx~mx X xxxxi4k<xxxxxlt!R.x:h.iM<:lt!x~m'A~'

~~roHM~XOOMk~XDKXXXAXXXXXX~~~WgOOX~X~R~(~~~~R~~~k~iR~~~

llå:::<Ilmtagta-:: koot;Xlf>hxi&e:K ).llX..lilW{!.llH xll11~~ x1W:RWRtx:~'k ltl1-!~

Fredningsnævn"t for Randers amt, den 2 I 12 1950

Hiis.
IndfØrt i dagbogen for .retskreds nr. 59

af' SØnderhald herred llled Nørhald, StØvring
den 8'decbo1950.

1Jyst på mtronr.17a Hadbjerg b.Y/h'C:Z40~?gn,idet mtr.nr.18b ved skr.
af' 20/11 1950 er inddraget underY17a, Tingbog 1"01: Akt:Skab E
nro382.
17a er landbrug i f.m. 7e,180,lBe ibid.

HougsØ herred og en del
og Gal ten herreder

J .Hansen.
-:- -:- -:-

{J Afskriftens rigtighed

CJr fKvv-. F'rednfngsBævnet for
RllUtlel's Amt. .. 7 :SEP. '955-,~

/;:;

bekræf'te:i>.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelSE:
og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom).

Mtr. nr.; ejerlav, 80gn: 3b m. f la Hadbj erg
(i København kvarter)

eller (i de sønder)vdske lands. by og sogn.
dele) bd, og bi, i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn,

Akt: Skab .,.
(udfyld" (lI dommø,t.ontoret)

Købers }
Kreditors bopæl.

Gade og hus nr.;
(bvor sid.nl liades)

Anmelderenll navn og bopæl (kontor);

~redningsnævnet for Randers amtsråds·
kr'eds.

4720 - 8/12 1~50.
Stempel: -- kr. -- øre.S"Lempelfri •

Fredningstilbud

Undertegnede

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3b, 51 og af Hadbjerg by.
12a

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

og sogn, at

Arealet beskrives således:

~t areal af matr.nr. 3b,51 og 12a begrænset af vejen øst for
kirken, skellet lllell~m,12a og 15a i syd og en linie fra deL nord-
vestre hjørne af 3b til skellet mellem 12a og 15a i en afstand af
25 m fra vejen •

Fredningen har følgende omfang:
l

Arealerne må ikke bebygges eller bepla~tes med høje ~r,æer, m.idl~rtidig~.Jeller 'v~dv?~ende,

ligesom der 'heller ikke på arealerne \ må 'Imbringes trartsformatorstationer, telefon· og telegrafmas~er

o. lign., derpå ej OP5,Ctl~S skure, u'dsalgssteder, i~boder, vogne til beboelse eller opbevaring af red.

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende gen~'tande.

Jensen & Kjeldskov, AlS. København,

_oc
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For fredningenkræverjeg ingen erstatning.

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

nr.3b,51 og afHadbjerg by, og sogn, dog uden' udgift for mig.
12a
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnetfor Randers amt og Ha db j erg

menighedsråd og provstiet
hver for sig.

Ha(llJj t3rg den l /8 1950.

~igfred ~isker •.

,)

, Id!:!tfredningsnævnetfor Randers amt modtager,og gqdkenpor foranstående fredningstilbud.

bestemmesdet, at tilhudet skal lyses som servitut på matr. nr.3b, Slog afHadbjer;g by.
12a

Og' sogn,X1k»~mcxxxxxx:td:c.xxxxx )Skp:xx x:xxJtd4o!.xxxxxa1lii~ilro1blx:JIQlIltmt'X

~~~m~~~x~~~~X~KXXX:XXXXXXX~k~~~~xroK~~~~~~~~~~~~

~;k~1@.t,XI1~l<.:&Jgllnp1lrt}jjeM.tJtlXbexbl~pllx" x~

Fredningsnævnetfor Ranllers amt, den 2 /12 19 50.
HHs.

IndfØr t i dagbogen t'or retskreds 111'.59 Hougsø herred og en del af
SønderhalrJ herred med Nø.rhald, Støvring og Galten herreder
den 8'decbo1950.
Lyst. Tingbog ]'01: Akt:Skab I IU'.37B.
3b,51 og 12a er landbrug i fomo Ba,Bb,8f,111 og 141' ibido

J.Hansen.
-:- -:--:-

Afskriftens rigtighed bekræftes.

1:
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REG. ~'R. /.y~/ L3 9/
'hl t 'J
!..-( • '." (Afskrifto

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer tl1 udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

.Fl'edningsnævDet for Banders amt. F.s.23/50-3.

Mtr. nr., e/erlav. sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjvdske lands-
dele} bd, og bl. j ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab ....
(udfyld" GI dommerkontoret'

ISa, /(,a..

&.dtjv'-) t.; 7 J7'~
Købere }
Kreditors bopæl.

Gade og hus nr.;
(bvor aldllnt Bades)

Anmelderenll navn og bopæl (kontor);

l!redningsnævnet for Banders amtsråds-
kreds.576 "':"1212 1951.

6420 - 20/3 1951. Stempel: kr. -- øre.

Stempelfri.

Fredningstilbud

Undertegnede

tilbyder herved som ejor af matr. nr.15a,16a af Hadbjerg 'by. og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

lo Den del af 15a og 16a der æ grænse s af vejen øst for kirken,
vejen syd for 16a,' skellet mellell115a og 12a samt en linie
parallel med vejen vest for kirken i en afstand af 35 m.

20 En trekant af 15a som indlagt på vedlagte korto

Fredningen har følgende omfang:
I

Ar.'alerne må ikke bebygges .eller beplantes med høje træer, midlertidig~ eller. vedvaren'de,
I c

ligesom d0r heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmast~r.
o. lign., derpå ej ops,ctles skure, ud~algsst(Jder. isboder, vognlt. til b~boelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande .
• I , • _ I:

Jeg forbeholder mig dog ret til ..l...t

• _ v

Jensen & Kjeldskov, AIS, København.



For frednlnge'n kræver"jeg' ingen' erstatning.

Jeg <lr indforstået med, at ovenstående fr"dningstilbud tinglyses på min ejendom matr.

nr. af sogn, dog uden udgift for mig.by,

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og

hver for sig.

Hadbjerg ,den 1" /8

Karl Pedersen.
19 50 .

Johnnne. Pedersen
, \ '
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Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godk()ndor foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.15a,16a ~af Hadbjerg by,,

Wx!l(~~)Qk:Xaru:J»lXIg. Det frodede areal ses indtegnet

på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

•'redningsnævnet for Randers amt, dtm 9 I 2 19 51 .
iUis.

Indført i dagbogen for reLskreds nr.59 Rougsø herred og en del af
SønderhaIti herred med Nørhald, Støvring og Galten herreder den
12' febr .1951,
Afvist fra twngbogen, da matr.nr.15~ og 16~ Hadbjerg iflg. ting-
bogen ejes af Karl Pedersen ~ Johanne Helene Pedersen.

J .Hansen.
Begæres påny tinglyst efter at fredningstilbudet nu er medunder-
skrevet af Johanne Peoersen. 0(,

J!'redningsnævnet for Ranclers amtsrådskreds, den 17.marts 1951.
P.n.v. e.o.

G.M.Engelsted.
Indført i dagbogen for retskreds nr.59 Rougsø herred og en del af
SØnderhald herred med Nørhalo, Støvring og Galten herreder d.20/3
1951.
Lyst. Tingbog Fol: Akt: Skab F nr.471.
Genpart af kort henlagt på akten.
15a og 16a, der tils. er et landbrug, er pantbehæftet.

J .Hansen.
-:- -:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræftes.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Favrskov Kommune 
Torvegade 7 
8450 Hammel. Tlf. 86 12 20 77 
 Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 7. april 2009.          

 
 

 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2008.168– ansøgning om tilladelse til etablering af 
regnvandsbassin ved Hadbjerg Kirke, matr. nr. 15 a, Hadbjerg By, Hadbjerg, Bavnehøjvej, 
8370 Hadsten. 
 
I forbindelse med byggemodning af 7 grunde og etablering af en skolehal i Hadbjerg – lokalplan 
315 – skal der etableres regnvandsbassin indenfor lokalplanområdet. 
Regnvandsbassinet placeres i den sydøstlige del af lokalplanområdet, øst for ny tilkørselsvej til 
skolehallen. Regnvandsbassinet placeres på det laveste punkt i området, indenfor 
kirkeomgivelsesfredning, tinglyst 8. december 1950. 
 
Fredningens formål er at forhindre, at kirkeomgivelserne skæmmes og indsynet til kirken forringes. 
 
Bassinet etableres som vådbassin med en permanent vanddybde på 80 cm. Bassiner udføres med 
anlæg på 5 og indpasses i det omkringliggende terræn. Brønde afsluttes i terræn. Plan og tværsnit af 
bassin og beregning af bassinstørrelse er forelagt nævnet. 
 
Favrskov Kommune har anmodet om dispensation fra kirkeomgivelsesfredningen til etablering af 
bassinet, samt til etablering af hegn omkring bassinet, hvis der er behov for det. Hegnet etableres i 
givet fald med træstolper med 3-4 tråde, ca 1 m højt. 
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 27. marts 2009. 
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité og menighedsråd har ikke indvendinger mod 
etablering af bassinet, men har henstillet, at kommunen retter henvendelse til skole og 
beboerforening for at drøfte eventuel etablering af hegn af sikkerhedsmæssige grunde. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Med den planlagte placering i lavning i terræn findes etablering af regnvandsbassinet som ansøgt 
ikke at stride mod fredningens formål.  
Nævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 dispensation fra 
fredningsbestemmelserne til etablering af det ønskede projekt, herunder eventuel etablering af hegn 
som beskrevet ovenfor.  

mailto:pho@domstol.dk
mailto:pho@domstol.dk


 
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Naturklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 
500,- kr. til Naturklagenævnet. 
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra 
Fredningsnævnet. 
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden 
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 sendes pr. mail til: 
Menighedsrådet, { HYPERLINK "mailto:8147@sogn.dk" }
Århus Stift, { HYPERLINK "mailto:kmaar@km.dk" }
Sognepræst Ole Juul Hansen, { HYPERLINK "mailto:ojh@km.dk" }
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blst@blst.dk" }
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blstnatur@blst.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Alfred Berg, Solsortevej 2, 8382 Hinnerup, { 
HYPERLINK "mailto:favrskov@dn.dk" }
Det ministerudpegede nævnsmedlem, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { HYPERLINK 
"mailto:jytte.heslop@gmail.com" }

mailto:8147@sogn.dk
mailto:kmaar@km.dk
mailto:ojh@km.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:blst@blst.dk
mailto:blst@blst.dk
mailto:blstnatur@blst.dk
mailto:blstnatur@blst.dk
mailto:favrskov@dn.dk
mailto:favrskov@dn.dk
mailto:jytte.heslop@gmail.com
mailto:jytte.heslop@gmail.com


Fredningsnævnets kommunalt udpegede medlem, Anne Neergaard, Kongsbrovej 13, Aidt, 8881 
Thorsø, { HYPERLINK "mailto:anee@aarhus.dk" }
Favrskov Kommune, Teknik og Miljø, Torvegade 7, 8450 Hammel, { HYPERLINK 
"mailto:favrskov@favrsko.dk" }
Peter Dyhre, Favrskov Kommune, { HYPERLINK "mailto:pdy@favrskov.dk" }
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