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Afgørelser - Reg. nr.: 01452.01

Fredningen vedrører: Søby Kirke

• Domme

Taksationskomm issionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 12-01-1951, 04-12-1953
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REG. NR. /YJ,u! j~

Afskrift.
Justito;ministeriets genpartpapir. Til skød'er: skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

Og andre påtegninger m. m: (vedr. fast ejendom) .

.Fredningsnævnet for Randers amt. p.s. 5/49-19.

Akt: Skab G nr. 2 o
(udfylde, øl clommerkontoltt)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:la SØby by
d København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands- O g SO gn.
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K d·t bopæl:re lors .

1 Anmelderens navn og bopæl (kontor):
l''redningsl'#.llvnetfpr Rand ers amt o

Gade og hus nr.:
(hvor sidant lindes)

Iagbog nr.1612 - 13/1 1951. Stempel: kr. -- øre,

,v

Fredningstilbud

Undertegnede menighedsråd
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l~ af SØby by, og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

Den del af matr.nr. l~, der ligger indenfor en afstand af
'100 mø fra sØndre og vestre kirkegårdsdige •

Frednirigen -har følgende 'omfang: - <

I
Arealerne må ikke bebygges ell~rl bepla'lttes med høje trll!er, midlertidigt eller' vedvarende,

ligesom der heller ikke på •ar~alerne må anb~i~ges transfor~'llltorst~tioner, telefon~ og' telegråf~aster
• _J.

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

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

~~~~~d~æxxoc Sålænge det pågældende areal a(~ini-
streres af de kirkelige myndigheder, træffer Kirkeministeriet dog
efter indhenteL erklæring fra fredningsnævnet afgørelse om ny-
placering af bygninger på præstegårdsjorden og tillige om selve
byggeplanen for disse, for så vidt bygningerne skal benyttes til
driften af præstegårdens jorder, til brug for præsten eller i det
helE: skal tjene kirkelige formål, og sålænge den til præsteembedet
høren,Je have med gårdsplads samt den del af præstegårdens areal,
der ligger i umiddelbar l;ilknyLning hertil, administreres af de
kirkelige myndigheder, træ ffer kirkeminis teriet a fgøl'else om ny-
Jensen" KJel:Jskov, A,S, Københa"Q.



placering a~ præstegårdens bygninger, heruruler tillige selve
, u

byggeplanen samt tilb,fgninger m.v. og ombygninger, der ændrer
præstegårdens udseende, uanset fredningsdeklarationen.

" .
. -

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

nr. l§.. af SØby by, og sogn, ddg uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold Itil foranstående er fredningsnævnet for Randers ~mt ':og; .Søby
menighedsråd hver for sig.

SØby. den 3/ l 19 ~l

•
Søby-Skader-Halling menighedsråd

Laurs Andreaseno Balle Jensen. Niels Madsen.
H.Kærsgaard. Ingeborg Poulsen. j Sver!<.lSvendseno

Vo Lomhol t-Thomsen,
sognepræst,

formand i'ormenighedsrådet.

, '
Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud.

( - • I.

bestemmes det, at tilbudet skal Iys?s som servitut på matr. nr. l~ af

•
og sogn, ~Kl~xxxxxdixxxxxxsl:pxxx xxmllir..xxxxx~:lIHv11W~JAK

~~~~~x~~~xxxxxxxxxxx~x~~~~~~xxoooct~~~~~~~~~x
pi'åx: ~lle xlll[1'C~.:dc .bxi.lbllX llUK:glIDlllUt .>1'll!lie& J41X!ro.agtxp6xmtmlC

Frlldningsnævllct for Randers amt. d Jn 12/ l
Hiiso

19 ~l..

lndførb i dagbogen for retskreds nro60,
af.pønderhald ?erred, den 13'jan.195l.
Lyst. Tingbog, bd. SØby bl. Akt~Skab,

~sterlisbjerg og e~ del

G nr.2.
Km~d Kjærholm. ,I. ( ".1

-:- -:-
,

-:- ,d I

"t.'
Afskriftens rigtighed bekræftes. "1 •••

, -
, .

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

~Tedningsnævnet for Randers amt. Fo So 5/1949-19 •
• I

Akt: Skab C nr. 308.
(u.dfylde. øl dommecko"toret)

Mtr. nr., ejerlav. sogn: 408 SØby by
d København kvarter)

eller (i desunderjydske lands. og sogn.
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

u KøberS} .. bo æl:Kreditars p ,

Gade og hus nr.:
(hvor sldant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Randers amt
ved dommer Fog, Mariager.

Stempel: kr. __ øre.
Dagbog nr. 1881 - 5/12 1~53.

Stempelfri •

Fred 11ingsti Ibud

Undertegnede gårdejer Niels Jensen, SØby pr. Hornslet,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 46a af SØby by, og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

Heletlodden.

JI ••

Fredningen har følgende omfang: ,
Arealerne må ikke bebygges' ener beplantes med høje tder. midlertidigt ener vedvareride,

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon· og telegrafmast~r
-' .

o. lign., derpå ej opsættes s~ure, uqsal~s~te~~r, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red.
"\.,

skaber el. lign. skønhedsforstyr.rende genstande. -: .... .- ;~-
J,

" , ." 1.1 L . l

Ha J 1oI"1·;{"lI.Jl

Jensen &: Klel:fskov, AIS, København.



,. "
• o

. '

For fredningen kr~ve; jeg 'i~gen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud ltinglyses ,på min ~jendom matr .

nr. 46a af SØby by, ; og sogn, dog uden udgift for mig.
I, '. j

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt,dAX lIlenig-
hedsrådet .og provstiudvalge~

hver fo1' sIg.

SØby , den 3 112 19 53•.
Niels Jensen.

1_ ' •• ~/' _ '1

l I:

I, .1,

,~.•l ',l) . LIt ( -

u I ' 1,'

l, l, 1'1 l

I, ,

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 46a •-af SØby by,

o g sogn, m!xlJldlk:xlmx: xx x x Xkk.x.x XXXloSXlltXXXxxxd\k{XXXXXKlt!xilJoJbtc JmIKXlm:

i:xt'Xl~ nYai:t:~J.lll.'tJX:itIX.XX xx XXXX xx xiili:t:.xl:Jdgl'Ioc.:et>::.bndIxwg.xfl)etxfxEKkdilx:lXIJfai ~imI~

piXl.leatK~ Jl~Il()C~Kf1tXiXl.XgM~K ~EldeiKhM~4l!~ttlI1X

Fredningsnævnet for Randers amt, den 4/12 19 53 .
1,1 O g.

Indført i dagbogen,for retskreds nr. GO, 0sterl~~bjer& o~ ~rdel
af·Sønderhald herred, den 5' deQb.1953.
L~st. Tingb'og':'Bd. SØby bIo akt :'Skab C nr ~308."
b:'Ejdo er behæftet med pantegceld og servitutter~" I

Knud Kjærholm~

,I

"

-;- -:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræftes.

J\'l'edllia;,~næ"llet for.. 'SEP. 1955
Rande1'li Amt. ~

l/J
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~.) :jAfskrift.
justitl;ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
Fredningsnævnet for Randers amt. F.s.5/1949-19.

Akt: Skab B nf.379.
I (wlfyf/Us 0./ dommerkontottt)

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

eller (i de sønderjydske lands·
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nn, ejerlav,

sogn.

14d,47 SØby
by og sogn.

() Køber8 } l

Kreditor8 ~opæl:

Gade og hus nr.:
(hvor siden l findes)

.! \
. , Anmelderøns navn og bopæl (kontor):
,Fredningsnævnet for Randers amt

ved dommer Fog, Mariager.Dagbog nr.1880 - 5/12 1953.
Stempelfri. Stempel: --- kr. -- øre.

Fredningslilbud

Undertegnede husejerske Thora JordhØj Pedersen, SØby pr. Hornslet
af S~bytilbyder herved som ejer af matr. nr. 14d,47 ogby, sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

Hele matr.nr.14d og matr.47.
" ,

Fredningen har følgende omfanll:

Arealerne må. ikke bebygges ,'eller beplantes med. høje træer, miØlertidigt eller,:,ved'iarende,

ligesom der heller ikke på arealerne' må ånbrihges transformatorstationer, telefon· og telegrafmaster

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder,' isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
<t,

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende gensiande.

Jeg forbeholder mig dog ret til B,~ bib~holde huset og garagen på matr.
"l '/ I

nr.14d, at ombygge huset og evt" 'er~tatte det med en ny bolig, evt.
også på 47.

Forinden ombygninger eller nybygninger påbegyndes skal teg-
ninger, placering m.v. forelægges fredningsnævnet, for at dette
kan få lejlighed til at give råd.

Jensen & KJeldskov, A,S, København.



" o • c

l. l jl

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
. \ Jeg er indForstået med, at ovenstående Fredningstilbudtinglyse!>..på min o ejendom· matr.

nr. 14d,47 af SØby by, og sogn, dog uden Udgift for mig.
~ _ / I l. :

Påtaleberettiget i henhold 'til foranstående er fredningsnævnetfor Randers amt, ~ :menig-
hedsrådet og provstiudvalJ2:et . . . .

hvoc ~ ~g. Jeg oplyser, at Jeg s~dder·i usk~ft~t
bo efter Peter Jordhøj Pedersen, her, død 1.12.1950. Jeg tillader
nævnet at lade adkomsten ~~igtiga udenl~dgift for mig.

SØby, den 3.1291953.
°Thorå Jordhøj Pedersen.

I
el

l
I
!
I,

, " 0\

.' , I

Idet fredningsnævnetfor Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud•
• \ • J

bestemmesdet, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 14d,47 "af' SØby by,

og sogn,XKn~~XXxxxt~xxXXX~~XXXXX»~XXXXX~~XN~~XK

~~MOC~XMMK~XXXXXXXXXXX~XH~K~~~h~X~MXft~~~~~ffiH

påx.wld1e.g!l(:xIooxtlc.llk kw tklttXOOX8OOlO00'X JbB:dilx: :lll.m1~xpdxaktao.

4 /12
}t' O g

Indført i dagbogen for retskreds nr.60, ø~terlisbjerg og en del

af SØnderhald herred, den 5' decb.l~53o
Lyst. Tingbog:Bd.SØby bl. °Akt:Skab B IU'.379.

~nud Kjærholm,. I , . "

FredningsnævnetFor Randers amt, L1~n 19 53.

-:- -:-
, I

-:-, ,
Afskriftens rigtighed bekræft~s.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
 
Børge Nielsen 
Kirkestræde 6 A 
8543 Hornslet 
 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 16. april 2009.   
 
 
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2009.30 ansøgning om tilladelse til opførelse af tilbygning på 
matr. nr. 14 d, Søby, beliggende Kirkestræde 6 a, 8543 Hornslet. 
 
De har anmodet om fredningsnævnets tilladelse til opførelse af tilbygning på 35 m2 med udnyttet 
tagetage på ovennævnte ejendom. 
 
Ejendommen er omfattet af kirkeomgivelsesfredning tinglyst 15. december 1953 med følgende 
ordlyd:  
”Undertegnede husejerske Thora Jordhøj Pedersen, Søby pr Hornslet tilbyder herved som ejer af 
matr. Nr. 14D,47 af Søby by og sogn at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr.  frede.      
Arealet beskrives således: Hele matr. 14D og matr. 47. 

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, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber og 
lignende skønhedsforstyrrende genstande. 

Jeg forbeholder mig dog ret til – at bibeholde huset og garagen på matr. 14D, at ombygge huset og 
evt. erstatte det med en ny bolig, evt. også 47. 

Forinden ombygning eller nybygning påbegyndes skal tegninger, placering m.v. forelægges 
fredningsnævnet, for at dette kan få lejlighed til at give råd.” 

 

Syddjurs Kommune har anført, at påtaleberettigede er Fredningsnævnet, menighedsrådet og 
provstiudvalget. 
 
Tegninger er forelagt Fredningsnævnet. 
 
Menighedsrådet i Søby – Skader – Halling og provstiudvalget i Syddjurs Provsti har meddelt, at de 
ingen indvendinger har mod det forestående byggeri. 

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


 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse 
Nævnets afgørelse træffes af formanden alene. 
På baggrund af foreliggende tegningsmateriale og erklæringerne fra menighedsråd og provstiudvalg 
meddeler nævnet tilladelse til det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.  
 
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 
på500,- 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 er pr mail fremsendt til: 
Børge Nielsen, Kirkestræde 6 A, 8543 Hornslet, { HYPERLINK "mailto:borge@c.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/ Christian Bundgård, Lykkevej 18, Dragsmur, 
8420 Knebel, { HYPERLINK "mailto:chrbund@djurs.net" }

mailto:borge@c.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:chrbund@djurs.net
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