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fremlagt i Narurfredningsnævnet
Q l' ~/fer h:~;-l:.u:Jl\mt, den ..~i'·7 ~.95, ....
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FREDNINGSTILBUD
) f I. r /'.Un d er t egn ed e ,,'O('~ ".<~-'.,.(1,., i{~;~2.,

tilbyder herved som ejer af matr. nr. ';'1. / ·:t ':";q,
v 6' r!

af (",)/~',.'/. by ;":"
...."... 't .,l

at lade nedennævnte areal af ovennævnte ejendom frede .
sogn,

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlerti-

digt eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne
må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., ej heller opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboel!e elleT
opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrsnde
genstande.

J e g ,f o r b e h o l d e T . ID i g .d o g ."T e t t i 1- a-t

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbucl

tinglyses på min ejendommatr. nr. "1l41'/,
1""1 " i ' by (J d q'af r ••,,:/' ",J...rJ'"

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til

fredningsnævnet for Århus amt og

sogn,

foranstående er
,-/

I f,: ;J".'~ " ~. ~.. "-' menigheds-
råd hver for sig.

, den " I ,..
f

""".H) (
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• Under dags dato har fredningsnævnet besluttet at mod-
tage og godkende det fremsatte fredningstilbud, således at
dette vil være at tinglyse som servitutstiftende på de foran-
nævnte matrikelnumre, med prioritet forud for al pantegæld.
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Fredningsnævnet i Arhus amt.

Århus, den • I 'I
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Fremlagt i Naturfredningsnævnet
tor Aarhus Amt. den ~/f r ~9.s.l~
Sag No. :; 119'1~j -'~'?, J',~~' .

"<::::ti .... n· .... 'I

~''i' /.~'.i~_;,\:'\'~'~'.,p., l j" 11',1/'

1·""V·~I~JI..- 'l-I/~,;' ,'.'., . , 'j·1·
t

FRBDNInGS~I1bUD.-~~-~----~-~-----------~-------
T:ilenighedortdene 1 Hurlev og :FTamlev sogne,. der. bestyrer

dan præsteembedet oe' kirIcen tilhørende ejendom matr •. nr. la, 14 og
18 Harlev by oe sogn bestaenda af præstegårdenes eårdspluds 'og heve
Dl.'''., tilbyder herved at lade denne ejendom fredC3 1 følgende orufc.m~~
matr. nr •. 14 og 18,. samt den del af matr. nr. la, der liGger nora
for en linie fra det sydvestre hjørne af matr. nr. Ib til det llO:l:J··

østre hjørne af roatr. nr. 5b srnst.
Frednin~n har følgende omfang: Arealerne må ilL~e bebygecs

-eller bep1antes, midlertidigt ellor vedvarende,. lit,resom dor holler
ildte på arealerne m~ graves grus eller anbrinces transformatorsta~.
tioner, telefon- og teleeraflll-::lster o. lign., ej he Iler opsarttuu
skure" udsalgosteder~ isboder, vogue til beboelse eller opbevarinG
af redskaber eller li~1ende ~kønheU8forstyrrende genotande.

Sålmnr,c den til Pl~ut~Gmbedet hørende have med gårdsplado
samt den del af præstegåx'uena urealg. der ligCer i umiddelbm> ti~L-

knytning dertil, adL1inistrol'({f; af de kirkelige myndigheder, træf'fcl'
ldrkem miG toriet Ufi,:,øI'else 0111 nY1>lucering uf præstcgårdE'rls bYQd.r:-
gel', herunder tillige salve by~~ftPlanon samt t i lbycnin [.'el' I:.:l. v. Qc.:
ombygnin~er, der ændrer P!'!flS to g.lrdC3ua udseende, uanset f:L'<H"hlin1jo-

dek larationen.
For fredningen kX1lNo:J 1r.t;cm erstatning.
Ovenst[~Lde fredninGotilbud tinelyses på ejendommen catr.

nr. la, 14 og 18 uf Harlev by og f:loBTl,dog uden udgift fl>r cenig··

hedsrådene.
Påtaleberettiget i henllold til foraastående er frednir~s-

nævnet for Århus 3.r:lt, og hviD ejendolm:len måtte blive solgt, så at,
den udgtr af de kirkelir;e Ul~rrJ(iil~hQdc:rs bestyrelse ,. da tilliO:: U1::l'-

nie;hedsl.'uuel'lo i Harlev og j!':wIl11evsogne.
lIal'l\1'l1, <len :1.) / ~ r.{
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Som formand for menighedsrådene og idet jeg atteoterer, at
underskriverne udgør samtlige medlemmer uf fællesudvalget for
menighedsrdrlene i Harlev og Framlev sogne.

Hurlev t den 'h~IcrfL

.f- .:~."/.

Unde;r d:.:::;s G.. :u h., l" irc<ll.)I~::..:):""J:1L",: L".<.I;tLvL l.~ ."

"t.1\L6 og godl,e;nde det flcm~_.:.ttu flN':niJjg~l11:';lld. ,.:l;]q.l(;"

dette vil være at tinglysE' som s,3rvitutstiftrjrlu" l/! tlo forr:
~n..vnto 1U.:l.tr~l:Ellnumro. liled prl or~tat forud for al P1:;n.tef;æl,l

F'redninr:sn~'{net 1 Arhu8 amt.
ArJms~: r:~.n ~" I i ,J
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••,,1' 1952, IlEHl..l1jl1.J_i LoldL
~)f1 r fore 1~(lCt'l::i S"C '//1949

~~tJrlevl r\.'dni Il[S llc-:Vllet

}?l'edlii Ilt ~jl'

OJII[).ve Ise r

Le, r lev ki 1'1. c oS

J
, I

I I

I I
I I

J)~ de kirkeli~>e ;,l;)·nctl.u,etlcr i !,u.~:()]d til jd1'keLiiJli btel'it:lt",

ci): kul, ~.Le ejl' 2(~I j '.Li«>l' l ri L; ri ~ < l .l' :L."C ,_"cJ t \)1.:'" b! Ol .. , c. t, li (;'r 10-

l'",t1.Lt:i:;, i.rtciIJiIJLbfor',11sL.ltllL,,<._< J Li} &il::r.111(., tf 1.1..1'1<:'1 til'-

kel::> u."....i"clbE:l', u t:' cl,,' fred),i l:U:,j i VI.et Li ..r II.d,cLt:it lle'It;'J1I!fNlltt'

:;:'Ol"l .... :...tLlt11illCEl' l)C)~.kn vdlc

1J€ t3teLJ"1eiS

et <.. 1'(;(;.1 af [hdejonlE:n i l:CJ.l] ",T ~)y, elGr el' helieGencl,e ylst

fvl "-i:rket:t.cl.rclell ae; c~f[;n .•IS:~8 L.f cler~ e, ~lhtr. LIr. ld, 14, l~:,
2<..., lJc OL ,lell ofieLtl~ Lt V(,j }~(,r'd fv1' kirkt:ll,

et h.l't;,".l c~.f Lc...llt=jOl"Ut:'Yl i j.l.[trl<:v uy, ciel~ er- 1;eliCLl-~IJ.je v€c .~

, I
I
l l •

.for ;,iJ:;\.(;Li.J.1..niGu OL 1.tlLH.",,;<';::' 1..i" JOlLe, .",~t:::.r;.l·. lL~1 1), 1(,

OL Je oll.'eLLli<.;e veje 1!0nl ae '1<'0.;1, .L'Ol' til'L.eJ!, ~Je.l.ll,.lic1 t:ll

tr-ti~~~UIt<...1' U..u(;jolden vul kil;~cU·'.Hlt;Jlu il0:l"l1.Vti.,tt" 1.jW1"l!E.', ::;0.1

i.J.1't.1i',JibC;" wtellLL::<.:n<1e c. i' Lit: off<:!lll:i.u:; '{(;je: b1.",,1j

l,lC,..t:C.l.L1.·. l) OG IC l.i.J.r-lE;v ,)~r CG tiC[)l, Lvi1;':e l!lc.tl'L.elnu.J!il'V LJL-

bt~(L"b L:l ",erdu"."u ...l<..,.ciet, ~(,... j"icll"l",id :"~Vj.er ttLt:;l.Y8t 1..d-

:CL•• ;.,i, "til de.,:. Lbd<.;Lulta" .."ttd, ]".1 over'for flr'Vllct <..fC:lv€t tiJ-

I, '
•• 1,,<.1(oj,Jlt. <;1 il,J.Lt.i....J."'t lJ"" dcL .1'1,;."1,-,,,1;<:; :::ic1l::> J (J,-, .H; i'll:;,lc:.,"

f~l.!Le llll e o..li~dlg:

I I
...rCt.J.eXllE: d.l, ik.e iJcllu'U ...c", t j)('l :)t'l)lc'r~il:l::i, ;.tjll·LI'l LjJi.i..,1.. ,;1-

lcr V01l'J,.l''' .. de, lj GC~>LI .. (,e:1:' •. cl.~,"J. j; .. l; :Jt__ ",1't5 .. 1clj.E; . "-.c, C!.-

briLt.tS tn.l!Gi'ol"'1,.tol'b1"tiLJ:t-r, tf:lei'oll- el. ijc1eL,1'1.f .• td;;tel (;1,

lilj·., r:j ':-,f.] L.x' v,:wc·tLc . t,k~l1'o, ,,,(to, l.:..~sLl.(:E.r, i,lJ(),lE:l', VC(.l_C:

~i.l lJEl)t'E;l~;f; cJlc1.· Olj·U(·V~.l:t-~C ~'~ ~'r:'l~\,')(-l ~-'l. l~L). 81~~)1~~..(;\10-

tli,-,,:~\..\tCl·1 -1..J.c _-·.J~·(:;l· }:jL·~~\...j: j_ ~:;~::LL..·I c"~·L'/~1·(1~>2Cll :1:7_,1c....C\~1·~.~<_:
l

,..... ;-'ul...-J.L" ...l::r, _.'?ll:"'ClCl' t·jlli:..,l.: ,,-l': ... :JJ.A_c:~)1:·~,i;;;l :, •• _t tiJiJ/L-'

~' c.. .!.. ::..'11· r." i l ~l i ........\':;j l ./ l r.: •..: i <.. l. j ~ (;-;... J , '. J I -; .. (.).
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Tiltrædes af underskre1:l",e ~Tj eIs Severin Christensen, der

ifølge tinguogen har adkomst på matr • ru:. 16 Harlev by og sogn.

Harlev, den ~. september 1952. • • Y?
/7u~ ~L .

Indført I da9bo9~n tO!'

Nirlg og Hasl,' rn fl hf.'rredl;1'
der. " -:,U' :~).?lav - /'-10 li (/J I-

'hl luw!A.vr,
.......'
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I I I
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Frernlagt i Naturfredningsnæ~~t
for Aarhus Amt, den {,f I 19~·..1
Sug No. r/19:"1 /{;~'.)1":J

REG,~IR ~d,4
f1--~-:.e.

]:elliLLt'cl~>lbwlene j :.1,1'1",\1 uC .:?ri.l'](;'I soene I ,ler bc;<:;t,{l'CJ.'

den præsteer.lbed.et tilll~jl'(:llc1c cjcndOlJ l,ll.tr.nr. ]5 ae; Hi l:u-

16 v o~, 0t s 0ulI l, v o:l.'t.j.l pn i5 tE: '::;,.I)e t l('t GI. VllG r allkc w..; t e f t C" x
tillerJot,enl "Lj.l1)~'cl€r l.erved IJ.t J,'tLE- uenne ejendoJIII der hn-nrl-

deL som l)oliC for .fål'I)(Jcterell , ...f I)YI.stE::el,[l)edets jOrlLerl fJ',,;-
de i :C.Jl[};ll(lC o, li\)lL;:

~I.reb.let L,(."" ik:.e bei)~ru;eo c11G1' D(;.Dla:i ...tesl :,li<.llert.i<.li,-,t

eller vedvc ..l'eJlde I liL,C'so;,! der J,el~tr ll".6 11...~•. CJ.:t.'uc.let wc..u.

L:n ..V€b cru.s eller L.llbrllJLeo tl', ..w.::i'oXJ.:c..torstaLiOiLtJl'l telefuH-

el. t~:leLr(Jj">J",stCl' el.lj.LiJ. I (;j Ltd1el' 0pG""VeG:; :..;kLl.reI ud-

t..<.<lU.>btt'der I i:::;uoJer I vvt.)Je til ·ue"'ooeJ.s€ elier upbcvv ..r-iilC
c.,f r€\.lsL,bcY! eJ.. litjlle bk\Jl1Gl,eCl~r"'orst~'1'J.'er}(lE [;Gm..t~}l(lG.

::"'~;.1Jlr,nee ejenc1c:il ...€n L"Q.llinistl'eref: ~Jf de kil'keli[): j,j;)'l1ujL-

Lec.lerl tn-"ffGr kireke.uiniBtErict C.fL~l1·tJ;::;e 01:111Jf111<..Ct:.r'iil[:,

:...f IJ/GJlillu;' l I l1tiI'Wlder tilliLE:: ~<=lve 1):,'Lt,,:~)le~il(;Jl os<...• G tj}-

bYU'LLJCE r jJ. V. 0[; O,l":).ycllint;el· I lWl.~iet lreclllinCBde j-::la1'b-tio-

rJen

..!'Ol' frellllil:L€il j'(k:3 j,il[;Cll lol ::;t,utlliilt •

('Vt:l!B tUe ,end E: lH.d]"l,; dL,btiJ 1.J'ld LI.n .t;j l1c1:,ses l)uc;' e j(;lidol.-

,dCll ,.•utl.JJ):. l:> OL lo :.i,l'lev i'~' o~; SUl)11 dot.: wit'" Ll'-~Ljl't

fer wE:!dL.L€ilsr:'.L:.\.let.

", I l'

(', I ".~ /')[,. I ,<
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/

fiIl6llii'·



I I_ lOlh2.G.1.Go6
I'T'

'- .

som Dervitut~tirtc~Jc
l nlC'?... /-- .

Under clairs dJ.tLl hJ.r frrdningsrl:l.:Vnot bt-'31uttet at J.

1.9ge oG eDe k ende \lP t fremsD 1 l r; frcdn i nr:st i J tud. sålod' ,
dl'ttf) vll vær," at ~Jnglys6 50111~,crvltLlt5tif'tondCl pl d) .

l1'4,.:t:te matl'lkolnumr'c. mad prloritet forud fOl' al pilntu~" "

Frednincsnævnet i Arhus amt.
Arhus. don i I ' ~:: 1.:1; ','J~-~

"-.",," .. "'~!' .. ,.~,. e ..,
, ' ' I I' "I.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbr~';e;:'kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast e!~ndom).

< 'REG, ~IR /ttf-d""/~

...I!-'? -S~ Akt: Skab nr.
(ø4fyldtl øl domItJt~,tonto'et)

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

eller li de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. I ting-
bogen! art. nr., ejerlav,

80gn.

KBbers }
K dOt bopæl:re I ors

I
i'
I
I

.Allmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(bvor lid.nt flndea)

Stempel: kr. øre.

År 1952, den 21. juli holdt fredningsnævnet møde i H8rlev.

Der foretoges sne 7/1949 :B'redning af Jlarlev ki rk:::s
omgivelser (nr. 34)

Der afsagdes sålydende

K e n d e l s c.

Da de ki.rkeliee m;yndigheder i henhold til kirkeministeriets

cirkulære af 26. januar 1949 hur fremsat ønske om, at der foretuGes

fredningsforanstal tninger til sikring af Harlev kirkes· omgive] ser,

og' da fredningsnævnet bar fundet nedenn~r:vnte foransta] tninger på-

krævede

b e s t.e m m e s:

.............................
m·atr. nr. 15 og 16 Harlev b~l of!. sogn, hvilke matrikelnut1re

bestyres af meni[;hedsråd. t, som J.midlertid savner tinglyst ac1k0!ilst

til dem. Menighedsrådet hf.r overfor n/Bvnet afeivet tilbud om cj<:=n.do

mens fredning.

Arealerne er indte~net på det fremlagte rids, og de fredeG l

følgend e omfang:

Arealerne må ikke heby,:ges eUer beplantes, mtdlertidigt elJ.,:

vedvarende, ligesom der he)) er i.~·(e på areal erne må anbrin~es t:!.'C1IlZ

tormatorstationer, telefon ... el. telegrafmaster el. lign., ej heller I

opl3ættcs skure, ud salgs steder, isboder, vogne til beboelse el1 er

opbevflring Clf redskaber el. li en. skønherlsfor styrrende genst,mrj:~.

Sålænge rnatr. nr. ]5 og Jo r,rilllini:~trcrc~; ai de :<irkcli.[y i'::'-

" , ,
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og ombygninger, uanset fredningsdeklarationen.

For fredningen ydes ingen erstatning.

Nærværende kendelse vil være at tinglyse som servitutsti:f·

tende p~ tingbogsbladet for gadejorden i Harlev by og på matr.

nr. 15 og 16 smst med pri ori t '?t forud for pant egæld og m E:d på-

-taleret for fredningsnævnet i Aarhus amt eller menigh~dsrådet i

Harlev sogn, hver for sig.

Fredningsnævn;t i Aarhus amt,

Aarhus, den 21. juli 1952.

Tiltl~de$ af underskrevne Niels Severin" Christensen, der

ifølge tingbogen har adkomst p~ matr. nr. 16 Harlev by og soen.
Harlev, den ~. september 1952.

Niels Severjn Christensen.

u S K A ]) E 1 I G H E D S A rr T E S T.

U'1d0rsr::revne vurd~rincsmænd erk1ær8r herved i henhold

til bestelilfllel s('rne i tinc;lysninsslovens § 23 o~ tinc:.;lysnill~s-

anordnincC!1s § 40, flt tin~lysl1inc af foranstående frednin0:::-

deklaration vil lwnne s ce uden nogensoml1elst fare for p:::.atp. ...

sik~{erheden i ejcndOf'.f!len.

1-J~JDj~)fg ,den 2$ /; 19!j

r:;:,;M- ~~~ , ~"'://<~'4<-':/
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HARLEV KIRKE

.De lrzed r~}(/.t _~~,{.l'(jUf:rt::.a'e. ol'(:'::de.l' e./' /j·cci..-;-·dc;

.'~or}ujs l. jU/{/ -/,/.5.')
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

01/09-03
Århus Kommune
Vejkontoret
Kalkværksvej 10
8100 Århus C

Vedr. j.nr. 58/2003 - ansøgning om tilladelse til ændring af vejkryds ved Harlev
Kirke i GI. Harlev, 8462 Harlev J.

Fredningsnævnet har ved brev af 3. juni 2003 fra Århus Amt, Natur og Miljø, modta-
get Deres ansøgning om tilladelse til ændring af vejkrydset ved Harlev Kirke.

Vejkrydset ligger inden for kirkeomgivelsesfredningen for Harlev Kirke, som fastsat
ved afgørelse af Fredningsnævnet for Århus Amt den 21. juli 1952. Fredningen er ting-
lyst den 2. september 1952.

Det er oplyst, at kommunen i forbindelse med udarbejdelsen af et projekt for dæmp-
ning af trafikhastigheden gennem Gl. Harlev, på beboernes foranledning og ud fra et
stort lokalt ønske herom, vil have krydset Harlev Kirkevej/Højbyvej/Harlev Møllevej
ændret til et mere trafiksikkert, regulært T-kryds. Årsagen hertil er bI. a., at der der-
med bliver mere overskuelige forhold for skolebørnene, som samles op af skolebussen
på dette sted.

Vejreguleringen vil medføre, at en fredet trekantet midterø, som er omgivet af offentli-
ge veje slettes. En del af dens areal vil komme til at indgå i vejarealet og en anden del
vil indgå i et oversigtsareal, udlagt i græs.

Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet at give tilladelse til det ansøgte. Amtet har
bl.a. anført, at en ændring af krydset med større trafiksikkerhed til følge, ikke betyder
en forringelse af indsigten til kirken. Endvidere har Amtet lagt vægt på, at der ved om-
lægningen af krydset tilføres kirkeomgivelserne et nyt oversigtsareal, der udlægges i
græs.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Under hensyn til at indsigten til Harlev Kirke ikke forringes, meddeler Fredningsnæv-
net i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte på vil-
kår, at vejreguleringen udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og de
i øvrigt meddelte oplysninger.

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 inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

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-
telseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-751-4-03)
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/Søren Højager, Mejløvænget 4, 8381
Mundelstrup
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå e
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Per Hovgaard, Niels Bohrs Vej 28, 8260 Viby
J.


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	DISPENSATIONER>



