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areal af ovennævnte ejendom

Undertegnedo
tilbyder herved som
af
at lade nedennævnte

sogn.
frede.

Arealet beskrives således: .. '

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 beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende
genstande.

Jeg-:fo rb eh o lde r m ig d o g ret til at-

-'.

For fre~ningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

tinglyses på min ejendom matr. nr. ~V
, h

a f UAl-v by )"
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til
fredningsnævnet for Århus amt og
råd hver for sig.
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foranstående er
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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.

Fredningsnævnet i Århus amt .
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at lade nedennævnte areal af ovennævnte ejendom

Undertegnede
tilbyder herved som
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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 tTansforma~orstation~r.
telefon- og telegrafmaster o. lign .• ej heller opsættes
skure, udsalgsst~der. isboder, vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende
genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at k'k'!f{;(.(. /-'i/i'
'Lf-u ~ t.-<.A'l .

{1M i'f,jA.

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

tinglyses på min ejendom matr. nr. /Jl
a f (~.J....J b y it.

"dog uden udgift for mig. O
Påtaleberettiget ~ henhold til foranstående er

fredningsnævnet for Århus amt og ""ti-v menigheds-
råd hver for sig.
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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 servitutstiftonde på de foran-
nævnte matrikelnumre, med prioritet forud for al pantegæld.
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Undertegnede
tilbyder herved som
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at

sogn.
ejer af matr. nr.,

l~ bY'}
lade nedennævnte areal af ovennævnte ejendom frede.

Arealet beskrives således:
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Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes. midlerti-

digt eller vedvarende, ligesom dor heller ikke på arealerne
må graves grus eller anbringes transformatorstationer.
telefon- og telegrafmaster o. lign., ej heller opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lignende skønheds forstyrrende
'gens tande.

Jeg forbeholder mig-dog ret til at

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

tinglyses på min ejendom matr. nr. II
af "J by
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til
fredningsnævnet ror Århus amt og
råd hver for sig.
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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.

Fredningsnævnet i Århus amt.
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UDSKRIFT
al

forhandlingsprotokollen
tor

NAlUHFHEDNINl:.SNIEVNET FOR
ÅRHUS AMI!> bYDLllJl: f-Rl:DNINGSKREOS

REG. NR. /~b/ AA

År 1984, den l. februar, behandlede nævnet
sag nr. 4/1978
genoptaget.

angående inddragelse af areal
syd for Elev kirke til kirkegård.
Arealet er pålagt kirkeorngivel-
sesfredning i~ølge deklaration
tinglyst 3. september 1952.
Arealet er tidligere gadejord.

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer L. Thorup, det amts-
valgte medlem, godsejer I. Tesdorpf, og det kommunevalgte medlem,
stud. scient. J. O. Andreasen.

For Amtsfredningskontoret mødte skovtekniker Brøndum Petersen.
For menighedsrådet mødte bl.a. Johannes Jensen og landskabsar-

kitekt Sven Hansen.
Der fremlagdes skrivelse af 4. december 1983 fra Elev Menig-

hedsråd, bilagt situationsplan m.m. samt skrivelse af 6. januar 1984
fra Amtsfredningskontoret.

Arealet blev besigtiget. Der ansøges om tilladelse til, at
det syd for kirken liggende areal, der er kirkefredet, og som er tid-
ligere gadejord, inddrages til kirkegård. Arealet vil blive hegnet
med et stendige, og der vil blive foretaget en påfyldning med jord
til nærmere angivet kote.

Amtsfredningskontoret v/skovtekniker Brøndum Petersen vil ik-
ke rejse indsigelse mod projektet.

Der var i fredningsnævnet enighed om at godkende, at arealet
inddrages til kirkegård som projekteret. Da der stadig hviler kirke-
fredning på arealet, er det et vilkår, at der ikke på den nyudlagte
kirkegård træffes foranstaltninger, der kan hindre det frie udsyn
til kiTken.

L. Thorup. /IC.



REG.NR. Ibf> l.o3·
U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Århus Amts sydlige Fredningskreds.

Sk MOdtaget I
0\1- og Naturstyrelsen

- "HAR. 1qQf

Den 28 februar 1991
Sag nr. 10/1991

traf Nævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til at
ændre adgangsforholdene til Elev Kirke
gennem erhvervelse af ejendommen matr. nr.
21 Elev by, Elev, der er omfattet af kirke-
omgivelsesfredning.

•
Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem,
civilingeniør Uffe Rasmussen, og sekretæren, dommer Otto
Bisgaard.
For Landskabskontoret mødte ingeniør M.H. Thiesen.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomit~ mødte Per
Nørmark Rasmussen.
For Menighedsrådet mødte Lenni Boesen og steen Petersen.
Endvidere mødte advokat Jacob B. Sørensen.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Steen Petersen gennemgik planen for ændring af adgangsforholdene
til kirken. Nævnet har efterfølgende modtaget tegning af 17.
december 1990, udarbejdet af landskabsarkitekt Ove Leth.
Landskabskontoret og Danmarks Naturfredningsforening har intet
haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om i medfør af naturfrednings-
lovens § 34 at meddele tilladelse til det ansøgte projekt i
overensstemmelse med tegning af 17. december 1990.

Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.

I~ Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
I Miljoministeriet k l a g e b e r e t t ig e d e .

Skov- og Nat~tyrelsen
J.nr. SN l2 L3 / 12 - ooe8 -si-
Akt. nr. ~ ll ..,,



Fredningsnævnet for Århus Amt

Århus Kommune
Magistratens 2. afdeling
att Ole Stoustrup
Rådhuset
Postboks 36
8100 Århus C.

Tinghuset. Vester Alle 10
8000 Århus C

Tlf. 86122077
Fax 861971 91
E-mai!:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4000
CVR-nr. 11 98 62 93

19. januar 2004

Vedr. j. nr. 94/2003 - Ansøgning om tilladelse t~1etablering af skolesti med belysningsarmatu-
rer på ejendommen matr. nr. 1a Elev By, Elev, sydvest for Elev Kirke.

Fredningsnævnet har den 20. november 2003 fra Århus Amt modtaget Deres ansøgning om tilladelse
til etablering af skolesti med belysningsarmaturer på ovennævnte ejendom.

Ejendommen ligger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Elev Kirke, tinglyst den 3. september
1952.

Det er oplyst, at stien vil blive anlagt som en 3 m bred asfaltbelagt sti med 5 stk. 2 m høje parklam-
per. Stien etableres hovedsagelig i kanten af fredningen, og hvor der i dag er trådt en sti isamme
trace. Lamperne er af samme type som lamperne på den hovedsti, som den ansøgte sti er en fortsæt-
telse af. Etablering af stien vil give en sikker skolegenvej.

Århus Amt, Natur & Miljø, har ved brev af 18. november 2003 meddelt Fredningsnævnet, at Amtet
kan anbefale, at der meddeles dispensation til det ansøgte. Amtet har særlig lagt vægt på, at stien
kommer til at ligge en del lavere end kirken,' og at der benyttes lysarmaturer, der passer til omgivel-
serne.

Sagen har været forelagt det amtsrådsvalgte medlem og det kommunevalgte medlem af nævnet på
skriftligt grundlag.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Under hensyn til, at den ansøgte sti etableres som en naturlig fortsættelse af en hovedsti og med sam-
me type parklamper, og under hensyn til, at stien ligger en del lavere end Elev Kirke, finder Fred-
ningsnævnet ikke, at det ansøgte strider mod fredningens formål.
Fredningsnævnte meddeler derfor herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, tilladelse
til det ansøgte, på vilkår at skolestien etableres i overensstemmelse med tegning af ll. august 2003
og det i øvrigt oplyste.

;61J'/- /.2// /4- ~/

mailto:post@aarhus.byret.dk


Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over afgørel-
sen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfrednings-
forening, samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen 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 "erudnyttet inden tre år fra dato, j f naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2. . ,

_ Med venlig hilsen

~ e
Per Holkmann Olsen

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (j.m. 8-70-51-8-751-15-03).
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 vI Søren Højager, Mejløvænget 4,8381 Mundels-
trup.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand.
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå.,
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Per Hovgaard, Niels Bohrs Vej 28, 8260 Viby 1.
Elev Sogns Menighedsråd vI Kresten Lehn Bang-Mortensen, Petersmindevej 110, Elev, 8520 Lyst-
rup.
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