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Afskrift.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

~redningsnævnet for Randers amt. F.S.28/51.

Mtr. flr.; ejerlav~ sogn: lOa Egå by
(i København kvarter)

eller (i de sønderjvdske lands- Og S Ogn.
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn ..

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerluJntoret)

Købere }
K d·t bopæl. -----re I ars

Gade og hus nr.;
(hvor sådant Hnd•• )

Anmelderenll navn og bopæl (kontor);

Fredningsnævnet for Randers amtsråds-
kreds.Dagbog nr.88 16/1 1952.

Stempelfri. Stempel: ---kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede Peder Bruus
af EgålOatilbyder herved som ejer af matr. nr. by. og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

l. Ikke bebyggelse nærmere kirkegården mod syd end alt er til-
fældet.

2. I tilfælde af brand eller nedrivning ikke bebyggelse nærmere
end 20 m fra kirkegårdens hegn.

Fredningen har følgende c omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
~ ~. ot

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

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.



.. '

For fredningen kræver jeg 'ingen erstatning.

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

nr. lOa af Egå by, og sogn, dag uden udgift for mig.

Påtaleberettiget" i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Egå

menighedsråd hver for sig.

Egå , den 7 / 11 19 51 •.
Peder Bruus.

,

(J

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 10a af Egå by, ,\,~ 0_" \

og sogn,~~oomxxxxxx~xxxxx~xxxxxx~kxxxxx~~~~»oc
~~~M~~XM~~XXXXxxxxxxm~~~~Kxoorok~x~kocredocKOO~~~g~

Fredningsnævnet for Randers amt, den 15 /l
K. G. Larsen.

IndfØrt i dagbogen for retskreds nr. 60, Østerlisbjerg og en del
af SØnderhald herred, den 16'jan.1952.
Lyst. Tingbog:Bd.Egå Bl.I Akt:Skab D nr.276.
Arm: Ej d. er behæftet me d pantegæld og servi tu tter.

Knud Kjærholm.

19 52 •.
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-:- -:- -:-
Afskriftens rigtighed bekræftes •

.Frednings:næ"net for
Randen Amt. ~7:SEP. 1955
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F



,
ee

Afskrift.--.-,;;;,;~~
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Fredningsnævnet for Randers amt, F.S.28/51.

lla Egå by
og sogn.

Akt; Skab Ir.
(udfyldes af dommerkontoret)

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

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

80gn,

Købere }
K d·t bopæl. - -----re I ors

Gade og hus nr.;
(hvor sident findes)

. Anmelderen$ navn og bopæl (kontor);

]~edningsnævnet for Randers amtsråds-
kreds.

Dagbog nr.89 - 16/1 19~2.
Stempel: kr. -- øre.

Stempelfri.

Fredningstilbud

Undertegnede Viggo Jensen
af Egåtilbyder herved som ejer af matr. nr. lla by. og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således: Det syd for kirkegårdsdiget beliggende
areal begrænset af en linie i en afstand af 25 m fra det sydlige
kirkegårdsdige parallelt med dette fra matrikelsskel til matri-
~el~skel mod øst og vest.

c \

Fredningen har følgende omfang:
(

Arealerne må ikke beby?ges eller beplantes •~ed høje træer, midlertid~gt eller vedvarende,

ligesom der heller ikke på arealerne må anb.l;}nges transformatorstationer, telefon- og t~legrarm~ster

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

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til •
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tingly~es på min ejendom matr.

lla af Egå og sogn, dog uden udgift for mig.by,nr.

Påtaleberettiget i 'henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og
menighedsråd

Egå

hver for sig.

Egå , den 7 ; 11 19 51.
Viggo Jensen.

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
l.. L _ •

bestemmes det, 'at tilbudet"skal lyses som servitut, på matr. nr. - __1l..8,." l!f Egå by,

og sogn, a:fxlJeJ:tkllUllxxXXXX:xt:d:ocxxxX x.~xxx:X:xx«l:k;xxxxxYatbr..xl:wjJ~~R!l{
~~~eKOC~X~~~xxxxxxxxxx~~d~~x~~xØmxkMkOOocIDOCæ~Eoc~~rox

~~.x1ooXQC.Kfx:J:i.\:M1:ketxooX~JflKKillWeS( .il~)px~.

Fredningsnævnet for Randers amt, den 15;1 19 52 .
K. G.Lar sen.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 60, Østerlisbjerg og en del af
SØnderhald herred, den 16'jan 1952.
Lyst. Tingbog:Bd.Egå bl.I. Akt.Skab D nr.37.
~ Bjd. er behæftet med pantegæld.

Knud Kjærholm.
-:- -:--:-

Afskriftens rigtighed bekræftes.

FreiInlngsJlævnet for ;'EP ~5
Randers Amt. '.

U1 4
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Bestilllngs-
formular

D

Afskrift.

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

l!'.cedningsnævnet for Banders amt. ]'. S. 28/51.

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

eller (i de sønderJvdske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn,

12a l!.:gåby
og sogn.

Akt; Skab nr.
(udfyld,s al dommørkon/oret'

I

Køberll }
Kreditors bopæl.

Gade og hus nr.;
(bvor "dlRt ftndes)

AnmeldereDll navn og bopæl (kontor);
1<'redningsnævnet for Randers amts-
rådskreds.

Dagbog ne.90 - 16/1 lS)2.
Dagbogen nr. 276 - 22/2 19~2.

Stempel fri •

Stempel: kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede Peter Grosen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 12a af Egå by. og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

l. Ikke bebyggelse vest for kirkegården nærmere end det allerede
er tilfældet.

2. Ikke bebyggelse nærmere det sydvestre hjørne af kirkegårdshegnet
enn 25m.

3. Ikke beb,yggelse på nreale t mellem gårdens bygninger og kOIIUnune-
vejen Lil Lystrup. L

~ .
Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træet, midlertidigt -eller vedvarende,

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o

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

skaber el. lign. skønhedsforstyrrend~ genst~nde,
I

Jeg forbeholder mig dog ret til p.Laqerfng af silo,
J \. , ~ • , • _ • ..

karm end l m, nord for gårdens bygninger •

• 1 i,

Jensen & KJeldskov, AIS, København.
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For fredningen krævelOjeg ingen erstatning.

Jeg er indfurstået med, at ovenstående fredningstilpud tinglyses på min ejendom matr.

nr. 12a af .c:gå by, og sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Egå
menighedsråd hver for sig.

Bgå , den 7 /11 19 51 .
p.Grosen.

Idet fredning,nævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 12~ Bgå by,af

og ,_sogq, xfx:Ptttmmxxxxx.J&jy.xxxxx~xxxxxktkxXx.x2C1GHLtxtMlk~:lO;lCx

ix: 1lxl!liH:då~lnQKOOx:JrOO~XJf:C( xxx x x x xx:x X:Xb1kWlJØ(Xet: illoxI:bmgX:ncK~Q{)U(!1[IX:sex: ~tKX

ø;: ~Eldi1tgte,{IIicK~.»ktl»Haltx:MK goo;pm:t:.ailrdl.l104ieK!xgtxpåXa4aCMiX

Fredningsnævnet for Randers amt, den 15/1 1952 •.
K.G.Larsen.

Indført i dagbogen for retskreds nr.GO, 0sterlisbjerg og en
del af SØnderhalrlherred, den lG'jan 1~52.
Afvist fra tingbogen, idet ejeren af matr.nr. 12~ Bgå ifl. denne
er Falle Grosen.

Knud Kjærholm.
Som ejer ifølge tingbogen af matr.nr •.12~ Egå by og sogn

tiltræder undertegnede Palle Grosen foranstaende fredning.
Ega, den 20/2 1952. p. Grosen. ~,

Indført i dagbogen for retskreds nr.60, Østerlisbjerg og en del ~f
Sønderhald herred, den 22' febr.1952.

·'Lyst. 1\ingbog:Bd•.8gå:-Bl.1. Akt :Skab "nr.167.
Anm:Få matr.nr. 12a hæfter:
r:-25000 kr. til Landkreditforenineen,
2. 6500 - "Ny jydsk Land-Hypotekforening.
3. Deklaration ang. byggelinie. Knud Kjærholm.

-:- -:- -:-
~~~',AfSkriftens rigtighed bekræftes.

J I Freduillgsnævuct for ;. 7' SEP. 1955
RaDd... Amt. K

...
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01796.09

Dispensationer i perioden: 14-03-1984
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forhandlingsprotokollen
for

NAlUHFt1EDNINGSNÆVNET FOR
ARHUS Ar~H::' bYUUI:i~ rHtUNINGSKHEDS

f~EG.NR. 171(, H

År 1984, den 17. marts, behandlede nævnet
~g nr. 15/1984 angående dispensation fra k1rkeom-

givelsesfredning til ombygning af
eksisterende udhusbygninger samt op-
førelse af ny præstebolig på matr.
nr. 12 !og 7 !Egå by og sogn.

Fredningsnævnets formand, dommer L. Thorup, fremlagde skri-
~lse af 9. februar med bilag fra Bygningsinspektorat Nord.

Af det fremlagte fremgår, at det eksisterende stuehus nedrives.
Amtsfredningskontoret udtaler i skrivelse af 28. februar 1984:

·~a der ikke opføres bygninger nærmere kirken end de nuværende, og
~ projektet synes rimeligt tilpasset det samlede kirke anlæg , ind-
~iller amtsfredningsinspektøren, at fredningsnævnet godkender det
a::lsøgte."

Sagen har været forelagt nævnets amtsvalgte medlem og sup-
p~eanten for det kommune val gt e medlem.

Der er i fredningsnævnet enighed om at godkende det ansøgte
p~ojekt, og der meddeles herved dispensation fra det kirkeomgivel-
sesfredede areal, idet det forudsættes, at det eksisterende stuehus
nedrives.

L. Thorup.
lIC.

L:d::.luiftens rl~ic~ed bekræftes.
c;;'Or na.u·j:t,cr ..ng~lov",'1'; \/ ~g og § 47 kan fredn1ng"nævnets afgø-
m;'ser indb'IN;"S ler uverlrednmg"",,,,,vnet (bdr. Amal,ega:le 7 1256
ri-r:benh&vn K,l ",l IJI. B, ansoge ren. mrtslt.del, "cmmunaloestyrelspn og
IPne:'kendtG foren:n\;er cg Instltutioroer SuiTIt af skovejeren ved diS-
prensation fra s',o\'oyg~elmif'n.

Klagefr:~l€n er 4 uger fla den dag, afgørelsen er meddelt den
I!'tgældenda kl2-;e!Je:etllgede.

En tillaceise (Iler dl~ppnsation må ikke udnyttes før udløbet
æ' klagefris!en. Er klage Indg:vet, må. tilladelsen eller dispensatIOnen
iillKe udn~1tes. medn'ir,dre dcn cpretholdes af OVC1frednlngsna:vllet.

Tllladel~;;n bo.tfalder, såfrt:mt den Ikke er udnyttet lOden 5 år
træ dens medaalelsa.

Frednmgsnævnet for Arhus amts sydlige lredntngskreds, den 19 MRS. 1984
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