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formular
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REG. NR. /d'?3.r

A f S ~ r 1 f t;
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Frednin'l llrr' I' I 101
Hi'nrJ", r,

1-------- -----Mtr. lir.; ejerlav. sogn:
(i København kvarter)

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

sogn.

Akt; Skab nr.
(udfylde~ al dommerkontoret)

øberll }
Kreditars bopæl.

Anmelderen, navn og bopæl (kontor);
Gade og hus nr.;

(hvor sielant fiades)

Stempel: kr .• øre.

Fredningstilbud

Undertegnede Hornsle t sognerA.d
tilbyder herved SO~l ejar af ~zJ!~XZXZXZXZX ZlIlixzx~xzxzØxzxZXZXZXZXZi1tllXzat
n~de~vnte ~l~~~nnder er nedl~g~ gammel vej og ikke ma'rlkuleret.
ti~iØ~iSe . txUZ'H~lXft~x~
at lade ~._,p/. L/c. Go"'r

ArealetrieSkhves således':

Kom:nunensarealer op til klrkegaarden i,jodnord og vest 10el. par-

keringspladsen nord tor kirkegaardeo og kommuaeaøanlæg vest for

Fredningen har følgende 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

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

skaber' el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jensen & KlelJ.skov, A/S, København.



For fredningen knever jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med. at ovenstående fredningstilbud tinglyses *D'I':~
»HXZZZzzxzxZ.x&f!tzxzxzxzxzx2;KZXZXZXZXZX:anmntdog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Hornsle t
me111ghedørld hver for sig.

Hornslet sognerAd pr. Horn- . d0n 7 / 12 19 51.-slet
'l .f J,

N. l'edersen.

•

.'rLdning>na:vnct for Randers Ulllt modtager og godhnd<Jr foranstående fredningstilbud.

•
'fmi~dZi~~~iI~i~di~~~t!tZizxzxzxzxzzz6xZZZ.1tzxzzdzx
XZXZXZZZxZmZi~ti2XZz.z~XZz.zx~zzzx.zd1hxzxzriZzIi'~
izæøi~ti!i:dzxzxzxzxzxz~2x*mZi:mMz~t\iM2!~~~
fl?z:fiia:anM~~z'izxiHk~~xaMi!imx

Fredningsnævnet for Randers llld, <hm 7 / 9 19 55 .
~ L F O « ~

-0-0-0-0-0-0-0-0-

Afskriftenø rigtlghe4 bekræftes.

Frednln~snævnet for lmndera ~t, den 8.9.1955.
~h

•

•
...



ad b.

hl l a.

Bec;hllln~s·
rormular

D

.Ærskl'i rt.
REG. NR. /J'.?.3 .T'l:O -53?

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

Ji'eedningsrJÆvnet fut' liandel's amt. l!'.,s. 30/l9~1.

Akt; Skab nr,
(udfyldes øl domnllfkontortl'

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

eller (i de sønder)vdske lands-
dele) bd, og bl. j ting-

e bogen, art. nr., ejerlav,
sogn.

la Hornslet
by og soen.

l<øbers }'
Kreditors bopæl.

Gade og hus nr.;
(hvor dd.nt Hades)

Anmelderellli navn og bopæl (kontor);
'b\l'einingsnævnet 1'01' Handers mut
ved dommer PoC, !vJarjagur.

lJagbog nr. l?JO
S t,8mpt)1i'ri. Sterhpel: kr. __ øre.

Fredningstilbud

, Undert~gnede I!Ol'nsle t menjghedsrild

af Hornslot by.la ogtilbyder herved som ejer af matr. nr. sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

a. Præstag~rdens have og g~l'dsplarls øst for kirkegården,
b• .Gnbr'ærumepi) JO m. langs kirkegårdens søndre hegn af præste-

embed o t s j or d •

Fredningu~ har følgende omfang:

Arealerhe må ikke bebygges eller beplantes mud høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

Iigosom der hellur ikke på arC'alcrnc må anbriflgcs tramformatorstationer, telefon· og telegrafmaster
(

o. lign., derpå ej ops,~ttes skure, udsalgssteder, jshoder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skabtJr el. lign. skønhedsforstyrrende .g(mst~n?e.

~~~koc~~~Am~X~~~Nk Sålænte HeL 'pagældenRe areal admihi-
sLreres af de kirkelige myndigJleder, træffer kil'kemin~ steJ.'iet- do[;
ef ter' indhentet erklwl'i:r19 fra frerlnj ngsnævnct afgørelse om ny-
placering af b,ygnine!:;r pa præs tegårdsj orrl en og Lillige om selve
byg/jeplanen for disse, for så vidt bygningerne skal benyttes til
dl'iften af prcestegårdeus' j oreler, til brug for præsten eller i de t
hele skal tjene kirkeljge formbl.
Sål.enge den til prlCstcembe det hørenJ e have med gårdsplads samt ,len
elel uf -p r ,:B s tegårdens areal, ner ligger i umiddelbar tilkn,ytning
her Lil, adminis ~reres af de kirkeljgtJ myndigheder, trJJffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyplauering af præsteg31'dens bygninger
horund er Lillige selve bygglcplanen samt t j lbyeninger m.v. ae om-
bygninge c, del' JJnJrer prast t)ga.coeno u:iseende, u.anset fre dnings-
deklarationen. .
Jensen & Kjeld9kov, A/S, København.



For fredningen kræver feg in'gen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående frcdning~tilbud tinglyses på min ejendom matr.

nr. Iii af Hornslet hy, og sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleherettiget i Ii~nhold til foranstående er fr('dning~nævnet for Randers amt og Hornsl et

lJ1t1nigheus.cåd hver for sig.

Hornslet . den

A.Ui~lsen. Kathrine Skipper.
~L:.nepræs Len El ttesterer ve d

h3d~edlemJ1ler har underskrevet.
Jens OV81'gaarcl Jensen. Vilhelm bacb. Mal'g;rethe Bak.

Hans Juul. I. Ch['ol'ih:lsen. H.:::'kjerk,
i'mlfl.

?Oj12 19)2 •.

H. 8øry] el'ga ar d.
sin underskcLt"L, ut alle nWllig-

Idet flcdningsmcvnel for Randers aIllt modtager og gOlJl. ••mder foranstående fredningstilbud.

b€stemmes det. at tilhudet ~kal lyses som selvitut på matr. nr. la af Hornslot by,

og sogn,lållattlrolaXXA XXXA kl'r.x.x.xxx-x;lQxxxxxx t<Jk<xxx xx~~.x.hyj~kroatt.Æ(,x

iolooilimlolsoxm!flkmaJJy,::uF.XX x x A.(X x ,{xxib.(j;, ;(1.jCgwl..~!xti!R<}!'{I.t,g, ;f)AAXf,~RljØR)~x'!t!kit'Hl.Jmktlt!WJtk

plk)9a"dlagte<kort:;Æi.ih,vilketceII .:gj{J}j:!)ll't ~bIl.rt~xI]{:J.Il;Qgtx[.li't-:R~!~l){

Fredning~nævnet for Rander~ amt, den 2 /1 U )95:5

.D'og.
DdL Li.1LrJ.,tJes, at ·n.JJl'v<erenle fredningstilbu.d tinglyses som

serviLutstiftende p~ matr.nr. 19 Hornslet by og sogn.
Kirkeministeriet, den 30. marts 1~53.

P.In.v.
~.b.

~inar 1Jøwe,
fro.

lnclf'ørt i dugoogon 1'01.' retskreds nr. GO, 0sLerlisbjerg og en
del af 5ønderhald herred, den Uloktb.19~3o ,
1Jyst. 'l'inGoog: Bd.Hornslet 1H. l, Akt:Skab t: nr. 3"32.
Anm: l'å ejd. er den 25/9 1~53 lyst ai'vandingskommissionskenclelse
med fort.rinsret som for kornmuhaie skatter for beløb 1005 kro38 øre.

KnucJ Kjærholmo
-:- -:- -:-

Af'skriftens rigtiglIed 'bekra::ftes.

Frtldningslla~\'llllt "ul' .... SEP ;955
Ranllel'll Amt. '~

Vj ,1.
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Be ..lilllngs-
formular

D

REG. NR. /4'~1.?
Afski'i Lt.

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

l!'.ce dllin[;snæVfle L fol' Hand 81'S amt • .I!'. S.30/~1.

udslettelse

3:5 Hornslet;
by og sogn.

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

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

sogn,

Akt: Skab 111'.
(udfyldts al domnur"ontoret)

Købers }
Kreditors bopæl. ----

Gade og hus nr.;
(hvor sid.nl findet)

AnmeldereM navn og bopæl (kontor):
l<'.cedningsnævne t; 1'0 c Rand 81'S amLs1'bds-
kreds ved dommer' Pog, Mariaeer.

Dagbog rl.C'.13SJ6 - <j/B 1~')2.

S t;emjJelfri.
Stempel: kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede lensbaeon llolger Hosenk1'antz, Hosenholm,

af Hornslet by. og35tilbyder herved &om ejer af matr. nr. sogn, at
,

lade nedtlllllievnte artlal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet besk rives såiede&:

Hule mat;.cikels nummeret.

frtldningen har følgende 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
'. ,

o. lign., derpå ej op~ættcs .skure, udsalgsstIlder, isqodcr, ,vogne, til beboelse. elle~ opbevaring af .red-

&kaber el. lign. skønhedsforstyrrende gemtande.

Jeg forbeholder mig dog ret til genopførolse ei' ter brand, nedrivning
e.l. af de på matr.nr. 3~ værende bygninger j overensst;emmelse med
de til den tid gældendo bygge- Og sundhedsvedtægter.

Jensen & Klelds~ovl A/S, København.



•
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået lIled. at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr.

nr. af Horns let by, Of! sogn, dog uden udgift for mig.

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

ltosenholm , den 12/7 19;;2.

Holger Hosenkrantz.

•

I<I .. t fr(jdningsniCvnlJt for Randers alllt lIlodtagur og gO(J,,".mder foram.tående fre~ningstilblld,

b.stemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.

og sogn, af hartkorn: (; tdr. O skp. U fdk. Ol
af Hornslet by,

alb .• ~~Kl:iK

• I'redningsnævnet for Randers amt. den 19 52 .
P.n.v.

e.o.
A.Krisi;;ensen

sekr.
lndført i dagbogen for retsk.ceds nr.GO, (LJstGrlisbjerg og.en del
uf ~øn<lerhaln herred, den 9'aug.lS52.
~yst. ~ingbog:Bd.Hornslet Bl.350, akt:Skab 8 nr.326.

Knud Kj'd'holrn.
-:- -:- -:-

Afskrif'tens

f~·
rigLighed bekræftes.

Ji'reitni \l;; jli.l'\ ': l, :

Rll.nUtlI'il Awt
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Afgørelser - Reg. nr.: 01892.17

Dispensationer i perioden: 21-08-2003



1802. /7-

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 8643 7000

21/08-03

Hornslet Menighedsråd
v/Ove Devantier
Alpedalen 15
8543 Hornslet

Vedr. j.nr. 63/03 - ansøgning om tilladelse til opførelse af en mandskabsbygning
samt udvidelse af kirkegården ved Hornslet Kirke på matr .nr. 1az Hornslet by,
Hornslet,

• Den 24. juli 2003 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra Menighedsrådet
modtaget ansøgning om tilladelse til opførelse af en ca. 100 m2 stor mandskabsbygning
og om tilladelse til udvidelse af kirkegårdsarealet ved Hornslet Kirke på ovennævnte
ejendom.

Ejendommen er omfattet af kirkeomgivelsesfredningen ved Hornslet Kirke, deklaration
tinglyst den 8. oktoher 1953.

Mandskabsbygningen opføres som en ca. 20 m lang og ca. 5 m bred bygning med ensi-
dig taghældning. Bygningen placeres langs kirkegårdens østre skel, mod Løgtenvej.

Udvidelse af kirkegården sker på et ca. 8000 m2 stort areal syd for den eksisterende
kirkegård, og afgrænsningen af udvidelsen udføres som et udadvendt kampestensdige.

Amtet har ved sagens fremsendelse anbefalet, at der meddeles dispensation til det an-
søgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da den ansøgte mandskabsbygning og udvidelse af kirkegården er begrundet i funktio-
ner, der har relation til de kirkelige formål og da både bygning og kirkegård placeres
hensigtsmæssigt i forhold til kirkegårdsarealets eksisterende indretning, findes det an-
søgte ikke at stride mod fredningens formål, hvorfor Fredningsnævnet i medfør af na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler tilladelse til det ansøgte.

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

O-d S>v 2flJ{ -( ~{II {tfL- d OO!

5L(



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. 8-70-51-8-733-1-03)
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/Niels Viderø, Rosenholmvej 30,
8543 Hornslet.
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, Ole Kristiansen, Jomfru Gundersvej 10,
Skørring, 8544 Mørke
Rosenholm Kommune, Tingvej 17, 8543 Hornslet
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