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Fredningen har følgende omfang:
_arealet må ikke bebygges" eller oeplantes med uc1sigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
transformatorstationer, tele:fon- og telegrafmaster oe; lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber

,eller lignende skønhedsforstyrrende gcnstanoen De~ må i det hele ikke fore-
tages ændrineer ~ den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller

I

ltindrende for udsigte:'1til eller fra kirken.
e 'A 'et Wtiel' fJ .tøl'tc Gmn1 fol'bcbolde. ,.S ~ 406 "' til even-

tue" at optøø ot ~l' 1:Iobool(tCobu pa I»~ot lrt .,~ •

Denne overonsl{oP.1ster il{!i:Ctil hinder for, at den hidtidige ~~
~ beplantning pa ejond0mmen bi~8hcldes, ligcsore jeg forb~holder mig ret
til at I0retagc nybYGninger elluT ombygninger.,

l I tilfælde af nybygnlnge~ eller ombygninger er jee villig til forinden
ygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for

,aturfredningsnævnct, idet bebygeelsen altid skal have et sådant ydre, at
tebyggclSen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
~dsigten til eller fra ~irkcno
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~eg er enig i, at ovenst~ende.~redningstilbud tinglyses på min fornævn-
te ,ejendom.dog uden udgift for mig.

M.h.t •.pantegæld, servitutter og bynder henvises til ejendommens blad
1 tingbogen.
.. Påtaleberettiget er natur fredningsnævnet ~or Holbæk amtsrådskreds .g
menighedsrådet·.

, den· 11/ 11 19'I
,. ltoltu.

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred-
nirrgstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. ron oe 22a af ~ .by, laøbleltl sogrr.

Dej y-.e-d'fdear~r ind~':_,J'J;..~ITV"e'rl- ,~n, en
genparcV'bedes~~'gt på~·.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, den'."/11 19'2 e.
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Målestoksforhold: ca. 1:4000. ~: Iredede arealer.

Naturfredninl;,snævnot for Ho1bdc Amtsrådskreds, oktober 1953.
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

TIL ORIENTERING

REG. Nl /Q59,o5

Landinspektør Jens Elander Rasmussen
Rådhusgade 18
8300 Odder
(Deres j.nr. 2000/9343)

09/11-00

Vedr. j.nr. 88/00 - arealoverførsel og etablering af parkeringsplads på del af
matr.nr. 20 a Ørby by, Tranebjerg .

• Den 28. august 2000 har De ansøgt Fredningsnævnet om tilladelse til overførsel af et
areal på 836 m2 fra matr.nr. 20 a 0rby by, Tranebjerg, til matr.nr. 155 0rby by, Tra-
nebjerg, tilhørende 0rby Kirke. Det er samtidig oplyst, at det er hensigten at etablere
parkering på det overførte areal.

Ejendommen er omfattet af kirkeomgivelsesfredning lyst den 11. december 1952.
Ifølge fredningen må der i det hele ikke foretages ændringer i den allerede bestående
tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigt til eller fra kirken.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 18. oktober 2000.

Under besigtigelsen redegjorde De nærmere for ansøgningen og bemærkede, at kirken
mangler parkeringsplads. Det er efter det oplyste hensigten at befæste arealet med
perlegrus og ikke med asfaltbelægning.

Hverken Århus Amt, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite eller Samsø
Kommune havde indvendinger mod det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da den planlagte parkeringsplads tjener kirkelige formål, og da den vil kunne etableres
forholdsvis ubemærket på det pågældende areal, meddeler Fredningsnævnet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at der ikke etab-
leres asfaltbelægning på parkeringspladsen.
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KIagevejledning •
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. 8-70-51-8-741-21-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København 0
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Anders Egede Holm, 0sterbyvej 13, _
8305 Samsø •
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8,
8305 Samsø
Samsø Kommune,Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø
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