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

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

(~ Fredningsnævnet for Randers amt. F.S.23/1950-17.

Jeg forbeholder mig dog ret til a;t b;i.beholde de n:uv~rendeu,bygninger og
~ elektriske master.

,

Mtr. nr.; eJerlav~ sogn: 18a Voldum
(i København kvarter) b

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

- 'bogen, art. nr.~ ejerlav,
sogn,

Akt: Skab 1lI'.
(udfyldes øf dommorkonloret)

Købers }
Kreditors bopæl.

Gade og hus nr.;
(bvor oldlot fiodes)

Anmelderenli navn og bopæl (kontor);

.]1redningsnævnet for Randers amt
ved dommer Fog, Mariager.

5463 - 19/11 1952.
Stempelfri • Stempel: -- kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede gårdejer Michael M. Mikkelsen, VOldum,
af Voldumtilbyder herved som ejer af matr. nr. 18a by. og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

Em strimmel på 50 m bredde langs kirkegårdens vestdige og en
strimmel på 10 m bredde langs kirkegårdens syddige.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes ~med høje træer, midlertidigt eller ve'dvarende,
. I ' -

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

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgsstede'r, isbode~, vogne til beb~el~e eller opbevaring' åf red~

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tiQglyses på min ejendom matr.

nr. l8a af Voldum by, og sogn, dog uden' udgift for mig.

Påtaleberettiget" 1 henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt ,olx provst i-
udvalget og menighedsrådet f .

hver ar sIg.

Voldum ,den 17 /11 19 52.
Michael Mikkelsen.

~)

u

Idet fredningsnævnet for Ran~ers amt modtager og godkender foranståen.de fredningstilbud,

bestemmes det, at tilb~det skal lyses som servitut på matr. nr. i8a
u

af ,Voldum
.J

br.,

og sogn, ~E:roxxxxxx:xn,1!'Cxxxxx~xxxxx~xxxxx:xwm:;, hvilket matr. nr.

m\x~~:&~:x!wxt~kint~jttx~:RMk~}::~~~)(~·

Fredningsnævnet for Randers amt, den 18/ 11 19 52
F O g.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 59 RougSØ herred og en del af
Sønderhald herred med Nørhald, Støvring og Galten herreder den
19 'novbr .1952.
Lyst. Tingbog Fol: Akt:Skab G nr.657.

J.Hansen.
-:- -:--:-

Afskriftens 'rigtighed be~ræfte& •

)Th'o@.w.b~.gsmlmV'net fmE'
JR.auRder~j A;p,t. • 7:~

I~
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Afskrift.

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

Fredningsnævnet for Randers amt. F.S.23/50-l7.

Akt: Skab 111'.
(udfyldes af dommorkontoret)

Mtr. nr.; eJerlav~ sogn:
(i København kvarter)

eller li de sønderjvdske lands-
dele) bd. og b!. j ting-
bogen, art. nr.,~ ejerlav,

sogn.

qaden
Voldum by

• u

KBbers }
Kreditors bopæl.og sogn.

Gade og hus nr.;
(bvor sAdant ftod!:.)

( ,

- )Anmelderenll navn og bopæl (kontor);

Fredningsnævnet for Randers amt ved
d UF c. LJammer og, Mar~ager •
• I,

Stempel: kr. -- øre.

. ,-

Fredningstilbu€l

Undertegnede Voldum-Rud Sogneråd

tilbyder herved som ejer mKlXOCXmx: ::tic

lade nedennævnte areal m~~~å:tICJ\tilLXflfEK1lL

so:ga; at

Arealet beskrives således: Parkeringspladsen på gadejord øst for
kirkegården i Voldum.

,
Fredningen har følgende omfang:

(

ArE'alerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarenpe~
_ c I

ligesom dor heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
g,.l ." _ "l",

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse el\er, opbevaring ~f r~d-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

l.
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For fredningen krævES Ringen erstatning. - Sognerådet
Jd"IQ,K er indforstået med, at ovenstående fr.:dningstilbud tinglyses,.~~x~SlI~ KlJt~..x:

ni'): JR.lt ~ oo~ dbg uden-Vdgift for ID=: sognerådet.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er frcdningsnævncC)for Randers amt, ~ provsti-udvalget og menighedsrådet

hver for sig.

Voldum ,den /11 19 52 .

Sognerådsformanden attesterer·ved sin un~erskrift, at alle. ~
sognerådsmedlemmer har underskrevet.
R. Laursen. H.Nielsen. Ole Vindum. M.Jensen. Søren Nielsen. ~,
Manfred Andersen. H.Christensen. A.D.Christensen. Magn.Sørensen.

Det attesteres, at samtlige medlemmer af Voldum-Rud sogneråd ~,
har underskrevet. tt

Voldum, d. 6/2 1953.
R.Laursen,F.ffid. ta

_u

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkend~r fora_n~~tåen~e fredningstilbu~,

Fredningsnævnet for Randers amt, den 6/ 3 19 53 •
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på ~~x~x gaden af Vol.dum. by,

o g sogn, ~XXXXXX1ll:KXXXXX~xxxxx~xxxxxmtlx;x:bMilket2ItmK1X~K

1IXIXXi~XlX:xImctXi~. Det fredede areal ses indtegnet

på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Indført i dagbogen for retskreds nr.59 RougsØ herred og en del af
SØnderhald herred med Nørhald, Støvring og Galten herreder den
7 'marts 1953.
Lyst. Tingbog
Kort forevist,

Fol: Akt: Skab ~ nr.196.
genpart henlagt på akt.

J.Hansen.
.-.- .-.- -:-

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Til Mariager Dommerkontor.

FredningsB.ævnet for
Randers Amt. .. 7 :SEP. 1955

~
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Afgørelser - Reg. nr.: 01959.06

Dispensationer i perioden: 21-05-2006



d.rreanlngsnævnet tor Arhus Amt REiNl ;tJS0. Ob
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Arhus C

Voldum-Rud Menighedsråd
Att. Jørn Pedersen
Dalsbrovej 14, Voldum
8370 Hadsten

MOdtaget;
Skov- og Naturstyrelsen

22 MAJ 2006

SCANN7~lr
Tlf. 86 122077
Fax 861971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 -4001
CVR II 98 62 93
Den 21. maj 2006.

Vedrørende j.nr. 11.01.2006-33 - ansøgning om tilladelse til at opføre et kombineret graver-
og maskinhus i tilknytning til Voldum Kirke på ejendommen matr. nr. 18 a VoIdum By,ej Voldum, beliggende Sophie Amalie Vej 2, Voldum, 8370 Hadsten.

Voldum-Rud Menighedsråd har ansøgt Fredningsnævnet for Århus Amt om tilladelse til at opføre
et kombineret graver- og maskinhus ved Voldum Kirke på ejendommen matr. nr. 18 a Voldum By,
voldum, beliggende Sophie Amalie Vej 2, Voldum, 8370 Hadsten.

Ejendommen er til dels omfattet afkirkeomgivc1sesfredningen for Voldum Kirke, tinglyst den 19.
november 1952.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 10. april 2006. I den forbindelse oplystes det, at
menighedsrådet i dag lejer det omhandlede areal og at det i dag bliver brugt til containerplads, men
aldrig er blevet godkendt til dette. Menighedsrådet ønsker at erhverve dette areal samt yderligere
100 m2 mod vest i forlængelse af containerpladsen.

Det oplystes endvidere, at de nuværende containere vil blive fjernet, når graver- og maskinhuset
opføres, ligesom man påtænker at forny hegnet omkring det areal, der i dag anvendes som
containerplads.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite bemærkede, at overgangen fra stensætning til hegn
er meget synlig, og at en let beplantning omkring containerpladsen vil være at foretrække.

Der var på mødet enighed om, at den mest hensigtsmæssige placering for graver- og maskinhuset
vil være, at maskinhusets østgavl opføres samme sted som den nuværende container, det vil sige ca.
9 metcr fra hjørnepælen på ejendommen, og at maskinhuset placeres mod vest i forlængelse af
containerpladsen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Fredningsnævnet tinder det af afgørende betydning, at indsynet fra kommunevejen øst for
kirkegårdcn bevares, og at kirkegården fremstår som frit beliggende. En placering længere mod vest
end oprindeligt foreslået og trukket lidt væk fra kirkegårdens syddige vil gøre, at indsynet fra

mailto:post@aarhus.byret.dk


"~""UUU~VvJvU uc;vcuc;~, ug al uygmngen KUnI oegrænset omtang placeres Inden tor fredningen.
<Fredningsnævnet har derfor besluttet at meddele dispensation til det ansøgte på vilkår,

• at graverbygningen placeres som ovenfor beskrevet,
• at de nuværende containere på pladsen samtidig fjernes, og
• at der ved den nuværende containerplads etableres en let beplantning med danske

hjemmehørende arter.

Klagevejledning,i{. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.

Klageberettigede er:

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Med venlig hilsen

Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-51-8-709-2-05)
Hans Mikkelsen, Sophie Amalie Vej 2, Voldum, 8370 Hadsten
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
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