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Fredningsdeltlaration

UnderskrevIIe
menighedsra2d for Aal~ oe Linnerup socn~

AaIe præstega~rd

ind~iir herved pa at nedennævnte areal af (kn ."tilhørellde {'jendom, matr. nr. la af

A:1lc AaIe sogn, fn,des som neden-hy,

for nærmere anforl.
Arealet he~luives silleties: den del af matr. nr. la Aale by og sogn

som er beli~~ende vest for en linje nord-syd 200 meter øst for det

nuværende østlige kirkegaardsdige.

Fredningen har følgende omfang:
ArealHne må ildw behygges eller heplantes. Der må ikke anhringes transformatorstationer,
tl'ldoll- cllpr tdegrafmastcr, skure, udsalg~llOder, vogne til hehoelse eller lignende skøn-

hel!sforslyrelll!e genstande.
mlltgllilM'Am'~(A!t"nootfb1~mtnIOOtm'Hm.Saa hmge arealet administreres af

de kirk~1 19a myn(lielwder tr;p[,fer kirkemintsteriet dog afgørelse
merl hensyn til b~r~ni nger ti l kj rke~~l og pr:.ustA3anrd ens e6st brug •

For fredningen ydes der intet vederlag.
Denne fredningsdeklaration kan lyses paa lWlb ejendoml:"'men

matr. nr. la Ml.le hy og soen by, sogn.
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hvilke IIwtr. nr. udgor l'n Iflnllhtllgsejendom'!
TinglY~lIillgen ~ker Ilden IlIlgirt for mig.
Plltalerl'llclI tilkommer fn'dnin~snævllt'1 for Skanderhorg flmt og ml'nighedsl ådet

for Lala sogn.

Form,r>nd8ne for menighedsrA.9.ncne attesterer med deres underflkrifter,
at und3rskriverne udeør de samlede menighedsra~d.

Aale MenighAdsraad •

.'
I

O.J~ .~-..h~~.a ~k.. ~~~.
~ I / J'i"1l#v~
Linnerup Menighedsra8.d. ( , r .
CJJ~!~~. . Ø_/Ø~
~J ~a~ :71:. .. 'f;,~L_"'-

CZ&;oC::=:'::',a<ation ::: J 'i6 FA
Ved Tinglysningen henvises til vt'dlflgte kopi ar' matrikuels-kort vedlagt dcklarn-

tion \I9'h:Q[f.ndlil 1111111', ",..lf4J-~. ~ ~y,----- ,-1 ",:~,yå hvilket kort det fr,:t1 areal er irllltt'gnel
~ .k..t. ~ l..Jl:-. ~ k..{'ec.4w.c. ~ "t..1 +~"<U<I#C. ~ ..~ ~ .

~
Fredningsnævnet for Skanderborg amt. UaIR~I, .Ien \4d&.<:lu .. ~ \"'\0"::)'



," j/~ Indført i dagbogen for ref~!~r(;'~3nr. 50
AhJt: § : .'1) 7- Irr. -fu Tyrsting og Vrads herreder, den ~ ~ DEC, 1955,

§ : " .» Lyst tingbog: bd, 7"æ.,: t ;l) »
§ lP:

2
:-. ,. Akt: skab• i HlI

: .) ...
1.lt ~ ~ I.r. - ø"

'.

•

J ') ., 1 ' c.;...1 o.;;...:7---'od •.nr. {_ r uOn- jb •

Det ti] tr:;;(j"<l, Ilt llWl'V;ercnc.Jf' frc;d(lLnl~.:Jdl:klcJ.[,dtion t1nC-

lyses :30rn :3f'rvitutRtiftcnde på matr.nr. 1':':' }",lt· By ()I~ Q()c:;n•

...·'.K1rk"llCiJ.,liHtel'(fjt, den 50. novf;J:.bu· 191)5 .

...... '":::--:;_ .. _",-



· In;' t:r • nr • ly REG. NR.~~YI J«')'i:<;';~~'N'

~ ..~
&1l.d .

- \ 6 DEC.\91j~

Fredningsdeklaration

Underskn'vnl' soencra:',d for M,] e so~n

kommunen

indgår hervl'd p:', al nedenna'vnle areal af den mig tilhørende ejendom, matr. nr. l~ af

Aale Aale sOJ.\n, fredes som neden-hy,

for n:l'rmere anfort.
Arealet heskrives således: hele matr. nr. ly A:.ile by og sogn

FredninJ.\en har følJ.\elllle omfang:
Arealerne må ikke hebyg~es dIer beplantes. Der må ikke anbringes transformatorstationer,
tciefon- eller telegrafma~ter, skme, udsalgshoder, vogne til heboelse eller lignende skon-

hedsforstyrende genstande .
...løg l:c;lrhllb9ltleF INig dog ret .til.

.1

For fredningen ydes der intet vederla~ommunens
Denne fredningsdeklnration kan lyses pan MiB ejendom,

matr. nr. ly Aale by, A3.le sogn.

,.



%Hk~l nhtT:' ii~.~il(i~or 'l\.nn'rfnWaffi.n~~r:fbn'llNffi'?
Tin~IY~lIiIlW'n ~kl'r lIlIelI lJ(1~ift for nrigl ko'nlntt~cm.
Patalerdtcn tilkomnwr frl'dningsna'vlu't for Skanderhorg amt og mcni~hcd<;Ji\llet

for A '1.1e so~n.

Aale I /L/ .. ~- /11$"-:?", (en 7

Sogneraadsform~nden atteste~er med sin underskrift. at un-
derskriverne ude0r det samlede soeneraado

.c~

Foranstående frednin~sdeklaration godkendes,
Ved Tin~ly<;ningen henvises til vedllt~tc kopi af matrikuels-kort vedlagt deklam-

tion vedrørende matr. nr. 44.1.- mO. k1A... by,
'""""> sogn, pil hvilket kort del fredede areal er indtegnet. ~

~",'~l t(4!'<:(~ ~~Pl~ -t.J r~ &-1 : ""t-: , c:. .
Fredningsnævnet for Skanderhorg amt. 1111 iii mel, den llidQ.C.«Mc J l~F

~~

l

.'
I

j /~9:JJ.
A(giJt: § : -O"",:",' Kr. ~

~ :11.
~:. :~»

~~

'ndrørt i dllgbogen for retskreds nr. tiO
T»rslillg o~ Vrads hCir~ den !~DEC. 1!5S

lyst tingbog: bd .-L .
Akt: skab :jk

ja'M~

~; ].p :
~:....: __ .

lait : I..r. -- .t>...
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Fredningsdeklaration

UnderskrevnI'

indgilr herved pil at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom, matr. nr. Lf. ~ af

~ hy, ~ sogn, fredes som neden-

for na'rmere anført.
Arealet heskrives således:.e- ~ ~. -vc.r ~ --r

A;;;~- - ~ .t' r ~ ~_ ... /--=-q., --- ~

l ~./---~ ~ 4 •• ..;- _L ~ /tPøt..~

Fredningen har følgende omfang:
Arealer!it må ikke bebygges eller ullllllmloi.. Der må ikke anbringes transformatorstationer,..
tl'lefon- c1lt'r tclcgrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skøn-

hedsforstyn'nde genstande .
.Jeg forlH ht'Jltlei mig .Iog rcl.lil.:.-

For fredningen ydes der intet vederlag.
Denne fredningsdeklaration kan lyses paa min ejendom,

matr. nr. 74 ~ .....~ by, ~ sogn.

,.



.Ju!.ilkc..l1.1!.l1r. IIr__~1I1~.LC1LJandUAl~jentlom!!----

Tillglysnillg('n ~ker udcn lHlgifl for mig.
P:ltal('rl'~l'n tilkomml'r fr('dningslHl'vnet for Skamlerhorg amt og menighcdslll<let

for ~~ sogn.

I
ol

Forllnsl1\ende fredningsdeklaralion godkendes.

Ved Tinglysningen henvises Iii J _ __ _: kopi af ~atrikllels-kort.. WltIlnfltlIMilurll-

~
~ sogn, pil hvilket kort del fredede areal er in~lt'gnet.

r..,y.~) ~~~ •• , •• ""A4.'~ _

Frl'dning~nævnet for Skandcrborg amt. Ihilll1llel~ den h prfi ~ /9> J '

/! "h oV"'~./~~
Indført i dagborrnn f:;r retskreds 150 .

Tyrstin~ og Vr;.·: .. ~ ;Jer, dan ~8 - ..c,- ---/9 S}/.'"
lpt tlO:':~J:;.r bt L '(;li .

Akt: Sll(;b <' r, A ~J, .... , '1.- C' I .

..
Kr.
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Terræn af
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Aole by,
Ao/e sogn,
Vrads nerred,
.skanderborg' arnf-.

,"

ji-ed n ,'n.!JS a'e Ir It::lrcd-r'o,.., ,

Ud-Fqzrd;gef F !)"undlag aF ~ /rop; aF ""afr"~e/lro"-fe-l-.

Bræds'h-u? ,. se,P'" 1953
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
   
 Per Holkmann Olsen 
 Københavns Byret 
 Domhuset, Nytorv 

1450 København K. 
Landinspektør Christian H. Graversen e-mail: pho@domstol.dk
Fredericiavej 16 tlf. 40143099 
7100 Vejle 
 
  
  
 Den 24. oktober 2011.          
 
Vedrørende journal nr. FN 2011.81– ansøgning om tilladelse til etablering af regnvandsbassin 
på Aale Bygade 28, Aale, 7160 Tørring. 
 
Ved mail af 15. juni 2011 har De anført, at De af Hedensted Spildevand A/S er anmodet om at 
foretage arealoverførsel af to arealer fra matr. Nr. 1 a Aale By, Aale, til brug for etablering af 
regnvandsbassiner i forbindelse med renovering af kloaksystem i Aale by. 
På matr. nr. 1 a er der den 16. december 1955 tinglyst fredningsdeklaration, som skal sikre, at der 
ikke placeres skønhedsforstyrrende genstande på arealet. Denne deklaration berører det ene af de to 
arealer (del nr. 2 af matr.nr. 1 a), som agtes anvendt til regnvandsbassin. 
Menighedsrådet for Aale-Linnerup samt fredningsnævnet (for daværende Skanderborg Amt) er 
påtaleberettigede. 
Regnvandsbassinerne etableres under jordniveau med kronekant i eksisterede terræn. Mellem det 
påtænkte areal til regnvandsbassin på del nr. 2 og kirkegården/graverens område er i dag et levende 
hegn samt en række store træer. 
 
Sagen blev forelagt Haderslev Stift, der på baggrund af udtalelse fra Kgl. bygningsinspektør 
foreslog besigtigelse. 
Besigtigelse blev foretaget 6. oktober 2011. Tegningsmateriale blev forevist.  
 
Den 19. oktober har Haderslev Stift meddelt, at Stiftsøvrigheden på baggrund af udtalelse fra kgl. 
bygningsinspektør den 12. oktober og på baggrund af besigtigelsen, kan tilslutte sig, at der 
meddelelse dispensation til anlæg af regnvandsbassinet i overensstemmelse med det 
tegningsmateriale, der er forelagt, samt under forudsætning af, at der ikke opsættes hegn eller sker 
beplantning omkring bassinet. 
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité har tilsluttet sig, at der meddeles dispensation. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse : 
Nævnet finder, at den planlagte placering af regnvandsbassin ikke er i afgørende strid med 
fredningens formål, og nævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, 
tilladelse til udførelse af det ansøgte i overensstemmelse med det forelagte tegningsmateriale og på 
vilkår, at der ikke beplantes eller hegnes rundt om bassinet. 
  
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 

mailto:pho@domstol.dk


Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Gebyret udgør 500,- kr. for privatpersoner og 3.000,- kr. for alle andre klagere. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
sagen fra Fredningsnævnet. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Tilladelserne må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget. 
 
Tilladelserne bortfalder, hvis de 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 
 
 
Denne afgørelse udsendes pr. mail til:  
Chr. Holmgaard Graversen, Hvenegaard & Jens Bo Landinspektører A/S, chg@jensbo.dk
Mette Dybkjær Hansen, Hedensted Spildevand mdh@hspv.dk
Aale Sogns menighedsråd 8001@sogn.dk
Hedensted provstiudvalg nap@km.dk
Kgl. bygningsinspektør Niels Vium k-r@k-r.dk
Naturstyrelsen nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, hedensted@dn.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Stig Døssing, Skolevej 20, Ølholm, 7160 Tørring, 
stig.dossing@gmail.com
Hedensted Kommune, Teknik og Miljø teknikogmiljo@hedensted.dk
Hele Hummelgaard Aarre, Hedensted Kommune helle.aarre@hedensted.dk
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