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Afskrift.

8eslillings-
rormular

D

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

Fredningsnævnet for Hanrj81'S .amt. ]'.8.12/1948-22.

Akt: Skab D nr. 652.
(udfyldes af dommerJ"onloret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 15a l!:bdrup by
ti København kvarter) O sogn.

eller (i de sønder;ydske lands- g
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. n1"., ejerlav,

sogn.

,} KøberS} (
Kreditors bopæl:

Gade og hus nr.:
(hyor sid.nt hndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
]'1' edningsnævne t for Randers amt
ved donuner Fog, Mariager.

8tempe 1fri.
890 - 26/6 1953 • Stempel: --- kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede gårdejer Jens Kristian Jensen, Bbdrup pr.Kolind
15a af Ebd.rup by, og sogn, attilbyder herved som ejer af matr. nr.

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

En bræmme, 50 m dyb, regnet fra vejen langs nordre kirkegårdsdige
og beliggende stik nord for nordre kirkegårdsdige, begyndende ved
forlængelsen af ve stre kirkegål'dsdige og sluttende 90 m 1æ-hgere

mod ø st •

. .
Fredningen har følgende omfang:

• ~ l ~ • '
Arealerne må ikke bjlbygg~s el1!lr beplantes med høje

l.: •
., ,

ligesom

iræer, midl~~~di~( ~Ier: ~;dvår~~de,
" .

der heller ikk~ på arealerne må anb~i?ges transformatorstatio~er, telefon- og telegrafmaster

o. lign., derpå ej opsættes skure; udsalgssteder, isboder, "vog~e- ti\--beboel~e -eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.
J(;1.. ci.k

Ug~wOOWw~K~~~X~~K
r,""

Ef

Jensen &: KlciJskov, AIS, KlJbenho.vn.
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For fredningen kræv~; jeg ingen erstatning.-

o - _,; Jeg er indforstået med, at ovenstående fredninglitilQ1lld.' tinglyses •.på min ejendom matr.

nr. 15a af Ebdrup sogn, dbg tiden uc:fgift for' mig.
l·

by, Og
Påtaleber;ttiget i henhbld til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt,'~, pri9V-

stiudvalget og menighedsrådet . "
hver for sig.

I, .IJ
I~bdrup ,den 18/6 1953 •.

tw~lit~r~'• l,'• J.. .J ........ ~t L .. ' ..... ""

J. ) •

, • I' j
J • ! j : I l l '"::.I Ij J j • !, ,

I'l ,

" ,

, '
." • J l!

Idet fredningsnævnet f?r Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
\. ~ I.~ l ~. I... v: .." lt • •• ....1 \. 't'

bestemmes det, at tilbudet skal ly~es spm servitut på matr. nr. 15a af Bbdrup by,
•. ' • l '" • CJ

OK . sosn, xfx:1x/Ilt~](oax:xxX;xxldt,Xxxx.x:~lqC.XxXXX;{~~xxXjXm .• hvilket m~tr: n.r. evt.
forbindelse med I~~A~ andre ibd. udgør et landbrug. IilØt"X:~~~~«i~

:JPlIJOOldJxgtll: b Dt,x:mc IMIket.l'.OO l{geJiI rmt<: .l!lecæsc illll:l1lagr ;pi:~1€){.

Fredningsnævnet for Randers amt, den 23 /6Fog.
nr.57 Bueltoft kØbstad

19 53 .

m.v.,Indført i dagbogen for retskreds
den 26.juni 19530
1yst. Tingbog Bbdrup blad 14b.
Til'præjudic9'sæfter paniegreld
l .'1

Akt,skab D nr.652.
og· servi 'tutter. l."." ""'.'

Vestergaard.
j_ :'~h~ l. l' I' _ :~.:..'_ .

.Afskri,+te~ilr~l?tigl:;l,~9-1befc~'!3.t.'tes~, ,1." l" \J <.)I.i) ,l ~Il

J.,! l ,. , ol

Fl'eIJlIill~;';'I,I'\'l1et tor
~~t1enl AIIlt...

l ,I,~j 1-7 :SEP. 1955 I' ,,!

~ ' ..o
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Afskrift.
REG. NR . .lo Ycf k';q')f -,yS

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

l!'redningsnævnet for Handers amt. 1!'. S.12/1948-22.

Akt: Skab C 11'. 611.
(udhUles øl dommerkontoret)

Mtr. nr., eJerlav, sogn: 16a Bbdrup
(i København kvarter)

eIJer(i de sønderivdske lands- by og sogn.
dele) bd, og bl. i ting-
bogen, art. nrs, ejerlav,

80gn,

Købers }
Kreditors bopæl.

Gade og hus nr.;
(hvor ,ldlnt 8ndes)

AnmeldereDlSnavn og bopæl (kontor);

Fredningsnævnet for Handers mut
ved dommer Pog, Mariager.

Stempelfri •
Stempel: -- kr. -- øre.

891 - 26/6 1953.

Fredningstilbud

Undertegnede gårdej er iviads Pe ter Alfred Madsen, Bbdrup,

by.tilbyder herved som ejer af matr. nr. 16a af .l!;bdrup og sogn, at

lade nedennævntu areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet heskrives således:

Den del af matr.nr'. 16a, der ligger inden for en afstand
I af 40 m fra søndre og østre kirkegårdsdige.

• Fr~dningen har følgende omfang:

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

ligesom der heller ikke på aroaler,n() må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmastcr

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalg~steder, isboder, vogne til 'beboelse e,~ler opbevaring af red-

skaber el. lign. skøn h()dsforstyrrendtJ genstande.

JtJg forbeholder mig dog ret til at lade det existerende maskinhus stå,
indtil det må kasseres på grund af ælde.

Jensen & Kleldskov, A/S, København.
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• c. -
For fredningen kr,ever jeg ingen erstatning.

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

nr. 16a sogn, dog uden udgift for mig.af .J:;bdrup by, og
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt jJ&x prov-

stiudvalget og menighedsrådet .
hver for sIg.

~bd:r'up.den lG 6 19 53..
Mads Peder Alfred Madsen.

J

Idet fn;dning~nævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
~ l

bestemmes det. at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 16a af Ebdrup by,

og sogn~jjært1ro"'COCXXXXXXli:kxxxxxJ<s1l:ji.XXXxxJ{l1IQI:xxxxx~1tl., hvilket matr. nr. evt.
forbindelse ml:d nm«:pnK andre

Fredningsnævnl:! for Randers amt, den 23 /6 19 53.
]!log.

IndfØrt i dagbogen for retskreds ur.57 A::beltoftkøbstad m.v., den
26' juni 1953.
Lyst. Tingbog Ebdrup blad 15d. Akt,skab U nr.6l1.
Til præjudice hæfter pantegæld og servitutter.

Ve st ergaard.
-:- -:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræftes •

.l.redllilJgSllll'l'uet fol' 5
Ihdcl's Amt. ~7:SEP.195

t;
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Bestilllng,-
rormaler

D

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

og andre påtegninger m, m. (vedr. fast ejendom).
l!'redningsnævnet for Randers amt. F.S.12/1948-22.

Akt: Skab A nr. 90
(udJyldes øl dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 26 ~bdrup by
(i København kvarter)

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

sogn.

'Købers }' I. bopæl:------
Kredltors

J " . .~-
"

Gade og hus nr.:
(hvor ddanf Andes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

]'redningsnævnet for Banders amt ved
dommer Fog, Mariager.

Stempelfri.

939 - 9/7 1953.
Stempel: --- kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede fhv. ringer og graver Hasmus Karl Rasmussen af Bbjrup

af ~bdruptilbyder herved som ejer af matr. nr. 26 by, og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

Hele matr.nr.26.

. ,
!... lit • " •

Fredningen har følgende omfang: . i. 1 2
Arealerne må ikke bebygges elfer beplant~s ined høje træer, midl~rt~di~{elle~ ~e4våren~~,. .. ~ . ~"', .

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

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

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at lade', ddi!(~e\:isterende beboelseshus
stå, og senere erstatte af evt. nyt beboelseshus ikke nærmere
kirkegården end det nuværende hus. '. 'r

Såfremt hønsegården flyttes, må den ikke derefter støde op
til kirkegårdsdiget.

Jensen & Kjeldskov, A!S, K"bcmh,vD.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

nr. 26 af ~bdrup sogn, dog uden udgift for mig.!>y, og
. '

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt,O@C prov-
stiudvalget og menighedsrådet

hver for sig.

Bbdrup ,den 25/6 19 53 .

Rasnus- Karl Rasmussen.

, ) ,;

.. ' "1

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 26 . af' Ebdrup by,

og sogn, afx~llQ)(xxxxx.tk.xxx xx~kp:xxxxxJf.dk{xxxxxlll»+il~1lCltIliCtX«r.

i lIfIDlbindBiJmxmxd::xmKlX lOX.x xx xx X x xxx :xiild:.xudg«lX~tx xmMbt.llg; x:IllM~~lW}:SUCbll§te§~

)IJi~dh{$oc :tm,xaf:xh~kQtXJ:l KgeKpa.cOC illedx~ keniagt:;på Xli~H.

Frodningsnævnet for Randllrs amt, d::n 6 /7 19 53 .
'H'nrr---o-

Indført i dagbogen for retskr'eds nr. 57 Ebeltoft kØbstad m.v.,
den 9' juli 1953.
Lyst. Tingbog ~b~rup, akt:Skab A nr.90.
D9r præjudicerer"pantegæld. .

yestergaard.
-:- -:- -:..:

Afskriftens rigtighed bekræftes.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02048.53

Dispensationer i perioden: 09-11-2000



REG. NR. clo Lf! 5 3

o

FREDNINGSNÆVNET FOR ARHUS AMT TIL ORIENTERING
Retten i Randers, Sand gade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

Midtdjurs Kommune
Bugtrupvej 31
8560 Kolind

09/11-00

Vedr. j.nr. 124/2000 - tilbygning til graver- og servicebygning ved Ebdrup Kirke -
Deres j .nr. 00-066.

Den 27. oktober 2000 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra kommunen
modtaget ansøgning om tilladelse til opførelse af en 13 m2 stor tilbygning til graver- og

• servicebygningen ved Ebdrup Kirke.

Tilbygningen udføres ved at bygge yderligere 2 meter på den eksisterende bygning mod
øst, således at det samlede areal af bygningen kommer op på 33 m2• Tilbygningen ud-
føres i stil med den eksisterende bygning.

Ejendommen er omfattet af kirkeomgivelsesfredning ved Ebdrup Kirke, tinglyst 26.
juni 1953.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da der er tale om en mindre tilbygning til en eksisterende redskabsbygning uden at ind-
synet til kirken påvirkes væsentligt, meddeler Fredningsnævnets formand i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, tilladelse til det ansøgte.

e 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
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.

ad tqqb-\~ll/l'Z.-oool
CLAt {-; Q'2



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:

Ebdrup Kirke v/Knud Jensen, Kraghøjvej 1, 8560 Kolind
Søren Rønde Hansen, Ballevej 25, Skarresø, 8550 Ryomgård
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg U.nr. 8-70-51-8-721-1-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand e'
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Benny Busk, Bugtrupvej 13, 8560 Kolind
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