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REG.Hl 02 2 ~ CO .000

F R E TIN I N G S D E K L A R A T ION.
Underskrevne menighedsraad for'Dallerup og Laasby sogne

indgaar herved paa for at bidrag8 til at værne om Dallerup
kirkes frie beliggenhed, at der paa den Dallerup Lassby sog-
nekald tilhørende ejendom, matr. nr. la Dallerup by og sogn,-
ingensinde maa opføres bygninger, skure eller lignende, bort-
set fra saadanne, som maatte være nødvendige for kirkens eller
præstegaardens eget behov, og i saa fald først efter forhand-
ling med Fredningsnævnet for Skanderborg amt. Der forbeholdes
ret til at bibeholde de nuværende bygninger, sas længe menig-
hedsraadet anser dette for nødvendigt.

Fredningen omfatter en bræmme af matr. nr. la Dallerup
begrænset mod øst af skellet til matr. nr. 3a Dallerup, kir-

<kegaarden, skellet mod matr. nr. ~ Dallerup samt byvejen op
til kirken, mod nord af skellet til "Sorring by", mod syd til
byve~en og mod vest af en linie 200 meter fra bræmmens østskel.

Pas arealet maa der ej heller anbringes transformatortaar-
ne, telefon- og telegrafmaster og lignende skønhedsforstyrren-
de genstande.

Sas længe arealet administreres af de kirkelige myndigheder,
træffer kirkeministeriet dog uanset nærværende deklaration selv af-
gørelse med hensyn til eventuel opførelse af bygninger paa area-
let for saa vidt disse skal tjene til kirkelige formaal.

Fredningen bortfalder i det omfang dele af arealet eventuelt
inddrages under kirkegaarden.

Paataleberettigede er menighedsraadene for Dallerup og Laas-
by sogne og Fredningsnævnet for Skanderborg amt hver for sig.
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Fredningsdeklaration

'.oo8tyrelsG for Dalleru_p kirkeUnderskrevne

kirken f
indl-(fll' hcrvl'll \l;'t at nCI!cnna'Vlllp arclll af dt'n ~ til110rl'ndc ejPIl<!om, matr. nr. l , ~

le ae -3 i Dal ].()rup
for IHl'rmCrc :1111'01'1.

Art'alcl bc~krivcs sale<les:

Dallc;ru . sogn, frt'c\cs SOli I nClh'n-by,

Frt'<1ninl-(cn har følgende omfang:

Arca1t'fI)(' 1lI;1 ikke hehygl-(cs l'lIer /)('plallt<'s. J)pr mf\ il<ke anhrilll-(t's tr:\I\sformatorslationer,

telefon- ('111'1' tell'l-(rafmaster, skure, llllsalgshoclcr, vogne til hehoebC' eller lignencl(' skøn-

hcdsforstyrcn(1e genstande .

.JQgnrarMlIro1tle.lmliJ~\llo:g1'ilm'aU: Saa lcrmgr.: arealerne bos tyre:3 af de
ki t'keli~e myndi.::lleder tr~r)f _'er kirL::eminis tri0 t elo.: afg~Jrel:Je f. s.
v. 8.l1baar by [::11i. n,-: ';'C t j 1 1'4, 1"1C8 1.ig 1) t'U':;.

For fredningen vdcs der intet vederlag. k' 1
.J :Lr,.;:ens

DenIle fredning~dcklaration kan lyses paa ~ ejendom,
f r'l' l

matr. nr.l , Ib og 3 Dallerup Ly, Dallerup sogn.
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hvilke matr. nr. udgør en landbrugsejenuom?

Tinglysningen sker uden udgift for mi~ .
Pfltaleretten tilkommer fredningsnævnet for Skanderhorg amt og menighedsrådet

Do.llerup• for sogn.

e formanden at~eGte:cer med sin underskrift, at undorskriverne udser
elen samlede bestyrelse.

e
e

Foranslflcnde fn'dnirlgsdeldaralion godkendes.
Ved Tinglysningen henvises til vedlagte kopi af matrikucls-lwrt vedlagt deldara-

tion vedrørendt, matl'. nr. !4 mil. ~d&\ \Q~ by,
~ sogn, pil hvilket kort det fredede areal er inll\l·glH't.

~ ~cA'V ..lL.. -> lc.ø.ta.t..~ ~ "w.-, ~
Fn'dningsnævnet for Skanderborg amt. Ihm~l, den 5/\,<, «',"","'5:::;-

~~

Det tiltrædes, at nærværende fredningsaeklaration ting-
lyses som f-3ervitutstiftende p~ mctr.nr. l g DQllerup by og sogn,
dog med følgende forbehold:

Dekl8.r8"tionen bortfalder i det omfang, hvori areolet
senere måtte blive inddraget under kirkegården .

.'::-.ii,rk:emi.(listeriet, den 24. november l955.
1/ • I 'l' ~ >' ,....)' '& P lVI V
,( !\d<Kl~MINIS'n.mIET }) • • •
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Afgørelser - Reg. nr.: 02268.00

Dispensationer i perioden: 12-11-1992



Rtb. NIC. ~~bC:5 ,UL).-

U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet fer Århus Amt.

Den 12. november 1992 traf Fredningsnævnet afgørelse i
Sag nr. 34aj1992 angående ansøgning om tilladelse til

at udstykke matr. nr. 1 a Dallerup
by, Dallerup, der er omfattet af
tinglyst kirkeomgivelsesfredning ved
Dallerup K:i:-rke.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, det
kommunevalgte medlem, institutionsleder Morten Andreasen, og
sekretæren, dommer otto Bisgaard.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 21. oktober 1992 - var
til stede.
Nævnet gennemgik sagen.
Landskabskontoret har anbefalet det ansøgte i en skrivelse af
3. november 1992.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte.

tP"tV~J ',~t'~~h-t
Jørgen Jensen.

",

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.
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