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Fredningsdeklaration

l
indgår herved på at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom, matr. nr. ~ ~af

~~ by, ~
for nærmere anført. / ~

/' . "'------- ,
Arealet IJeskrives således: ~ ~~r ~ ~/~~
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sogn, fredes som neden-

•

Fredningen har følgende omfang:

Arealek må ikke bebygges eller beplantes. Der må ikke anbringes transformatorstationer,

telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skøn-

_ hedsforstyrende genstande.

Jerz forbebglaeF m-tg dog ret til.

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne fredningsdeklaration kan lyses paa min ejendom,

4" -rZ- ~ by, 7
~~~.~~.J'~

matr. nr.

lI/~·1



for

1iVtike.Jn~ ~ udgør en landbrugsejendom't
Tinglysningen sker uden udgift for mig.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Skanderborg amt og menighedsrådet~7 sogn.

Foranstående fredningsdeklaration godkendes.

Ved Tinglysningen henvises til vedlagte kopi af matrikuels-kort ~t-dekI-aF·.,.,a--
;'

J,.iOtl vedrørende mate Pr mfl. _~

sog.n, på hvilket kort det fredede areal er indtegnet.
~. - ~
H'Y'j4~~,~~C'~~~

Fredning~nævnet for Skanderborg amt. J;lammel, den ~' •

'. "1~~/q,>~'

/:~

t;c; ./~~~-/ ~



§
§
§ 14 I

§ 1411

lait

'ta' ,,

V'
I' , ,'

-I'" '11 ')"li, ;" ':::• .; j/
t'h .", li ',., L.-

Akt. Skab /:t "r. ,~.. r.,

,,

/
............

'/'
/ ;

,I
"

/



,_,'1"'0" 1111IiltUIUIt .. u......."'.~ ..1

6 ~/:''", .'1. :~i= ,/\SI..
"ti ~
eD 1.0

"'" \e ~
\\

L;, \ \
Q) , \
~ , \

'i " \
3g.~ ,\.. , \

"- , \~ \
Q.
C
Q)
bo
Ul..

2~
Q)
'i:
Q) l..
Ul

c .Jjf!-

E
Ul

().;::
+'
Ul
:J..,

e·
7~2P

,

1 !
.~ .

~I

1 !
ij

;: I
~ .
z

~:
Ol,... '

Terr~rz ar r~.li :.:r.; L
TELF.314

SIL!CEBORG
TELF.207

Sverzstrup by)
SØby sogn)
Gern herred)
Skanderborg amt

Ned 5)rraveril1.g er vist et areal) dererpåiagt
fredrurzgsbest emme/.s e.

L/dFO'rd/-gei år /9.52 td brug ved tL/19t:1.srU./zg.
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
TIL ORIENTERING

Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 09/07-97

Arkitekt Per Kristensens Tegnestue
Grønnegade 77 B
8000 Århus C

REG.Nl l-~~~.Oa.

Vedr. j .nr. 59/1997 - Plantning af træer indenfor kirkeomgivelsesfredning
omkring Søby Kirke i Hammel Kommune .

• Den 2. juni 1997 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra Per Kristensens tegne-
stue modtaget sag, hvor De for Søby Menighedsråd har udarbejdet forslag til opførelse
af ny velfærds- og maskinbygning ved Søby Kirke. Selve bygningen opføres udenfor
det areal, som er omfattet af kirkeomgivelsesfredning af 19. august 1953. Ifølge fred-
ningsbesternrnelserne må arealerne bl.a. ikke beplantes.

I forbindelse med byggeriet ryddes et areal indenfor fredningen blandt andet for en ny-
ere maskinbygning med tilhørende affaldsdepot. Formålet hermed er at etablere en
åben grusdækket plads i forbindelse med indgangen til kirkegården. For at skabe sam-
menhæng mellem kirkegårdsanlægget og den ny bygning, ønskes plantet en række ny
asketræer foran bygningen og på det fredede areal.

Da det planlagte projekt vil bidrage til en flot helhedsvirkning omkring det samlede kir-
kegårdsanlæg og det åbne land omkring Søby Kirke, meddeler Fredningsnævnet i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til plantning af de ansøgte asketræ-
er på det fredede areal foran kirken.

Klagevej ledning

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.
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.'
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. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8711-1-97)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Thomas Christensen, Gl.
Skanderborgvej 129, 8472 Sporup
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Niels Erik Nielsen, Egevej 4, 8450 Hammel
Hammel Kommune, Torvegade 7,8450 Hammel
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