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FREDNINGSNÆVNET>



Jensen .t Kle:dstov, AIS. KøbenbavDo

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

, o

Mtr. nr, ejerlav, sogn: lla, 10a, 26a,
(i København kvarter) 20a og 21a

eller li de sønlilerjydske lands, Sem by og sogn.
dele) bd. og bi, i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn. , -

Akt: Skab nr.
(udf)ldtS al dOnlmerkontoret)

Købers }'
Kreditors bopæl:

-Gade Og' hus' nr: ~
(hvor sideol Rode.) ..

Anmeld~ren8 nayn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Randers Amts-
rådskreds c/o dommeren i Æbeltoft
m~vo .. - ' " o~! ~. IL 1558 4. deco1947o

Stempel: kr, øre.

el
Udskrift

af
forhandlingåprotokollen for Randers'amts fredningsnævno

Ar 1947 den +5. november kl. iOi blev fredningsnævnet for
Randers amtsrådskreds s~t i Sem og administrere~ a~ formanden,
dommer E, Riis,

Der fore~ogel?:
46/47 jfr. nr. 13/27/49.

Yderlig~re var mødt PDovSt Exnero
For me~ghed~rådet,~ødte ~dr. ~.A.,Svendsen,
Gdr~ Lauritz Pedersen, ejer af matr.nr. ll~ Sem by og so~!

nord og øst for kirken"erklærer ~e~ pin~ende, virkning for sig og
ef~erfølgende ~jere af matr.~. ll~ Sem by og sog~, at arealet dog
med unp~ag~lse af et ~eal af e~ bredde af 25 m regnet fra Sem -
Enslev vejen mod syd ingensi~e må bebygges midlertidigt eller ved-
varende, ligesom der. ej heller på arealet må opføres transformator-
stationer, telefon- eller telegrafpæle, derpå anbringes skure, ud-
salgssteder m.v.

Påtaleretten tillægges Randers amts fredningsnævn.
Gtlr.F. Raj Andersen) erklærede med bindende virkning-for ,sig

\

og ef't'erfølgendeeJere af'matr.nr. 10~ Sem by og sogn" aftarealet II

, ø st-ayd-' og vest for'-kirken ingensinde må·,bebygges midlertidigt
ellar vedvarende, ligesom der e~ heller p~'arealet må opføres,
transformatørEtationer, telefon- eller telegrafpæle, derpå anbringes
skure, udsalgssteder m.v. ..

På"t'alerettentillægges =Randers amts fredningsnævn.
Husejer P.K. Kristensen, ejer af matr.nr. 26~ Sem by og sogn,

nord for kirken, erklærer med bindende virkning for sig og efter-
følgende ejere af matr.nr. 26~ Sem by og sogn, at arealet, dog med
forbehold af ombygning og udvidelse af den alt foreliggende be-
byggelse, ingensinde må bebygges midlertidigt eller vedvarende,
ligesom der ej heller på arealet må opføres transformatorstationer,

8estll1lng.ro,m"lartelefon- eller telegrafpæle, derpå anbringes skure, udsalgssteder m.v
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Påtaleretten tillægges Randers amts fredningsnævn.
I tilfælde af, at den nuværende bebyggelse nedbrydes og

ny agtes opført, vil den nye bebyggelse være at anbringe efter
forhandling med fredningsnævnet.

Husejer Chr. Juul Anders~n Møller'cejer af matr.nr. 20~
og 21~ Sem by og sogn erklærer med bindende virkning for sig og
efterfølgende ejere af matr.nr. 20~ og 2~~, at disse arealer ingen-
sinde må bebygges midlertidigt eller vedvarende, ligesom der ej
heller på arealet må opføres transformatorstationer, telefon- eller
telegrafpæle, derpå anbringes skure, udsalgssteder m.v.

Påtaleretten tillæsg~s Randers amts :rre~~~sIll!''Yn.,
Dog forbeholdes ombygning og udvidelse af den alt fore-

liggende bebyggelse, og i tilfælde af nybygning skal denne ske
inden for en afstand af 25'm fra den nuværende Sem-Enslev vej.

Laurits Pedersen.
p.Chr. Christensen.
Jens p. Svendsen.

P. Haj Andersen.
Kresten Juul A. Møller.

J.Exner. R i i s.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Dommerkontoret i Ebeltoft, den 24. novbr, 1947.

N. Topsøe Jensen.
F. \'

Nærværende udskrift-af fredningsnævnets protokol bedes
lyst som servitut på matr.' nr. 11 ~, 10 ~, 26 ~, 20 ~ og 21 ~
alle af Sem by og sogn med prioritet forud for allerede lyste
hæftelser'og by·:tder,jfr. -Y.foR. 1930 pag.,20l. -u

Bekræftelsesvederlag 2,- kr. vedlægges-i stempelmærker.
Ebeltoft, den 3. december 1941.

N. TopsØe-Jensen
Fm.

Dommeren i M a r i a g e r.

Indført i dagbog~n for retskreds D!o ~2,
Mariager Køb~ta~ m.v. den 4. decbr. 1947.
Lyst. Tingbog: Bd. llb Bl. 227" 184,279,269,,262,
Akt ~ Skab D nr. 497.

Gebyrfri
,Loy 140/1937
§ J.42 - 2.00
To kroner., \ lJi>AJ.

\ J. Haase.J 1A.K.,
Mariager Kjøbstads, Onsild

, • t

..og",Gj.erlevHerreqers Ret.'" ,.

Oenparlens rigtigo.ed bekræftis- .

- ,-
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Besllllings·
rormular

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

21/46:'13.-.Fredningsnævnet' for 'Randers Amt, F.S.
• J. l.. • \, ~ v

26a Sem
L

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
li København kvarter)

eller li de sønderjydske lands
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab ,) nr.
(ødfyldts al domme/kontorøt)

Købers }
Kreditors bopæl:

Gade og hus nr.:
(byor Ildanl: Ondes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Randers Am-

490 - 19. apr. 1955.
Stempel: kr, øre.

Stempelfri.

F r e d n i n g s d e k l a r a t i o n.

Undertegnede husejer Agner Andersen SkjØdt, Sem pr. Mariager, I

indgår ~erved på fØlgende tilføjelse til og forøgelse af frednings-
deklaration, lyst 4/12 1947, på min ejendom, matr.nr. 26a Sem by
og sogn, i anledning af, at fredningsnævnet for Randers amt på
visse betingelser giver tilladelse til, at et på lodden ulovligt
opført stuehus og et ulovligt opført udhus får lov at blive stående,

Nordgavlen og østvæggen af udhuset skal til stadighed være
skjult af mirabelhække, således at udhuset er dækket mod indseende
fra nord (vejen) og fra øst og syd-øst (kirkens indkørselsvej).

Samtidig hermed har jeg på betingelse af, at fredningen og
tilplantningen med hække overholdes, opnået tilladelse til at
bibeholde stuehus og udhus, det sidste med en forlængelse på 2 m
mod syd til indretning af W.C. og en indmuret mødding.

Nærværende tilføjelse og forøgelse skal også være bindende
for fremtidige ejere og vil være at tinglyse på min ejendom.

Mariager, den 19. april 1955.
Agner Andersen SkjØdt.

Påtaleret kan udøves, foruden af fredningsnævnet, af provsti-
udvalget Og menighedsrådet.

d.u. s.
Agner Andersen SkjØdt.

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender
foranstående, bestemmes, at deklarationen vil være at lyse på
matr.nr. 26a Sem.

Fredningsnævnet for Randers Amt, den 19.4.1955.
F o g.

,lensen &- Kle!døtov, AIS, København



Afgiftsfri
lov 140/1931
§ 142. -2-,": I

l,. to kroner.
FM..

Indført i dagbogen for retskreds nro62,
Mariager kØbstad m.v., den 19 - 4 - 19550

, c c

Lyst. Tingbog: Bd. 11b Bl. 270. Akt:Skab D
nr.3320

F o g. /Ks
/AKMariager KjØbstads. Onsild

og Gjerley Herreders Ret.

Oenpartens rigtighed bekræftes
FredningsJlævnet for -] ; SEe 1955

Randers Amt. ~ •o
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*lesiIIlIne.
formular
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Justitsministeriets genpartpapir, Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
• og-"andre påtegninger m. m, (vedr. 'tast ejendom). -- - u

F.S. 27/46":13.
Akt: Skab E nr. 395.

(udhiiks al dommerkontoret)
Mtr. nr-, ejerlav,. sogn:
li København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands

dele) bd.• og bI. i ting.
bogen, art. nr., ejerlav,

. sogn,

20!:!.,21~ .v

Sem by 'og sogn.
Købers }
Kreditors bopæl:

Gade og hus nr.:
(bvor ddlol Bndes)

. '

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Randers amt •

579 - 30. apr.1955.
Stempel: kr øre.

Stempelfri.

F r e d n i n g s d e k l a r a t i o n.

Undertegnede, husejer Jens Andersen Møller og Aksel
Andersen Møller, Sem pr. Mariager, der - som en dispensation fra fri
ning, lyst 4/12 1947 på matr. nr. 20a og 21a Sem by og sogn - har
opnået fredningsnævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning
til stuehuset på matr. nr. 20a Sem, hvilken tilbygnipg af størrelsemed udhusets vel;!tligevæg i forlængelsex af ptueYiusets vestllge g~vler 4,5 x 2,5 m bygges ti~ stuehuse~s sydvæg/og iØvrigt i overens~~
stemmeIse med en nævnet overleveret tegning og beskrivelse, indgår
i anledning af dispensationen på følgende også for fremtidige ejere
bindende tillæg til den den 4/12 1947 tinglyste fredning:

Den på matr. nr. 21!!,Sam værende udbygning fjernes ved vor
foranstaltning inden 1/6 1955, hvorefter matr.nr. 2la Sem er
ubebygget.

Metr. nr. 21a Sem må derefter ikke bebygges, heller ikke
midlertidig, ligesom der ikke på arealet må anbringes transformator-
stationer, telefon eller telegrafpæle, skure, udsalgssteder,
mØddinger eller andre skønhedsødelæggende genstande. - Matr.nr. 21a
Sem skal stedse henligge som have. Arealet må beplantee med alminde·
lige pryd og nytteplanter, herunder almindelige lave frugttræer,
men må ikke beplantes med høje træer, som vil hindre udsigten til
og fra Sem kirke.

For så vidt angår matr.nr. 20a Sem, den lod, hvorpå stue-
huset ligger, står fredningen, som er tinglyst 4/12 1947, iøvrigt
uændret ve d magt.

Påtaleretten skal tilkomme Randers amts fredningsnævn,
provstiudvalget og menighedsrådet, hver for sig.

Sem pr. Mariager, den 27/4 1955.
Jens Andersen Møller. Aksel Andersen Møller.

Idet Fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender for-
anstående fredningstilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses
som servitut på matr.nr. 20a, 21a af Sem by og sogn, hvilke matr.
nr.e evt. i forbindelse med andre nr.e udgør et landbrug.
.Ien...& Kleldstov,AIS, KSbenhovn'Fredningsnævnetfor Randers amt, den 30/4 1955.

p



Afgiftsfri lov 140/1937.
§ 142 2.00
to kroner.

"'~

Indført i dagbogen far retskreds nr.
62, Mariager kØbstad m.vo den 30 - 4 -

'1955.
Lyst. Tingbog: Bq. llb Bl. 260-262.
Akt:Skab E ~.395o

Fog. /WoM.
/A.K.

Mariager KjØbstads,
Onsild og Gjerlev
Herreders Reto

Oenpartens rigtighed belulZjtts-·

frtldllillg~næ\'uet for .7' SEP. 1955
Randers Amt. .' •
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Afgørelser - Reg. nr.: 01121.04

Dispensationer i perioden: 12-11-2001
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REG.NR.
o

FREDNINGSNÆVNET FOR ARHUS AMT TIL ORIENTERING

Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 8643 7000

12/11-01

Mariager Kommune
Fjordgade 5
9550 Mariager
G.nr. 10612001-02146-8)

Vedr. j.nr. 96/2001 - opførelse af graverbygning ved Sem Kirke på matr.nr. 26 e
Sem by, Sem.

Den 19. oktober 2001 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra kommunen
modtaget ansøgning, hvor der søges om tilladelse til opførelse af en graverbygning ved
Sem Kirke.

Bygningen, der er på 49 m2, vil fremstå med hvidpudsede facader og rødt tegltag og
placeres i den nordvestlige udkant af eksisterende parkeringsplads.

Ejendommen er omfattet af kirkeomgivelsesfredningen ved Sem Kirke.

Bygningen placeres umiddelbart i udkanten af kirkeomgivelsesfredningen, således at
kun 1 - 2 meter langs den nordøstlige facade vil være omfattet af den tinglyste fred-
ning. Størstedelen af bygningen placeres således uden for arealet omfattet af kirkeomgi-
velsesfredningen.

Natur og Miljø, der har anført, at placeringen vurderes at være den bedst tænkelige af
hensyn til indsynet til kirken, har anbefalet at Fredningsnævnet meddeler tilladelse til
det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da den påtænkte placering må antages at være den bedst tænkelige af hensyn til indsy-
net til kirken, findes det ansøgte ikke at stride mod fredningens formål, hvorfor Fred-
ningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler tilladelse til det
ansøgte på vilkår, at bygningen placeres som vist på den fremsendte beliggenhedsplan.

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.

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:

Sem Kirkesogns Menighedsråd v/Preben Ramon Jensen, Semvej 17, 9550 Mariager
Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen, Skovvejen 46 i, 8000 Århus C, att. Lars
Højgaard
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-719-2-01)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København øc
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Ole Guldberg Madsen, Oksendalen
24, 9550 Mariager
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Laurs Sommer, "Godthåb", Vellinggårdsvej
15, 8970 Havndal
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