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REG. NR, "I'~'~ ;tip !
Afskrift.

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

]'redningsnævn8t fol' Han.riers amL.}'. s. 5/49-9.
Akt: Skab B nr. 47.

'udfyldes al dommerkollloret}
Mtr. nr., ejerlav, sogn: 2b Udby by
ti København kvarter)

eJler (j de sllnderjydske lands- O g S O gn.
dele) bd. og bl. i ting-
bog'en, art. nr., ejerlav,

sogn.

.J Købers }
K d't bopæl: ------re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sldønl findes)

.,
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

}'redningsnævlle t for HCJnders am t.s-
råclskreds ved a.onuner li'og, lYal'iager.

BeslJlllngs-
formular

Stempe11'l'i.

3Q91 - 16/9 lY50.
4137 - 12/8 1953.

Stempel: kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede gdr. Arne Jensen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2b af Udby by, og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

Hele matl·.nr. 2b.

Fredningen hat følgende omfang: .
Mealerne cmå ikke bebygges eller beplantes med høje træ~r, midlertidigt eller ~~Qvarende~

ligesom der heller 'ikke på ~realerne ~lå anbringes transformatorstationer', telefon- og tefegrafmaste~

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller' opbevaring af red-
t c

skaber el, lign. skønhedsforstyrrende genstande.

, l • v

J
o .' u •

\ ,. \

Jensen & KleUskcJ\', AiS, København
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For frednin~e~ kræver jeg :ngen erstatning.

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

nr. 2'0 sogn, dog uden udgift for mig.af Udby by, og

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og LJ d b Y
menighedsråd og provstiet

hver for sig.

Udby , den 5/ 8
Arne Jensen.

Somlej..er if'lg. tingbogen tiltl'wclel' jeg foranstående deklara-
tion, der må tinglyses på mat.1'.nr.2b.

Undertegnede godkender som hidtil Arne Jtms.ens underskrift om
fr'edningen af' rnatrikulsnumr'eo 1m lo/

N.Jørgensen 1'ræclrejeri~~AllingaabI'o, 1/7 lS':i3.
N. Jør gense:rl.

ill: , '

;. " '. ~ , ,

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud.
,l

2'0 • af' Udby by,bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.

og sogn, lLf:.JbeF.tkOiTIIXX.X X X xbh(xxxx X x.Iwx: X xx xxk!'~xxxxx XlM~K~.k~xrR*~Jfl(.

1ofor.1ml.diHseXd!lllidxjQ1lIIkX:l!lKX X x: xxx XXX X :4bdc :lUdgørxwx l8m:H1rllQl:(lI)ehf~ m<eak: Aes:xin~1x

P:Jll~kOiT~:mf JiwHlwt::leK~Jitx:Imd"X~~gtc}l;k »!R.tlID<X

Fredningsnævnet for Randers amt, d.::n 15 I 9
Riis.

Indført i dagbogen for retskreds nr.59 Hougsø herred og en Jel
af Søn,jerhalu herred med Nørhald, Støvring og Galten hel'reder den
16' s ep • l 950•
Afvist fra J tingbogen, da. Arne Jensen ikke har adkomst på 2'0 Udby
b. og so, der ifl. tingbogen ejes af Niels Jørgensen •

• r.. 1 ,," " , '" 'J .Hansen.
-i,. I ~ft,eX:J'fl'tJ:lj~:r;'en?-f~lgl3 tingbogenz .N:.1-e~sJørg~nsen, nu har
tJ.ltradt, t:>edes nærværende ti.nglyst pa matr.nr.2b Udbyo

.I!'redningsnævnet for Ha:n.ders amt, den 11.8.1953.
l!'og.

Indfør t i dagbogen for retskreds nr. 59 HougsØ herred og en 'del
af Sønderhald herred med Nørhald, Støvring og Galten herreder
den 12 I aug.1953.
Lyst. Tingbog I f'o1.9'7,akt~Skab B nr.47.
til præjudice~
Anm: l) 6776,85 kr. if'lg.ptbr.til drejeXmest.N.Jørgensen,Allingaabro,

2) 16800 kr. if1g.pcbr. til Rrf.l
3) 13/2 1906 1.brØndservitut iflg.skøde vedr.2b,

\,~ 4) 23/10 1948 l.dok. om vejret over 2'0 samt plads til~JWfv affaldskasse (pr. forud for al pantegæld).
\ 2'0 er landbrug l5e m.flo

J. Bansen.

19 )0.

-:- -:-
Afskr'iftens rig tighed bekræ t'tes.
!lrtllIlHl!~':r,:I'VI:("l -1' C;<fl'.1955

PI I ~
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Bestllllngs-
formular

Afskrift.

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

l<'redningsnævnet for Handers amt • ./!'.s.5/49-9.

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 740 Udby by
d København kvarter) og sogn.

eller (i de sllnderjydske lands.
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab C nr. 3170
lud/yldes af dommerkontoret)

cl Købers }
K d"t bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sAd.nl findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Predningsnævne t for i/anders amtsruds-
kreds.

Stempelfri.

3169 26/6 19)3.
3092 - 16/9 1950.

Stempel: --- kr. -- øre.

Fredningslilbud

Undertegnede Søren 13ørgesen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. sogn, at74 O af Udby by, og
lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

H~le matr.nr. 740 Udby by og sogn.

Fredni~gen har følgende omfang:
,

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med h~je træer, ~idlertilligt eller 'vedvarende,,
ligesom der heller ikke på -arealerne må anbringes transformatorstationer, telefoD- og telegraf master

• \ \ - •• J

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsaJgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-~.,- ...
s~~~et: el. !i~n. skønhedsforstyrrende genstande.

Jd.qc forllwlulldemcmjexltagxRlteDk

, c

• c
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

nr. 740 og sogn, dog uden udgift for mig.Udby by,af

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Udby
menighedsråd og provstiet .

hver for sIg.

Udby 5/8, den 19 JO

Søren Børgesen.

u J

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud.
I • ••

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 740 af Udby by,

og sogn, )l\lolimk<nto::xxxxxxlincxxX xx skpx:xxxxxf.I:! bt,xxxx x){!J:!lr,xlw,ij~~!lL'{IJt;

«kocoomW~K~xro~.xooxxxxxxxxx:xx~K~~~~~~~~K~~~~~~~k~Æi~~x
f@C ~~X~IlP'l1c1:litib~ l!JK~il<lttllUt ID'em >4reJll1ll.g:txJX\xiWtoox:

15/9 19 50.
lUis.

Indført i dagbogen for retskreds nr.59 Rougsø herred og en del af
Sønderhald herred med Nørhald, Støvring og Galten herreder den
16' sep. 1950.
Tingoog t "FoL22"6'.-Afvist fra tingbogen, da Søren Børgesen ikke
har 8dko~~t på 740 Udby by og sogn, der iflg. tingbogen ejes af.,
Søren Christiansen (1.16/2 1897).

, J •Hans en.
Som nuværenJe ejer tiltræder jeg foranstående deklaration,

der må tinglyses; dog forbeholder jeg mig ret til på matr.nr.74c
at opføre et beboelseshuso ,

Urtby, den 120juni 1953. Carl Pedersen.
Idet fredningsnævnet for Randers amt mod tager og godkender

foranstående fredningstilbud fra slagtermester Vilhelm Karl
Pedersen, Udby~ der efter opgivende har erhvervet matr.nr.74c
Udby fra Søren Christiansen, kaldet Søren Børgesen, bestemmes det,
at tilbudene skal lyses på matr.nr.74c Udby by og sogn.

J!""'redningsnævne"tfor Randers amt, den 2306.19530 F o go
Indføl't i dagbogen for retskreds nr. 59 Hougsø herred og en 'jelaf
Sønderhald herred med Nørhald, Støvring og Galten herreder den
26' juni 1953.
Lyst. Tingbog l fol.2?6p akt:Skab C nr. 317.
Ej endOlmnen er pantebehæf'tet.

Fredningsnævnet for Randers amt, d~n

Bach, ost.
-7'.SE~'5-:-

l, • ~ I ..~ , l
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Afskrift.
Justit'iministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
bredning snævnet 1'01' Randers amt.
F. s. 5/49-9

4h Udby by
og sogn.

Akt: Skab G nr. 310.
(udfyldes af dommerkontoret)

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

eller (i de sIlnderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K d't bopæl:re lora

Gade og hus nr.:
(hvor sidtnl hndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
1<'redningsnævnet for Handers amtsrådskreds

3090 - 16/9 19)0. Stempel; - -- kr. øre.

Fredningstilbud

Undertegnede slagtGrmester Carl Pedersen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 4h af Uciby sogn, atogby,

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

Hele matr. nr. 4h Udby by og sogn

..J

Fredningen har følgende omfang:
• ~_ Do

Arealerne må ikke bebygge~ Jl;tJm:JdleJWJIXtDCXll@ll~:xr~. midlertidig~ elIer ved'jllrende,

ligesom der helIer ikke 'på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og .telegrafmaster

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

skaber eJ. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til i' det nordvestlige hjørne af matr.nr.
4h Udby by og sogn at anlægge et hønsehus.

'" '" I ,;.;, ,
"' ... \ I .' "'e: \

Jensen & KlelJskov, AIS, Kubenha\·n.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

nr. 4h sogn, dog uden udgift for mig.Udbyaf ogby,

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnetfor Randers amt og Udby

menighedsråd og provsii\ieflfor sig.

Udby , den 5/8 1950

Carl Pedersen.

u

Idet fredningsnævnetfor Randers amt modtager og godkender foran~tående fredningstilbud,

bestemmesdet, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 4h by,af Udby

og sogn, ak~~xxxxxx~xxxxxx~xxxxx~~xxxxx~~W~~~K

ixllominddloc.JmeåxmaiR; XlKx X x: x.xx x xxx x ibd X xdgø.K XlK.Jtanxl hoog.x Øm frJldeå<lCllre.alxse.t:: indie:gMt

Fredningsnævnetfor Randers amt, U0J1 15 / 9 19 50
Hj is.

Indført i dagbogen for retskreds nr.59 HougsØ herred og en del
af SØnderhald herred med Nørhald, Støvring og Galten herreder
den 16' sepo 1950.
Lyst. Tingbog I fol; 20, akt:Skab G nro310.
Det bemærkes, at ejerens navn iflg. tingbogen er: Vilhelm Karl
Pedersen. .
Anm: Forup hæfter serv~tutter og_pantegæld.

J.Hansen.
-:- -:- -:-

Afskriftens rigtigQeQ bekræftes •

.Fredllillg~/l;r\' II" l /'(,r
Randc1"ll Amt. ~ 7 '.SEP. 1~55

._...---J

Mv



'"
r
c

"\'
I'I,'

~
e 7Z

r'i'
I eI, el,·

f(
t,
I



•

01386.01

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01386.01

Dispensationer i perioden: 23-02-1989



,FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Nordlige Fredningskreds

REG.NR. O 1~~b.OIO

LVJoatagek ]
H.'tDV<> og NatUi"styfeiG9Jc

Sondgode 12 . 8900 Randers
Telefon 06·437000

Randers, den 23. f e br ua r 19 8 9 .

LH/pk. F.S. 198/88.

Landinspektør Niels Jensen,
Hospitalsgade 10,
8900 Randers.

I skrivelse af 17. oktober 1988 har De ansøgt om tilladelse til
udstykning af matr.nr. 2 ~ Udby by, Udby.

Det fremgår, at parcellen, der på et fremlagt måleblad er beteg-
net som parcel nr. 2 af 2 ~ med areal 1.898 m2, agtes anvendt til
etablering af en parkeringsplads ved kirkegårdens østside og an-
læg af adgangsvej langs kirkegårdens sydside.

•

Under nævnets besigtigelse blev det oplyst, at man agtede, at
etablere en parkeringsplads for 6 biler på arealet øst for kir-
kegården, at der opstilles en kontainer 6 x 2,4 meter nord for
parkeringspladsen, og at der opstilles beholdere til materialede-
pot, størrelse ca. 3 meter x 1,5 meter, vest for parkeringsplad-
serne. Det pågældende materialedepot erstatter en nuværende be-
holder, der fjernes. Materialedepotet kan eventuelt opstilles
ved siden af kontaineren. Der vil blive foretaget en slørende
beplantning ved kontaineren.

Fredningsnævnets tilladelse er nødvendig, fordi det ansøgte er
omfattet af to fredninger, lyst den 16. september 1950 og 12.
august 1953, hvorefter "arealerne ikke må bebygges midlertidigt
eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må an-
bringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og
lignende, derpå ej opsættes skure, udsalgsteder, isboder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber og ligneden skønheds-
forstyrende genstande.".



KOPI sendt til:

e h. Miljøministeriet,
2970 Hørsholm.

2. Århus Amtskommune,
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Arhus Amtskommune, Rougsø kommune og Danmarks Naturfrednings-
forenings Lokalkomite kunne anbefale, at der meddeles dispensa-
tion til det ansøgte.

Under hensyn til de landskabelige forhold på stedet, og til det
ansøgtes karakter, finder fredningsnævnet at kunne give den efter
naturfredningsloven nødvendige tilladelse. Det forudsættes, at
endelige tegninger visende parkeringspladsens endelige udform-
ning, herunder belysning, forelægges nævnet til endelig godken-
delse, idet bemærkes, at nævnet foretrækker, at materialedepo-
tet placeres i nærheden af kontaineren.

Der er herved alene taget stilling til, om tilladelse kan gives
efter bestemmelserne i naturfredningsloven.

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for Overfredningsnævnet. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af blandt
andet ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger, fra den dag afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er kla-
ge iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år.

k~ suppleant

Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13,

By- og landskabskontoret, Lyseng Alle 1,
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8270 Højbjerg.
3. Rougsø kommune, Teknisk Forvaltning, Kirkestien 1, 8961 Al-

lingåbro.
4. "Vurderingsrådet" i Rougsø kommune.
5. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København

K .
6. Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/Eiler Worsøe,

Lundbjergvej 2, Værum, 8900 Randers.
7. Elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, 8900

Randers.
8. Jens Hoe, Nordkystvejen 14, 8961 Allingåbro.
9. Udby Menighedsråd v/formand Visti Pedersen, Rougsøvej 326,

Udbyhøj Syd, 8950 Ørsted.
10. Stiftsøvrighedens kontor, Fuglsangs Alle 2, 8000 Arhus C.
11. Formanden for Provstiudvalget ved Rougsø-Sønderhald-Midt

Djurs Provsti v/provst Helge Quist Frandsen, Bøjstrupvej
17, 8500 Ryomgård.

12. Bodil Jensen, Nydamsvej 15, Udby, 8950 Ørsted.
13. Arkitekt Jan Smærup, Storegade 55, Assentoft, 8900 Randers.
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