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Afskrift.
Justitl;ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Fredningsnævnet for Randers amt. :E'. s. 5/49-27.

Akt: Skab L nr. 558.
(udfyldes af dommerkontoret)

2a Aars1ev by

og sogn.
Mtr. nr., ejerlav, sogn:

(i København kvarter)
eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejel'lav,

sogn.

Købers } .
K d

·t bopæl:
re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Hahders arntsråds-
~reds.4910 16/12 1950.

Stempel; kr.-- , øre.

FredIlingstilbud

Undertegnede Aars1ev Hørning sogneråd

af Aars1ev by, Aars1evtilbyder herved som ejer af matr. nr. 2a sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes: Skolehave / 560 m2

Fredningen har følgende omfang:
~

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller v~dvarende,.
ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster

• 1lo ' ' I, \ .. ,,\

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalg,ssteder, isbpder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til •



. , • c

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

2anr. af Aarslev by, Aarslev sogn, (tog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og

hver for sig.

Aarslev Hørning sogneråd ,den 30/8 1950
Samt~ige sognerådsme~lemmers ~nderskrift:

N.Bigum. A.Karlsen. J.Welling. P.Pedersen.. .
V. Ludvigsen. A.Tolstrup. KlausMoltesen.

Anders Jensen.
. _ • ~ ~_ l

N.Andersen.

",.,

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

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

sogn, a:Pf~ru~ØFfP.CXXXX.xt{iF}XXXXX ~xxxxxmxxxx X~;X:~:XtKåU~~

ixiorhixå.e:lsXJOXedx:xm:k;X.KlX:xxxxxxxxxribPxJMgmX§txbt~KJf~~K~k~Jd~9.00~

JfåC~~~XltilJXWoo~OC~KJ<be.tes.xbexM.glXllIlkxlWnX ,
Fredningsnævnet for Randers amt, den 15/ 12 195°

Riis.
IndfØrt i dagbogen for retskreds nr. 59 RougSØ herred og en

I', del af Sønderhald herred med Nørhald, Støvring og Galten herreder
If, den 16'decb.1950.
'l
'I Lyst. Tingbog I fol.7, akt:Skab L nr. 558.

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

Afskriftens rigtighed bekræftes.

, j·t·d·~·'~j~nrevnetfor
Randerd A::ut.
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• FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers· tlf. 86 43 70 00 .v1odtaqet I

3KOV. f)q l'JaturSrVrA1"lAr

19/11-96

Århus Kommune
Magistratens 2. afdeling
Hovedgaden 54
8220 Brabrand

REG. NR. \'1'-\ S . O, .

Vedr. j.nr. 108/96 - lovliggørelse af carport med redskabsrum på matr.nr. 12 s
Årslev bv. Sdr. Årslev. og ansøgning om ændring af carporten til garage.

• Den 16. oktober 1996 har Århus Amt fremsendt en fra bygnings inspektoratet modtaget
sag, hvor der for Elsebeth Rosenskjold Nissen søges om tilladelsellovliggørelse af en
carport med redskabsrum på ovennævnte ejendom, der er omfattet af kirkeomgivelses-
fredning af 12.maj 1953.

Efter det oplyste er carporten opført for cirka 20 år siden.

Da carportbyggeriet indgår som en naturlig del af bebyggelsen på ejendommen, og da
indsynet til Årslev Kirke på grund af beplantning på kirkegården på ingen måde gene-
res, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dis-
pensation til lovliggørelse af den eksisterende bebyggelse samt til den ansøgte ændring
af carport til garage.

• Klageveiledning

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.

e
i'.1ili;1- ()1! En('rrr;"";nistpriet
:::-~"i.v- "i:! l\~<.-lLUrstyrelsen
J.lir :,i~lu?6- \:t\\/Iz.-000/ ~~
hkt. nr. '>s



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:

•
Elsebeth Rosenskjold Nissen, Hestagervej 5, Årslev, 8220 Brabrand
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-751-7-96)

-Sk.9v- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Narurfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Søren Højager, Mejlsøvænget 4,
8381 Mundelstrup
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jan Fredin, St. Torv 10, 8000 Århus C
Århus Kommune, Naturforvaltningen, 8200 Århus N
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