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Menighedsrådet 1.Ulding sogn, der bestyrer den kirken ~ilhørcnde

ejendom matr. nr. l4y Lading by og sogn, tIlbyder herved at lade den··
ne ejendom frede.

Arealet er erhvervet med kirkee;årdens udvidelse for øje.
"Fredningen har følgende omfang: arealet må ikke bebygees elltj!'bE I

plantes, midlertidigt eller vedvarende, lie;esom der heller ikke på
arealet må graves grus eller enbrL~ges transformatorstationer, tel~f(
og teleerafmaster og lign., ej beller opsættes skure, udaal[sstedør,
isboder9 vogne til beboelse eDer opbevaring af redskaber e110x' 1i2;-
ncnde okønlledsforstyrrende genstunde.

For fredningen kræves ingen erstatning.
Ovenstaende f'redningstilbud tinglyses på ejendommen W!tr. nr. 14y

Lading by og sogn, dOg uden udgift for meniøledsrådet.
pataleberetti[et i henhold til foranstc.cnde er :f:rødn1ncsnævnet·

for Århus amt og hvis ejt::ndommen iu'::'tte blive solat, så at den ndc~lr
af de kirkeliGe myadit:;hcders 'bost;yrcloe, da. tillige menighedsrådet i
Lading sogn.
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I

Lad ing. den q. ar" /1&"2()~~" ~ 1~':~c4i'~
~·f~. ~k..-b~ CJ~ ~~
fr4~~

Som forLn~md 013 idet jes uttcnterer, at underskriverne udCflI'f;"l:.t·
l1r.;e med lem!1ler, af menif.';hed::n.'~lJ()t i ....ading fH) f:,"ll•
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Det. tiltræd':ls, i.:l.t n'Erv'LI'enric fr>:uningstilbud tinr1yses SOli.

servituLsti~'tendc p:. IJlCltr'. nI'. 14 y, L..,dinp; Ey o~: .:iOf:n.

Klrkp~inist~r10t, uun ~l. ~u~ust 19~?
t' .-1,•• 'J •

A-A ..I.'y'-' r •

Under dc.cc Lo.,.l. !~_-.:' .f" ...~ • ,' • .: - "'....... _ ... -. . ~ ....;.' ...u i';, __1~ t t c t o t ~c d-

tago og ~odkend() d3t f:"cr::~E't·.c ::'u~;-,:r~:.~t1l.tuJ. s~led6s a~
dette vil være at tln~ly:>a s 0::1 :3,,:v~':':';::L::'·:c:h':~ på de foran-
nævnte matrikelnu;nZ'G. modpriontet fO:':.1d i:H' r.l pantc~æld.

" Fredningsnævnet i J\rnus amio
A.i:~U;l~:øo~ . ~1'11aL;l>1~1..

"'---::,.~ . )

, '.:~ f,! II i ~ . I'

,J '.

,. /_,



•

I •
I

REG. NR~.·/~s~
./ ....

A.T. ;.

frc:i;!ugt i Naturfrcdningsnævnet
.(.~ / c-'fer AarhU3 Amt, den, .)11 19.>.l.
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FREDN I1'fGSTILBUD.-~---~--------~-----------~---
Lading sogneråd tilbyder herved paa kommunens vegne at frede

nedennævnte areal. af' den lcommunen tilhørende ejendom matr. nr. Id.
Lading by og sogn.

Arealet b8sk;ives således: den del af matr. nr la, der lig~er
k1rkee~rdens østlige skel nærmere ond 30 meter.

Fredninc:dn har føl~ende omfang:
Arealet må ikke bebY13C;eseller bcplantea, midlertidigt eller

vedvarend~, liCesom der heller ikke p~ arealet må grav~s grus eller
anbrin8ea transformatorstationer, telefon- og telegrafm8ster oe lig
ej heller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebocls.
eller opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende
genstande.

For f'redninzen krmes ingen erstatning.
Ovenstående frednirlGl:ltilbudkan 1;ingl~scs på ejendommen mat:r..

nr. la Lading by og sogn, uog uden udgift for kOillll\unen.
Påtulcbcretti.n:ct i henhold til foranstl1ende er fredninesnævnet

for Århus amt og wding r:lenichcdsråd hver for sig.
Lad 1nE~ den 'j;, - ,,. .
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Som Boenerådsformand og idet jeg attesterer, at underslcrivel'ne
udgør oamtli[;e rne<llellllUuro"fLadinr; sognerM.

J.adin[;, den " ,
;
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Under dågs dato h:lr fr€dnings:;.i.lvnet besluttet at mod.-

/

. g godkendE) det frems:::tto f; cen; r.cstilbud. s':lcdos at
-tte vil være at tinGlyse som sr.:·VHll:st:f:enda pil d3 fonow-
s;;nte matrlkolnumre. med pr-lorltet [,);·uu for al pantocu::ld.

Fredningsnævnot i Arhus amt.

Arhus. den l..~ "'::-1,"." ::',:..J,... ,.
r' _.
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Fremlagt i Naturfredningsnævnet
lor Aa.hU3 Amt. den 217 19.5".2
Saa No. t /19'Vt (nA, U, tY
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FREDNINGSTILBUD
I -

.iil;'y~~~~~;;::t:o~~~~.q;;.~~tiri,---~-.- -_. -
af . Lf1Å<l..f -by Y
at lade nedennævnte areal af ovennævnte ejendom frede.

sogn.

Arealet beskrives således:

~ oW. ~ ~døl,-1~' I ~ l<,~ f,u:, {fA. -

~~ oLuv, Q l<,..:.,i lu<2-t.(1",-\.~ u...d- 'l 3 ~Ci;...

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes. midlorti-

digt eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne
må graves grus eller anbringes transformatorstationer.
telefon- og telegrafmaster o. lign .• ej heller opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lignende skønheds forstyrrende
genstande.

~g-f-o-r-b&holde-r-mi-g·-dog--re t--ti -}-a-17

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

.::

tinglyses på min ejendom matr. nr.
a f leu.U.tl{ b y
dog ud~n udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til
fredningsnævnet for Århus amt og
råd hver for sig.

() ~ -r "'
~~t.... t,,(-~~ , den ,''j / ~~

sogn,

foranstående er
l \'~r menigheds-

•



Under da~s dato har fredningsnævnet besluttet at mod-
tage og godkende det fremsatte fredningstilbud, således at
dette vil være at tinglyse som servitutstiftende på de foran-
nævnte matrikelnumre, med prioritet forud for al pantegæld.

Århus, den

Fredningsnævnet i Århus amt.
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Fxemlagt i Naturfredningsnævnet
for .l\'lrl1US Amt, den 23/, 19 f.z
Sug No. f 119 ~ W U4V
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.' FREDNI'NGSTILBUD

Undertegnede
tilbyder herved som
af
at

,\...,;"d-< .~ i b Y } _ _
lade nedennævnte areal af ovennævnte ejendom frede.

sogn,

Arealet beskrives således:. "

L~'':''IA /': .. ·l'" ~~

•i., •.~."-
I •

"''\-.oll" .. lÅ_

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygge~ eller bep~antes, miftlerti-

digt eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne
må graves grus eller anbringes transformatorstationer.
telefon- og telegrafmaster o. lign., ej heller opsættes
skure, udsalgssteder, isboder. vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrendo
genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til· at-'

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

tinglyses på min ejendom matr. nr. li_

a f ... A_ ~ ..... 1' by
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er
fredningsnævnet for Århu~ amt og
råd hver for sig.

j
sogn,

" ,
1~ t.;;' <. c....--:.

,P'
"

menigheds-

:('/ .den <../ 1 l g., 'i. -,



Under dags dato har fredningsnævnet beslqttet at mod-
tage og godkende det fremsatte fredningstilbud, således at.
dette vil være at tinglyse som servitutstiftende på de foran-
nævnte matrikelnumre. med prioritet forud for al pantegæld.

Fredningsnævnet i Århus amt.

Århus, den ., ~ ';
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Undertegnede
tilbyder herved som
af

FREDNINGSTILBUD
11 • I I, I.J I l.tlA/''' 1·'.i'Å_A ~~(!.v_JÆVt~U'V_

ejer af matr. nr. i'l~
!" - '. - b y : ~l. s o gn ,
'''''/'V./ ...~..'''''I\ 1 "I

at lade nedennævnte a'real af ovennævnte ejendom frede.

Arealet beskrives således:

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes. midlerti-

digt eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne
må graves grus eller anbringes transformatorstationer.
telefon- og telegrafmaster o. lign .• ej heller opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lignende skønheds forstyrrende
genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

00 ". '.,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til

fredningsnævnet for Arhus amt og
råd hver for sig.

sogn,

foranstående er
"_~Ov'_' menigheds-

1/
<.

,den-,.I/ .. 19 'o l



Under dags dato har fredningsnævnet besluttet at mod-
tage og godkende det fremsatte fredningstilbud. således at
dette vil være at tinglyse som servilutstiftende på de foran-
nævnte matrikelnumre. med prioritet forud for al pantegæld.

Fredningsnævnet i Arhus amt.
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Afgørelser - Reg. nr.: 01475.01

Dispensationer i perioden: 10-09-1987



I~,-

Modtaget I
Skov- og Naturstyre~sel'l

UDSKRIFT
af

forhandlingsprotokollen
for

NAlURfREDNINGSNÆVNET fOR
AHHUS AM1S ::iYOLII:iE FfiEUNIN6l)KHE(Jc

REG. Nl

~ 5 SEP. 19B!

Den lo. september 1987 behandlede Nævnet
Sag nr. 100/1987 angående ansøgning om tilladelse til opførel-

se af graver- og redskabsbygning på matr. nr.
l f Lading by, Lading, der er omfattet af kir-
keomgivelsesfredning.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
Det kommunevalgte medlem, borgmester Gunner Severinsen, havde forfald.
For Amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Peter Arent, formand for menighedsrådet, var mødt med det øvrige menig-
hedsråd.
Endvidere mødte arkitekt Bent Meyer og Sten Erlenberg, Hammel kommune.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Amtsfredningskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om i medfør af naturfredningslovens
§ 34 at meddele dispensation til det ansøgte byggeri og udvidelsen af
parkeringspladsen.

Jørgen Jensen.

Udskriflens rigtighed bekræftes.
Efler naturfrecrllngslo./CI·'3 ~ :OGog § 47 I<an frednmg,;noovnels afgørelser
indbringes for O·/\.(,.Z·l""r.~,;.,~:': .;;( (zer. Ar:lll!cJ.:oje 7, 1256 Køben-
havn K) af bi a. anso:;c:'cn .. ;~~15ruc"t. ~vTl·';;~T': ..k:;IY:F.llsen og aner-
kendte forenillg~r cg IIjstl~~r:cncr ~2.mt af ~k.ojv~Jo::rE:.n".ad dispensation
fra skovbY']JC:!lI·l~n.

~(: ....:..;a ,'.;:::=r, er 4 c~~r fra den d:g, c.r~orclsa!l er meddelt den
pågælc'e'1. ~3' ~::·:::~)~.I~:~:D'...I.:iU.

C::1 tdla:~':o e:'er Cl .. ")eii,,:r~lc., r1:; iI-k') ur::nyttcs før udløbet af
klagcfr:stc;1. Er I<l;,.:;e 111:::CI...et, fT:d t.:~:::~...::s..:r. ~::t. r rll;..~eiisationen ikke
udnyttes, me-:::-'lilr,;r(~ (.:::" cpjeU~::~s.s af C·J·:n"oS~ j"llii_'..:.r.:0V ....f:t.

Til!l1l.j'-::,~cnbcrt.u~~s.r, ::.å.lt,;f,ll ,"en :;.::~..;:er L:C.jljl.vt ,(.oen 5 år fra
dens meddelelse.

Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige fredningskreds, den 15 S EP. 1987
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