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FRSDN INGS·j~I1DUD ..'--------~~----~--------------~
Astrup-~ulstrup-llvilsted sogneråd tilbyder herved p~ kommunens

vegne at. frede neden~vnte ~'cal af den kommunen tiUlørende ejendom
- .

matr. nr. la og 5p af Hvilsted by og sogn.
Arealet beskrives således: den del af matr. nr. la,. der ligger~ ,

mellem vejen og kirkee~'dans vestlige dige, l~le matr. nr. 5p og den
del af matr. nr. la, der er beliggende mellem kirkegårdens søndre'
dige og en linie over matr. nr. la fra vest til øst i forlænL~lG6 af

·det sydlige 61(el til mutr. nr. SP.
Fredningl.:nh~ følcon.i(~ Gulfang: Arealerne nå ikke 'bebyeeos el-

ler beplmltes, midlertidigt eller vodvarende, ligesom der heller ikke
på arealerne mi graves grus ellel' anbrinees transformatorststiol1er~
telefon- og talegraf'lUaster o•. libn. ej heller opsættes skuref udoulco,
steder, isboder, voCae til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignonde tkønbcdsforstyrrende genstande •

KOmmunC:ln ;i'oI:'beholdor sig dog ret til at bevare den nllvlerend~
s~~olcbyr.ningpå matr. nr. la, men så.ledes, at man i tilfælde uf uea-
nes brand, nedrivning el. lign •.forplicter sig til at respektore
f'I'euninDsbestemiaeJserne 1'uldtud. I!'or den andel del af lDat7t".nr. la
forbeholder man sig ~ct til luv bGplantning, og til at bibeholde den
nuværende buplantning sålænGe arealet benyttes til have for unrerin~
den.

For fredninL'"(m kræver kOIDillUnenin~en erFltatninG.. '
"I,

Ovenst~.lende fredningstj.l'bud kan tinglyses på ejendommen matr.
nr. la og 5p ar Hvils1ied by oe sogn, dOBuden u~ift for ltommunen.

P~taleherettir;et i henhold til '::orun.ste..enda er fredningsnæv-
net for 1,rhuB ::.lmtog l1vilst~d menighedsråd hver for sig.

-:'1 (. ~
Hvilsted, den .~: /.J ... /~"/
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FREDNINGSTILBUD.--~----------------~-~---~----~
Yenighedsr~det i Hvilsted sogn, der bestyrer den præsteem-

bedet tilhørende ej endom matr. nr.. 2a Hvile ted by" og sogn tilbiJder
herved at 1ade denne ejendom" der omfatter præstegårdena gårdspladl:1

~

: --~,
i
:

og have, frede i følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes" midlertidigt

eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne ro! graveo
grus ell~r anb~inges transformatorstationer, telefon- og telegraf-
master o. lign., ej heller opsættes skure,. udsslgssteder, isboder,
vogne til beboelse eller opbev~ing af redskaber eller li~lende
skønhedsforstyrrende genstande.

Sålænge det påcældende areal administreres af de kirkelige
myndigheder, træffer kirkemlnisteriet afgøre IDe om nyplacerillg uf

præstesllrdens bygninger, hel'wlclertillige selve byggeplanen samt

tilbygninGer m.v. og owbygniuger, der ~udrer præatogårdens udseende:
uanset fredningsdeklnrationen.

For fredningen kræves ingen erstatning.
~enstaende fredningstilbud Jean tinglyses på ejeri'dolllmen

matr. nr. 2a af Hvilsted by og sogn, dog ~den udgift ~or menieheds-
rådet.

......,

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for ~rhus amt, og hvis
ejendommen rn~tte blive solgt så at den udgår af de kirkelige m~l-
digheders bestyrelse, da tillie:e meniehedsrMct for Uvilsted 60[-'11,

r;? /h'< 1" '''7'' M\ ~ Rvilsted, den i. -7. - 0(. (/I ~ 7) ~I ,\ '1 1./ P I :/ m /\ l.l:J7(P~. c<.cM (/ . (J . tIC . J-tC'.C/V)AA·t·. c.-1;... V?C2-tr' n~-d:?-V"c. v.

("(f /' cI.:· ,(;.:~) - ~;!/ /; 1'-/ C' " .-.l/ :t/l'~4 ,,:.-vUf:..J_l?-e.-1 ;). ~ ,;;',U.f/i. ::;,.-t.,u_a-.... .\...-l, j'l.J .. l C-'J ..~L-t.......,·.,:...I ..<::~,',.
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uttcotercr, at under-
:';':ri'i/erne u(l:'ør r.nllltlice IIJ(:ltl<:rilJJlOr al' l~vilstcd roenighedorlld.

IIviLited, del! /~ -:ilt:

'#ø~

;-G 160697a
ES

Det tiltrædes, at nærværende fredningstilbud tinglyses som
't t~t'ft d o ~aserVl u ~ l en e pa matr. nr. ~ , Hvilsted By og Sogn.

Kirkeministeriet, den ?7. w~rts 1952.
P.M.V.

E.b.
e? C~u:e.~.e~c:X"'~~

ri

• \ • .L\,

"~:.:...:".:.;;-,;,;"-;:.:~,--;:.,;'- ,.'

Under dcll;S dato hur frcHlnLl,::;n:::';Ilu; b(.::.:u';t..J>~c.t l...,>
'tage og godkende det fro::;s~tt" frC'dnincstilbud. ;;ålodes o.t,
dette'vil være at tint;lysEl som sorvi tutstiftElnde på de for~n'-
nævnte matrikelnulllre. med priori t.et forud for al pantegroId.
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" Fredningsn.:Dvnet :L ArhuZI a.mt;
ArhuB;: de~ ~•.t-1wVtk l~f;~'
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F R E D N I N G S T I L B li D ~--~-----~----~-----------------
Und ertegned e 1)1U"'L<..~ -} to rJ..t,..,<.v.r.J

til-byder herved s.om ej-er a.f roatr~ nr... LI <---J '-{~
af ~o{ vJ? b4 1>,. ~, '" BOgn, .
at Inde nedennævnte areal af ovennævnt~ ~atr ..nr..frede.

"/.

Arealet heskrives således:
~ d.d. !tf ~~ ~t.
.~~~~ %~ ~

Fredningen har følgende omfang:
.. Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt

eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må gra-
ves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og.
telegrafmaster o.lign., ej heller opsætt~s skure, ~dsalgsste~
der, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring. af redska-
ber eller lignende skønhedsforstyrr-ende genstande •

~.~- !,or.:be~ol~er_mi~ d.og_re~ _t~l.at. ~.~r~'
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med,.at ovenstående fredningstilbud

tinglyses på min ejendom ID.Sitr.nr. 1(. 't 'lP..!
af ti~'J kJ, by 1.~..4 sogn,

dog uden udgift for mig. !
Påtalebd~~ttigat i henhold til foranstående er fre~~

, f!' _\
ningetJll',rnot ·ror Århu.s amt ogitV.~l:i"J, menighedsråd hver for sig ..

H-j,{t;Lu,t , .den '~/S" 19 $'",'~-----
(!A~;v~{hf. C2c1~~~
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__ Under dags dato har fredltlnr,s-n:.ovnet besluttet at mod-

~age o:; godlrende det fremsat te fredningst j lbud. således at
dette '.1.1være at tinglyse som servitutst~ftenda på de foran·
nævnt.b mat r~kelnumre. med priori tet forud for a~ pantegæ~d.

Fredningsnl9vnet i Arhus amt':
Arhu~.:cl~n ] I; riMA.J.'J L~~'2.J
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U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 8. juli 1993
Sag nr. 79/1993

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
ombygning af tagetage og godkendelse
af haveplan på ejendommen matr. nr.
2 a Hvilsted by, Hvilsted, der er
omfattet af kirkeomgivelsesfredning
ved Hvilsted kirke.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær,
sekretæren, overassistent Ingrid Thykier.
For Natur og MiljØ mødte ekspeditionssekretær E.H. Mikkelsen.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Peter
Thyssen.
Ejerne, Birgitte og Peter Graugaard, var mødt.
Endvidere mødte fra Bygningsinspektorat Syd, Jørn B. Knudsen.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Natur og Miljø kunne godkende ansøgningen og har principielt
anbefalet, at lyskilden til loftsrummet bliver etableret som
kviste på begge tagflader. Såfremt Nævnet måtte tillade enten
at lyskilden bliver kviste eller anden form for lyskilde,
forudsættes det, at træbeplantningen bevares, vedligeholdes
og fornyes.
Danmarks Naturfredningsforening har tilsluttet
indstillingen fra Natur og MiljØ under forudsætning af,
den eksisterende beplantning opretholdes og vedligeholdes.
Fredningsnævnet meddelte, at det vil være sindet at meddele
dispensation til etablering af dagslystilgang i tagfladerne.
Forinden endelig godkendelse skal Fredningsnævnet have
forevist tegninger af kviste eller glasbaner, hvorefter
Fredningsnævnet vil tage endelig stilling.
Fredningsnævnet forudsætter, at den eksisterende beplantning
beva~es, vedligeholdes og fornyes.
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REG..NR. J8Q?;.03
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sand gade 12,
8900 Randers • tlf. 86 43 70 00.

22. marts 1995

Peter Graugaard

Hvilstedvej 21

8355 Solbjerg

Vedr. j.nr. 14/95 • matr.nr. 2 a Hvilsted by, Hvilsted.

I skrivelse modtaget dem 6. februar 1995 har De ansøgt om tilladelse til ombygning af

bygningen på ovennævnte ejendom, der er omfattet af kirkeomgivelsesfredningen ved

Hvilsted Kirke.

Fredningsnævnet skal herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele

tilladelse til det ansøgte.

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

interesse i afgørelsen.

En evt. 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, jfr.

\ :2. \ l ( I J - 1..-'. (.... \ ) ,

, \./1-



el naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

Kopi sendt til:

Århus Amt (8-70-51-8-751-2-95), Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg .

. Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

• Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade ?3, 2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomire, v/Søren Højager, Mejlsøvænget 4, 8381

Munde1strup.

Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt.

Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them.

Jan Fredin, Skanderborgvej 38, 8000 Århus C.

Århus Kommune, Rådhuset, 8100 Århus C.
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