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Fredningen vedrører: Tulstrup Kirke
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Overfredningsnævnet 30-12-1980
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Kendelser

Deklarationer



OVER FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. o \5 ~ 2, . o S O

U D D R A G

af
Overfredningsnævnets kendelse

af
30. december 1980 i sag nr. 2215/73

• om
fredning af arealer nord for Knudsø i Ry kommune,

Århus amt.

REG. NR. O (, ~ 3~ o O C> C)

Fredningsbestemmelserne
§ 14. Ældre fredninger

Deklarationen tinglyst 30. oktober 1953 på
matr.nr. 1~ og 2~ Tulstrup By, Tulstrup, op-
hæves for så vidt angår arealer omfattet af
nærværende kendelse.

e
•e

Overfredningsnævnets kendelse af 8. december
1972 om fredning af matr.nr. 10~ m.fl. Tør-
ring By, Tulstrup ophæves bortset fra kendel-
sens bestemmelser om arealafståelse og vil-
kårene herfor .
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Fredningsdeklara tion
ø

underskrcvm'/~/;'-

• indgul' hcrv('d pil at ncdcnna'vnl(~ ar('al af den mig tilhorende ('j('n<!om, matr. nr . ./ 4!:. af

~ hy, ~~. sogn, fredes som m'den-

fol' nærmere anfort.

Arcal('\ heskrives sal('<!es: ~ -;J ~-: ~ 4~ ~~

• Fredningen hal' folgende omfang:

Aren!('rne mtl ikke hebygges dlcr I)('planlps. Dpr m,i ikke anhringes transformatorstationer,

tell'foll- eller lelcgrafmasler, skure, udsalgshodcr, vogne til beboelse ellcr ]ignc[Jllp skon-

hedsforslyr('nde gcnstnnde.

leg forlll'hohlpr mig dog ret til:

-.L~ ..e.:;~
~~-, /' /'

~ c- ~ '-;L ~ ~?~J' .

matr. nr.

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne fredningsdeklnration kan lyses paa

/~ -- hy,- /~

min ejendom,

sogn.
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Tinglysningen sker uden udgift for mig.

Putalercllcn tilkommer frcdningsml'vnel for Skanderborg amt og mcnighedsrådet

~ sogn.for

,
,den /7 /~ '/95 cG

•
Foranslilenclc frc<!ningscleklaralion godkendps.

Vp(l Tinglysningpn hcnvisps Iii vedl[tgle Iwpi [tf malrikucls-kort ~egt-tleJdftMr

tit'" .edF8JTlltle-PlDllo w:.

;';""~,'" . "-----_.. --
I-::~ ~ I:r.

.6k~il!fotr: G~ ~,

t,

segll, ptl hvilket kort det f~d('de areal er indtpgnct. ...

~-G:c~~~~"-?~~ k ...?-,.; ~ .~
andcrhorg amt. l-,La..m..m.cJ, den / ~ /'7 S'2

/:l' //.
ti'-r./~.

/
1,0 'I ., 1 III
L:O Z:t 1 LJg..i:g:il Nlr retskreds u. 52,

Sh~der~Drq l;;hsbd II. V., dall 3 O OKT. 1953

19st. Tillghoq~ hd. (f~) ~~' "~~
~\1: skah ~' II. ~ ~,.. :. . ..:1

....,.4.. G. ~..J

•
r· '.

.-.

.; " "
1'"\ , • 1
....~ I- II .,

Ore

, ,



FREDNINGSNÆVNET>



. l )"b Z
\ :J AU~ 1952

'\ e

RE~NR. 4fj5~
',' -/~.3 ...Dr .

/~-$~
/~ , /;

FRE,"DNI NCJS NÆVNE T
for Sl::andorborg Amt

Fredningsdeklaration .

indgår

Onders"revne ~ 7~7" ~
~~

herved pil at nedennævnte an'al af dcn mig tilhørende ejendom, 1113tr. nr. / ~ af

~~

•
I by, sogn, fredes som neden-

for nærmere anført.

Arealet he~krives siiledes:

• -Fredningen har folgende omfaI~g: ,.. -.A. • ~/~ '..... a~" .... /L f~ .
~ ,l'-< ~---<..-..Æ-,_,. A.A<.! ,v.< - ,r::- :-- ~ - ~r .- . _ _/

Arealcr~' m~1 ikke hchygges eJler HGfllalllt-li. Dpr m[\ ikke anbringes transformatorstatIOner,

telefon- ('1I!'r telegrafma<;tcr, sIm re, udsalgsiJoder, vogne til beboelse eller lignende skøn-

heclsforstyrende genstande.

kg forhehold€T-mig--dog -ret -tH~ __•

matr. nr.

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne fredningsdeklaration kan lyses paa min ejendom,

I~ ~~ bY,~ sogn.
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Tin~lysningen sker uden udgift for mig.

~.t...rellcn tilkommer fredningsnævnet for Skanderhorg amt og menighedsråuet

(/~ sogn.fol'

• den

Foranshlt'nde fredningsdeklaralion godkendes .

..1""11 Till!ollymillgplJ hl'llvit't.'t' Iii "4,tlhgle hepi ~f IJjdlr ilalels kUl l \edlagl deld~rA",

.. li<lIl Vl"tlrerelltle n"ltr, nr. 111ft, "J •..
liOgR, P,l lwilliel Iiorl f1el fredede tlFeel er jRcl!! t::1Jt'1-

Frt'dningsna'vllct for Skanderhorg amt. .uf! Ri ~ 111, den f ~7 ~.~ /~ So Z

Afgift: S
§
§ 14' : ..
§1J1: :2 ...

r'/~
b~ i ~ 1m I'EtsmU u. 52,

SbWr~ Wt.m .. ' .. iD •• AV' 1S5t
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Kt\:J. NK. ,.,;,~r
~:'/// .7/ ...S-<FREDNINGSNÆVNET

for Skanderborg AlDt

Fredningsdeklaration

Unc)erskrevne ',7~7~ ~~ ~
~ ~ /

/~~

indgår hcrvpc1 pil al nedcnnævnte areal af d<.'1)mig tilhorclJ(Je ejendom, malr. nr . .L ~ af
J --'

/~ hy, /~ sogn, fredes som ncden-

for nærmere anført.

Arealel heskrives salt'des: ~-e;;;~~~_ ~

Fredningen har følgende omfang:

Areakrne mf, ikke hehygges ....Ut·.J:.-!Trpltlrlit-s. Der mi'! ikke nnhringes lrnnsformnlorslationer,

klcfon- e\lt'r ll'1egrafmasler, skure, udsalgshoder, vogne til hehoel~e eller lignende skøn-

hedsforst)'rendc genstande.
leg forl)('holdpr mig dgg ret ti+:

...-----
-~

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne fredningsdcklaralion kan lyses paa
9 a.- .....J

matr. nr..-(/ / ~ by,

~_.~~~~.~.
-~-----~~~~

min ejendom,

~rv
cf'e

/'
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.Jw.i1kp--mRtp. nr ...... I~r QR landbrugRejclldomf:l.
. TinglysningC'n sker uden udgift for mig.

Pu~eften lilkommC'r fredningsnævnet for Skanderhorg amt og menighedsrådet

/~,h. ....-yJ sogn.for

. r,

tion

Fonlllsli\ende fredningslleJdaration godkendes.

Ved Tinglysningen henvises til v~e .5'i af malriklwls-kort vedlagt cleklara-

vcdrorcnde malI'. nr. /~ llill-:-- t:/~ ~ hy:;

sogn, pil hvilket kor l det fr~Jrde areal ('r incltrgnet.

~~' - 7 ~·~~·~A-·~'rF
Fl'ednin snævnet for Skanderhorg amt. UR Al Al 'lI, den / ~

~/9~2.1
~

t .• It~{artJ/ cc:;hog~n for rdweds IIi. 52,

Skandllrborq ksbslad m. '., 111111 3 D OKT.1953

19s1. Tingbo!} : bd.'i ~ ~.....:.~ t~
11H: skø~ ~ .,. ~ q ~
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01593.05

Dispensationer i perioden: 27-04-1988



FREDNINGSNÆVNET FOR
ARHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

REG. NR.

TINGHUSET. VESTER ALL~ 10

TLF. 06·122077

8000 ARHUS C. DEN 27. a p r i l 1988.
SAG NR. 45/1988

Medta§et I
SkOVe og Naturstyrelsen

2. S ~PR.~988

Nævnet har d.d. skrevet således til arkitekt
Bent Meyer, Bækgårdsvej 4, Nr.Vissing, Skanderborg:

• II

Århus amtskommune har hertil fremsendt en fra Dem
modtaget ansøgning om tilladelse til at opføre en ny kapel-
og graverbygning ved Tulstrup Kirke på ejendommen matr.nr.
Id Tulstrup by, Ry kommune.

Nævnet skal herved for sit vedkommende i medfør
af naturfredningslovens § 34, jfr. den på ejendommen ting-
lyste deklaration om kirkeomgivelsesfredning. meddele tilla-
delse til det ansøgte på vilkår. at byggeriet udføres i Qver-

"ensstemmeIse med den fremsendte tegning med beliggenhedsplan .

•e
• Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes

for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15. 2970 Hørsholm. af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat. kan tilladelsen ikke udnyttes. medmindre den op-
retholdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder. hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Skov- og Naturstyrelsen.

I

I
I

I...

Miljøministeriet .
~kOV-og N~turstyrr'Se

Ju 365:~9 J.nr. F A //,t ~J .JU.>6,._~ '/7-


	Forside
	OVER FREDNINGSNÆVNET>
	FREDNINGSNÆVNET>
	DISPENSATIONER>



