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Ii' R E D N I N G S T I ]J B U D.------------------------------
Sogner1idet i Slated tilbyder herved på kOll'.munena vegne at fr ....,,·

de den kommunen tilhørende ejendom matr. nr. 2a El~ted by og oogll.
FredninGen har følsende omfang:
Arealet må ikke beb~ree:eA eller beplantes" midlertidiGt eller

vedvarende, ligesom der heller ilt ko på arealot må graves grus elle!:'
a.nbringes transformatorstationer, telefon- og taleerafmaster o. li,'}:
ej heller opsættes skure, udflale;ssteder, isboder, vogne tj.l bebO:i:L;8
eller opbevaring af redskaber eller lignende 8kønhedBforst~rrende
genstande.

For ~redaingen kræves il~~~nerstatning.
Ovenr~tående fredningatillJud kan tinglyses på ejendomn.an matr.

nr •. 2a EIDted by og sogn, dog uden udgift for ,kommunen.
P~taleberettiget i hewlo1d til foranstående. er frecinir~Anævnet I

for ÅThus amt og B13tad menighedsrud bver for sig •
Elsted, deR

Som soener~dlJfol'mand og idet jog llttosterer, at under:JkI"iverl~\~
udgør, samtlige illcdlelJunel'af Elsted oogneråd.

Elsted,. den ,{,-.-:- /l"'-2 .

~..... ..,
l ...~

" .

1/
l- • \ / .. ,

/" "j'-,.<"" ....
,'.

/
(. '

_(l:",1



•

, ,

"

Undtlr' rt;q-;s dato har frodn:inrrsr.',:,,-rnGt bc:>luttct .:lt L:w~-

t~:a og g0r1:18Jldo liot frcmsatto frr,c:.r:.ingst'lltnct. s:"lodos c.t
detta vil være at tln~17se som SOl\'l1.liT~tiftcl1Je pi lio forun-.
nævnte matrlkelnumr.o. rn,Jd pr~ori tot forud for al pantagcølo..
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3 1 DEC,1 9 5· 2 ~
frcr:.J<.:.gt ~ :r~,Hurfred,Jng:>r.ævnet
fer j'.arhu3 Amt, den lV/r l~"l.
52.g' No. rJ19l(~ (;·d.~?>~IC.)
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F R E D n I N G S ~ l L B U D ~
---------------------~---------

I.

Meniehedarådet 1 Elsted sogn, der bestyrer den kirken ~iIhø-
rende ejendom matr. nr •. 20 og 2d Elsted by og sogn" tilbyder her-
ved at lade disse matrikelnumre frede. Arealet er af kirken erhve~·
vet til udvidelse af kirkegården.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygCea eller beplantes, midlertid1g~ elle)

vedvarende, .ligesom der heller ik~e på arealerne m! gravec grus
eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., ej heller op~tteo slmre, udsalgssteder, isboder, VOg13
til beboelse eller opbevaring af redsk.aber eller 11gneI'.deskønheds-
forstyrrende genstande.

For frednineen kræves ingen er13tatning.
Ovenstående fredningstilbud kan t1nglYDes på ejendomcen rnatr.,

nr. 20 og 2d Elsted bYllOg sogn, dog uden udgift for menighedsråtlct .
Påtaleberattiget i herulold til foranstående er fredninr.sTh~vne-:

for Århus amt og hvis ejendoUll:1Emmil.tte blive solc;t, så. at dOll m1r:tlJ
af de ki~telige myndigheders bestyrelse, da tillige meniGhedsr~dot
i,Elsted sogn.

Eloted, den ~_
(;'/ C/::;~~,,~qffu~;;,. I L-.

t;' '6.. :--;~v'-' Le, -~. ~7----

Som formand for menir~liGdsr5.detog idet. atteateree, at Ulttit,r.-
skrivern.e udgør f.1aI'lt11r.'cm.~dlemmer uf dot te.

Elsteu,. don li., /tl"l.,' jt1(Z.
{j
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Fremsendes tjenst1iGst m~d an~efa1ing af, at den tilbudte
fredning bifaldes.

FRA~ILBV 1·1 FL Ht"'RH!mEHS ITIOVSTIUnVALG-,den 26/8 1952.
l'. 1). V.

Den onhandlede freaning
mærk SOlD par,.
~~e I nt forbuoe t mod

gcrt:l op-
unbefulE:s, iaet jeg ~ :lkul tillade mig I:t.t ~~~

m.v.
bepl<latnin.; af d\;l fredede areal!:'r kun gælder, D.!1a-·

længe disse arf'iJ,ler ikl':p er iJ1ddr~{';(,t ur:d.-r kirKecc.urcen •
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3 1 DEC.1 9 5 2~
Fremlagt i NuturfredningsniDvncl
for Acuhus Amt, den Z11 19;J.
Sag No, :T/l9i.f'/ if'Jti. Sootj

I \ ~t I

FREDNINGSTILBUD
.fq j U4

r
(.{;(. I.~A.4!--UJ

ejer af matr. nr. Y "C'
~ !.L.«.' b y ;

lade nedennævnte areal af ovennævnte ejendom

Undertegnede
tilbyder herved som
af
at

sogn,
frede.

V'f~ ""~<'A:--V

.(C) (~v!-(.kf.(..

Fredningen har føl~eude omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, mid~erti-

digt eller vedvarende, lige~om der h~ller ikke på arealerne
må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., ej helleT opsættes
sKure, udsalgssteder, lsboder, vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lignende skønheds forstyrrende
genstande.

J'e'g'-forbeholder mig dot:; ret til at-

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

tinglyses på min ejendom matr. nr. '1.,~ "t,

af ~L,,~"'" by
dog uden udgift for mig.

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

sogn,

menigheds-

~/' den /."/" 19~7
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et.r:t vil V":'t'3 at t1il~lyse gom HOl"vi t'\l'd l n,-" .(., l" j;:, fOl

•. ....,![ltO u:atntelnumrc. Uled priorJ.L'd J'llt.'! i.H· /;:.-~l·~pt;:'ltl-/.J:·
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. 31 DEC.1 95 2;'n ~1 O8 f) 9
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FREDNIN(}STILBUD' -.

Undertegnede ~ Ltt-'L LU:.,r:/!· hc-<u' c/;.4d'·
tilbyder herved som ejer af matr. nr. v''IC
af ~ ~ by IC;?' sogn,

('at lade nedennævnte areal af ovennævnte ejendom frede.

Arealet beskrives således:

,
• I' '

,l

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke oebygges 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 skønhedsforstyrrende
genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til ~t h '1+}:<.
.~ dvoN t~I, t ,)1 l.r: ,'" r o II' I:14.-<. t~' t/.

v L ',. o/ I" .{o L~' l.t."(,cr ..A.'F k.cfi..t /-?u;....-_ d ....."'~~~'\, ~ c,'-<.4(

,'1<1 {) , j, /I I I, ~' .' I ,• .v·
u~ v'l': f"tiA.-f. ~ \..v~ J-0" ~"-' ..

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

tinglyses på min ejendom matr. nr. ~SttC 6(,

af (J.!..{,kd.- by 'i. sogn,
dog uden udgift for mig. <l

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er
fredningsnævnet for Arhus amt og 6:...-LoZ.-::It. menigheds-
råd hver for sig.
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Under dags 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.

Fredningsnævnet i Århus amt.

Århus,
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Fremlagt i NJturfrcdningsnCDvn0t
for Aarhus l\mt, den ll//t19~~
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fred!lin/:Sll<l;Vnp.t !'I~kle i EIHted

j?redninc ,,f JUstec1 ki.rkes
oll[r,iveLwr (nr. JO)

1:c11(1 E l:::;e

Dc.. dE ;~ir~:eli..;'_ d~'I.diL.l(jdC'l· i ~,,,,:,~.olcl til ~drj:~,.:i_lli;...t'':;li<2tiJ

cir;:ul(~:r8 1..1' 2G'j''':lHL.r· LJ~9 :.<.1' :L'rt;.'<>1.,t 0110ke Ol.I, u;t der iUlut.,.-
L€;:; 1i':<:;([ldl.t.,bILIl'ullot<:lclliJILcl' 1,,:i.l bij'l·iLt; ~.f BL:,teu ldl'l(e~ U1I-

t,.,iv81Ger, LIG cl<.. .. l'n.(;I~LlLC>l1i-"'IH(:;i, L"r l·'''Lllet r,etl(.ldl',NIJte i'ur:.Jl~lti.·l t_o

llil,t.:,E r phi.kr < Nede

b€~tt .'1,,,6:3

et Hn.al af t.:hdejonJ€ll i :~l~)tt:;cl b~r, der er belieLGnde Hlli~LlG..~

Jllbtr.Jlr. 2d, 2a, 25[··, kir;~eU~Ll'Cien, ',lc.,tr.nJ". 2)d, 25e 0E~ den 01-

feLtliLtO vej list for kir;-:el~, OL bO:·J be~o~rttei:J tj.l pt-l·LexillCb)l,.J..::.

for l:il'j;,t'l1, bl-Iblecle~ 001,1cle tte ,u:ei.l 61' indte[:ll€t I)(;~I det fn:l':-
lb..L'te rid;,;., frecies i fln~E:l,dE:i (JillI: IIL.:

ler veuvc.:.1"t;Jlde, li[€SOI'1 del ikLe :)h<.? l.,rec,let 1!J8.c, 1,}J1Jx'jliLeb t1·".':":-
lor ...c..torsi;"tiOll€T, tf:2('f(,~\- cl. t<:'l€L:n.IE1<.,ster el. li [j,. , ej llel-
ler' O;)oc+,tteB skure, ud::k,lc::.stu1er, iGuoc1e1.', v0L:lle til beuoe.lue
eller opbev<:,:riJiL c<L re(ls1~i .bel' "l. 1:101. skl,'JI€Lclslorst~rrl't'nc1e Ct:L-

_"Ul' fll"dl1i.ILC:J. ~'(ie;;;, ::LL.L,L,' l:J.'; ...L, LJliJlt;.

LTVI,:lt"J-cle LbdlelbE; v:i1 'I:,.tf. ",t tiJl~ ..-l~rbe oUJl tiel'vitlltBtli1"L.l·-

de ,[Jb 1.1 tL't,))c)cs1J1,.det ful L,,,.cLI'.:jc, ru,.:;.\ i i~J.st€d LJ~riolt::'C[si>:J,,(:'):J,t~!

i'ontJ fer Ili,i[ cq} :1(1 U[; .lE::lt 1):.>1> ~<.J.\;i.·t;t .Le),' frl::d: L1Li:iW~Vll€ t i

lUtG L-,1.,t elJel' ."e!liG",t.d"1"åI_:cciE:t i .!~lGtt'd ':.>C,LH, IlVt'l' 101' sit;.
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Under dags dato har fredningsnævnet besluttet at mod-
tage og godkende det fremsatte fredningstilbud, således at
dette vil være at tinglyse som servitutstifiende på de foran-
nævnte matrikelnumre, med prioritet forud for al pantegæld.

~'l ..

Fredningsnævnet i Århus amt.
Århus, den 2.'1/' R~t:t,.,S0
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Afgørelser - Reg. nr.: 01661.02
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Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsefi

1 ~ SEP. 1987

UDSKRIFT
af

fomandllngsprotokollen
for

NATUIfREONIMBlÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS SYDLtUE ffi8JNJNGSKRfDS

REG.NR.

Den 3. september 1987 behandlede Nævnet
Sag nr. 117/1987 angående ansøgning om etablering af parke-

ringsplads på matr. nr. 2 a Elsted by, El-
sted, der er omfattet af kirkeomgivelses-
fredningen.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amts-
valgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, lærer
Kent christensen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For Amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
For Dansk Naturfredningsforenings lokalkomite mødte K.K. Hansen.
Endvidere mødte arkitekt Hans Jørgen Nielsen, Hans Overgaard og
Lars Maribo, Menighedsrådet, samt Jens Chr. Hansen, Stadsingeniørens
kontor.
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 at meddele dispensation fra
naturfredningslovens § 34 til det ansøgte projekt.

Jørgen Jensen.

Udskrlrten, r!!1tfghed b9kr<'!lfl'3S.
Efter naturire - nmg!.lov~ns § ad og § 41 k~n frl!ldn'~''1'1O''''~'''e3'~lor'~'-"r
Indbringes lor OvorlreCJningsnt':)vnol(:lar. .ø.m 'v. _ " " 1.!:, .,. .' _
havn K) al b.1.a. ansogeren, .aml~r.idel, kornm ri, .~.'I ,.1;•.(;j ;, ,._
kendto roren,nger og ,l1slllutlonar saml al ,~~" ,'- ,. • . .fra skovbyr;~ol,"ien. . '., •.• ~w .,., •• " ..... ,,'

Kiu~ei("':en er 4. ugor Ira den dag, o;r.. 1~<J:'lor me.\ u I ~~11
pågældeno;l klagebsrettlgede.

~n tilladelse ell?r å!spensstlcn m~ :1k, '), n~'!~I"O LJ~ •(J'. ;: ~I
k/agelnsten. Er klage II1dglvet. må tillae·,,:(;.:" ':~r·: •. '':' ; " 'l l o
udnytte~, medmindre den Opretholdes :; ,.,': r ~'~'., I'" .: r....: (,l'" ..

Tilladelsen bortfalder, såfremt ,~,; l::i,:; wr ~. .,.. . ,. ell II"
dens meddelelse, ~"l"""..,~... ;) ..

Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige Irednlng.kredll, elØn

Jer en Jensen
9 SEP. 1987

•



.' "'Fredningsnævnet for Arhus Amt REiNt Jti I. 6~

Wissendorf Aps
Flintebakken 104
8240 Risskov

Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Tlf. 86 122077
Fax 861971 91

E-mail:
post@aarhus.byreLdk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93

Den 2. juli 2006 .

• ' Vedr.- j. nr. 11.01.2006-52 - ansøgning om tilladelse til opførelse af en bolig
på ejendommen matr. nr. 24 c Elsted By, Elsted, Elsted Kirkevej l, Elsted,
8520 Lystrup.

Århus Amt har den 3. marts 2006 modtaget en ansøgning fra Wissendorf APS,
Flintebakken 104, 8240 Risskov, om tilladelse til opførelse af en bolig på ejendommen
matr. nr. 24 c Elsted By, Elsted.
Den nævnte matrikel er på 284 m2

• Der ønskes foretaget en arealoverførsel fra matriklen
mod syd (24 b Elsted by, Elsted), hvorved grundens samlede areal bliver på ca. 500 m2•

På grunden ønskes opført en bolig med et grundareal på 125 m2•

Huset er et traditionelt længehus med et tag med en hældning på 45 grader. Det kommer
til at fremstå med hvidpudsede mure og mat, sort cementtag.
Huset opføres i niveau med Elsted Kirkevej .

Fredningen
Ejendommen ligger inden for en Exner- fredning ved Elsted Kirke.
For matr. nr. 24 c Elsted By, Elsted, er der en fredningskendelse tinglyst den 31.
december 1952.
Relevante afsnit fra fredningskendelsen lyder som følger:
"Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der
heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon og
telegraf master o.1ign., ej heller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til
beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.
Jeg forbeholder mig dog ret til at bebygge grunden med et hus på ikke over 1Y2etage
efter nærmere forhandling med de påtaleberettigede.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Århus amt og Elsted
menighedsråd hver for sig."

Udtalelser
Elsted Menighedsråd har i brev af 15.marts 2006 udtalt:
"Elsted Menighedsråd har i 1952 fået foretaget en såkaldt kirkefredning af Elsted Kirkes
nære omgivelser herunder matr.nr. 24 c. Denne kirkefredning ønsker vi fastholdt da

mailto:post@aarhus.byreLdk


. •matr. nr. 24 c ligger lige op ad adgangsvejene til kirke og kirkegård.
Elsted Menighedsråd kan således ikke tiltræde byggeriet på matr. nr. 24 c."

Amtcts vurdering
I fredningskendelsen har ejer forbeholdt sig ret til at opføre et hus i l1i etage på
matriklen.
Amtet finder, at retten til bebyggelse ikke kan anfægtes.
Med henvisning til at huset skal bebygges "efter nærmere forhandling med de
påtaleberettigede", finder amtet, at Fredningsnævnet for Arhus Amt kan påvirke husets
placering, størrelse og udseende.
Amtet vurderer, at huset er placeret hensigtsmæssigt på grunden, og at dets størrelse og
udseende er tilpasset miljøet ved Elsted Kirke.
På den baggrund anbefaler amtet, at Fredningsnævnet for Arhus Amt meddeler
dispensation til det ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har tiltrådt amtets indstilling.

•
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.
Nævnet finder ikke, at retten til at bygge et hus på l1i etage kan anfægtes .
Da det kan tiltrædes, at huset er placeret hensigtsmæssigt på grunden, og at dets størrelse og
udseende er tilpasset miljøet ved Elsted Kirke, meddeler nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. l, tilladelse til det ansøgte.

Klagevejledning,jf. naturbeskyttelseslovel1s §86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Klageberettigede er:

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget.



, • Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.

Med venlig hilsen

p ~
Per Holkmann Olsen
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