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F'rem129t i I<:?t~lYf!'cd:,ing.:nc:;vnet
for Aarhus .7\..1"":1\,C~,::ll ~I/r 19~G
Sag No. rfl9YSJ t[.!Æ. '!-e..c..i'/'

FREDNINGS~ ILBUD.~---------------~---~~--------
Menighedsrådene i Skivholmo og. Skovby sogne. der bestyrer åer

p~~~eembedet tilhørende ejendom matr. nr. la HerBkind og lu Skiv-
holme byer" Skivholme sogn, tilb;}~er herved at lade et areal af dem
ejendom,. der omfatter kirkens parke1'ingsplads" branddam m.v. frede.

Arealet bes):rivea således: den del af de nævnte matrikelnumr!:
der ligger vest og nordvest for den offentlige vej.

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

vedvaI'ehde, ligesom der hulle:::::ikke på arealerne må graves eru.:3ell(
anbringes transformatC1l3tat:i.oner, telef'on- og telegrafmaster o. 1101.
ej heller opsættes skure, udsa.lgssteder,. isboder, vogne til beboelse;
eller opbevaring af redskaber eller lignende akønhedsforstyrrende
c;enstande.

Sålænge det pågældende areal adm~nistreres af de kirkeliGe
myndigheder, træffer kirkeministeriet dog efter indhentet nr~lærinJ
fra fredninGon~net afgørelse om~yplacering af bygnin~r på p~~~te·
gål'dsjorden og tillir:e omselve l)ygeeplanen for disse, for sb!idt
bygnineerne s}wl benytteR til driften af præstegårdens jordery t..i.l
brue for p~sten, el. i det hele skal tjene kirkelige formål.

For fredningen kræves ingen erstatnine.
Ovenstående fredningst11bud kan tinglyses p~ ejando~~~n mutr.

nr. la Slcivholue by oe sogn og la Herekind by" 'Skivhol~, sogn, dog
uden u.deift for meni~hedsrådene.

PåtaleberettiGet i henhold til foranstående er frednin~snæv.
net for Århus amt, og hvis ejendoQmenmåtte blive solgt, så at den
l<dgilraf de kirl{elige myndigheders.bestyrelse, da tillige mcuiglled!3'

rådene i Skivholme OG Skovbysogne.
e) Lo ISkivholr,le, den . ~~ 19~'J.,
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Somformanå for menighedsrådene og idet jeg attesterer~
at underskriverne udgør samtlige medlemmeraf fællesudvalget
for menighedsrådene i Skivho1.meog Skovby sogne.

Skivholme" den l%, 11~2,

BD.

j.nr. 2 G 1606101 d

Det tiltrædes, at nærværende fredningstilbud tinglyses som
servitutstiftende på matr.nr. la, Herskind By, Skivholme Sogn.

Kirkeministeriet, den 25. august 1952 •
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Und!'lr daGS 11,:,u t..::;' ;-l"(C.::._:,~,::.~':::,,)t b::,sluttet at li:ad-

tage og &odkenda dst frcr:::::at~o f:'~cnlfgsti1t-t:d. s~lodes at
dette vil v.:Jro at tin,::l:r:., :'u:;! s()l·vit·:,?tlft~n::i() påda foran-
n~vnte Llatrikolnur:l:·o. med priorltet forud for al pantegæld.
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Fremlagt i NatUlfredningsncnvnE:t
for Aurhus Amt, den JI l/ 19S~
Sag No. i j19YJ 4J,l1 ri.)

l l. .. ~. I ..

••
FREDNINGSTILBUD. -

rj r)Undertegnede <f~ ,,'4au.v .' "
tilbyder herved som ejer af matr. nr. ;t/~
af l'k:v~ by ~
at lade nedennævnte areal af ovennævnte 'jendom

sogn,
frede.

Arealet beskrives således:
d4. ~ -0/ 7U.~(?~·~ I ~

ttJ 1u:la. ~ duv J Z1 ~. tlt.t •~j .
.I!M..d. ~ U ~.

, I

:.''...\i'~.l: j

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

digt eller vedvarende, ligesom der heller ikke på ar~alerne
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.

-J.eg..fo rbeho lder'-mig.d·og-re t-til-at-

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

"tinglyses på min ejendom matr. nr. I 'Z;w~../1' • /?af (j !:-:;v '.::.d-.fA-t by
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold ti~ foranstående er
fredningsnævnet for Arhus amt og ./:tc.-:, ....~ menigheds-
råd hver for sig.

~(;sogn,

~ ~ , den 1'7/7- / .,
19"",' •
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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.

Predningsnævnet i Arhus amt.

Å )I( " , .. /,%1·'__...!hus_,. .den ._'.'"_{;,cAA., '.-I~ tJ_ ~: _
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,. Undertegnede /t.-n lt7vtd I'/tuu;/~ "
-"-tilbYde-r herved' som'ejer af matr-'-nr'~'- /1--------·--------·- -----.. --
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at lade nedennævnte areal af ovennævnte ejendom frede.
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Arealet beskrives således:

0/ ~"f21.'~'~~ ~,t,frce
O~.~ ~r;~J!..,I.- ?t~ ~J'"u.v

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 skønhedsforstyrrende
genstande.

hg forbeholder mig-dog ret. til· at-

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenståe~de fredningstilbud

tinglyses på,~in ~jendommatr. nr. /1 "l,

af I~~ by ') sogn,
dog uden udgift for mig. .

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er
t'/ 'r? '"fredningsnævnet for Århus amt og tl':':-~-IJ':vn,U~

råd hver for sig.
4: t't'J ./C/'(..v ~A"7/f..,.c.

menigheds-

'i?den I - I
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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, den ZI' ,-',-,,<:( _'~v-":"
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I et<' FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12,
8900 Randers • tlf. 86 43 70 00.

22. marts 1995

Skivholme Menighedsråd

Ladingvej 19, Skivholme

8464 Galten

REG. NR. \ ~(o~ .04

Vedr. j.nr. 7/95 - matr.nr. 39 Skivholme by, Skivholme .

•
Den 6. november 1994 har menighedsrådet ansøgt om tilladelse til opførelse af en 18 m2

stor tilbygning til den eksisterende materielbygning til anvendelse som frokosttum og bad

for kirkens graver i overensstemmelse med arbejdsmiljøreglerne.

Arealet er omfattet af kirkeomgivelsesfredningen ved Skivholme Kirke.

Den 31. januar 1995 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt sagen til Fredningsnævnet.

Da tilbygningen er et krav i henhold til arbejdsmiljøreglerne for kirkegårdspersonale, da

tilbygningen sker i tilknytning til eksisterende materielbygning samt materielgård og kapel,

og da hovedsigtet med kirkeomgivelsesfredningen ikke på afgørende måde berøres, ska).

fredningsnævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele tilladelse

til det ansøgte.

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

e, interesse i afgørelsen.

/)11//;' cco/ /
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e 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 opsænende

virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jfr.

naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

•
Kopi sendt til:

Århus Amt (8-70-21-4-703-4-94), Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg.

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100' København 0.
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, v/Jørgen Petersen, Røddikevej 34, 8464

Galten.

Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt.

Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them.

Kjeld Hansen, Søndergade 35, 8464 Galten.

Galten Kommune, Søndergade 27, 8464 Galten.



Medtaget r
Skov" og Naturstyreliftt ORIENTERING

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT :1 (] DEC. 1997
Retten i Randers, Sand gade 12
8900 Randers - tlf. 8643 70 00

29/12-97

Galten Kommune
Søndergade 27
8464 Galten REG. HR. ~lP lo \. O ~\ .

Vedr. j.nr. 77/1997 - nyt kapel og udvidelse af eksisterende graverbygning ved
Skivholme Kirke.

Kommunen har på vegne Skivholme Menighedsråd fremsendt ansøgning om tilladelse
til cirka 6 m2 udvidelse af en eksisterende graverbygning samt til opførelse af et nyt
kapel på cirka 25 m2 ved Skivholme Kirke.

Arealet af omfattet af kirkeomgivelsesfredningen af 3. september 1952.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 8. oktober 1997, hvor der blev redegjort
nærmere for planerne, og hvor bygningstegningerne blev gennemgået.

Det blev oplyst, at en af Fredningsnævnet den 22. man s 1995 meddelt tilladelse til op-
førelse af en 18 m2 stor tilbygning til den eksisterende materielbygning ikke ønskes ud-
nyttet, idet man har ønsket at ændre projektet til det nu ansøgte, bl.a. for at opnå bedre
toilet - og opbevaringsfaciliteter.

Under besigtigelsen oplyste Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, at lokal-
komiteen ingen bemærkninger har til det ansøgte.

_ Århus Amt, Natur og Miljø, oplyste, at Amtet har meddelt zonetilladelse til byggeriet.
Denne tilladelse er ikke påklaget, og det er Amtets opfattelse, at projektet indpasses
godt i omgivelserne og ikke på afgørende måde berører hovedsigtet med den eksiste-
rende fredning. Amtet kunne således anbefale, at der meddeles dispensation til det
ændrede byggeprojekt.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Et flertal på 2 medlemmer lægger ved afgørelsen vægt på, at såvel tilbygning som det
nye kapel på en god måde findes at være indpasset i kirkens omgivelser, ligesom
hovedintentionerne bag fredningen ikke berøres af projektet. Dette flertal finder derfor
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at kunne meddele dispensation til det
ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegnin-
ger.

Et medlem er enig i, at der skal meddeles tilladelse til opførelse af et nyt kapel, men

Qct \~~l:, \~\\\\a-C)'a~ \
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finder at en udvidelse af den eksisterende graverbygning vil stride mod de hensyn, der
oprindelig lå bag fredningen. Dette medlem lægger vægt på, at affaldsgårdens størrelse
skal bibeholdes, samt at der stilles krav om genplantning af et træ i affaldsgården. Det-
te medlem finder således ikke, at en udvidelse af materielbygningen bør tillades.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertal.

Klagevej ledning

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.

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:

Skivholme Menighedsråd v/Viggo Holm Hansen, Borumvej 9, Skivholme, 8464 Galten
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-21-4-703-4-94)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Arne Karlsen, Borupvej 26, Skivholme, 8464 Galten
Arkitekterne Ebsen og Gram ApS, Grønnegade 77 B, 8000 Århus C
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