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Afskrift.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer Hl udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(udfyldes uf domm.,kontoret)

Mtr. nr.; eierlav~ sogn~
(i København kvarter)

eller (i de sønderjvdske lands-
dele) bd. og bl. j ting-
'bogen; -art. nr., ejerlav,

sogn.

13b StØdov
He 1genæ s sagn.

Købers }
. bo ælKredltors p.

Gade og hus nr.~
(hvor sAd. nt Hndes)

Anmelderenl3 navn og bopæl (kontor);

Fredningsnævnet for Eianders arnts-
rådskreds.

416 - 1/4 1952.
stempet ....-- kr. --øre.

Fredningstilbud

Undertegnede Christian Rasmussen
af StØdov1312. by. Helgenæ s sogn, attilbyder herved som ejer af matr, nr.

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede,

Arealet beskrives således:

Vejsvinget syd for kirkegården i vinkelben 60 m mod syd og
60 ID mod øst.

, .

\ ' Fr.edningen har følgende omfang:
l

Arealerne må ikke bebygges eller beplante s med høje træer, midlertidi'gt eller vedvarende,

1• d 1 II '1.'- .• r ". b . ' ;, f' . •"_tgt:!som er .1e .er IKKe pa area.erne ma an nnges trans ormatorstattOncr, telefon- og telegrafmaster
l • L. _ \. \~ , ..

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande .. '-' ,.

Jeg forbeholder mig dog rqt til



For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses_ på min ejendom matr.

nr. 13:2. af StØdov by, Helgenæs , sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Helgenæs
menighedsråd hver for sig.

StØdov ,den 9 / 11 19 51 .
Chr .Hasmussen.

ljet fredningsnævnet for Randers amt modtage~ og godkender foranstående fredning~tilbud,
"

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 13 Q af Stø dov by,
• l,

Helgenæs

på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes honlagt på akten.

Fredningsnævnet for Randers amt, den l /2 19 52
K. G. Larsen.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 57 Ebeltoft kØbstad m.v., den
l'april 1952.
Lyst. Tingbog 22 blad 38. Akt:Skab C nr.486.
!nm: ~jend. er behæftet med aftægt og pantegæld.

N.O. Nygaard.
cst.

-:- -:- -:-
Afskriftens rigtighed bekræftes •

.Freilnlngsnævnet fol'
BanderlJ Amt. • 7' SEP. '955"2

•

•
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
• og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom).

~~fu"'n')qt1{Ø~ før
\, ;, .. '.'~ 1 ~m Amt.
I ... " .-

Mtr. nr.; ejerlav~ sogn~ 1\---·r.:- \ ;\, 'II 11;61-
(i København kvarter) • ~

elJer (i de sønderjvdske lands- ~:.:...---.
dele) bd. og bl. j ting-
bogen, art. nr'l ejerlav,

sogn,

Det mellem komrmu,evejeD. kirkens opkørsel og søndre klrk.-•~ gårdddige iJelign:ende areal 'af gadejorden af Bt.dov by, Helge...

A f 8 k r 1 t t;

AJc.t; Skab nr.
(udfyldes Ilt dommerkontoret)

Købers }
. bo ælKredltors p.

Gade og hus nr.;
(hvor sådant flnd•• )

Anmelder~n$ navn og bopæl (kontor);

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud

Undertegnede Helgenæs sognerAd
tilbyder herved XUøz»it~.&XUZXZXZXZ*XZøxzxzxz~uøaaxzx .. , at

lade nedennævnte areal xtl1øznDøx_.frede.

Arealet beskrives således:

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.



For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på -mm ejendom~. Ha

sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Helse ...
menighedsrAd

Helgenæs
80gaerld

hver for sig.

,den 14 /11

Andr. Hol.t~
J951 .

~ Jtredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud.,

D!XnwØt_~.,,**lrX'ZhXmQZØ~_bXZXZXzxzxznfxZxzx:u:%.xZXbl',

XSXZXZXZXZX~Z~~K~~ZXZXZ~ZXZX~XZXZX.~XkXZKa~~~t~.~ .
• 2CC!~~.~]lfl13(Z)brXZXz,X:t.X;~XXZIlø.X~mXS« l~cl,l»"~::,II:~~r.at_røtzlOi!NØt

~llag{~X'@iIt~~~~~~~~lt~.j1;

Fredningsnævnet for Randers amt, den 7 / 9 1955.

F O g -:

Afflt'kl"l;fleftS ri,!fti~~hftd bI~m-tttt#.
7rtttlnl1'l .:$ne-~ t f'o.... ·"....-..J ...r" ... A..·~v .. i\a·Ui,:t-. .J .;..mlll, ,jan
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FREONINGSN.ÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Norclli,. 'r.clni",.k, ••• - 1 -

REG. NR. 1/.00. O L
SoøcIgocl. 12 • 1900 loncl.,.
TeWOfI 06·43 7000

loacIen." 11. juni 1991.
HC/eml. FS. 191/90

Helgenæs Menighedsråd
v/Annemarie Bang,
Bygaden 5, Stødov,
8420 KnebeL

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

1 't JUNl 1991

I

I en for nævnet forelagt sag er der rejst spørgsmål om opstilling
af et læskur ved busholdepladsen ved Stødov kirke på matr.nr. 1 a
Stødov by, Helgenæs, (parkeringsplads for kirken).

Det pågældende areal er omfattet af kirkeomgivelsesfredning, som
bl.a. indeholder forbud mod bebyggelse.

Sagen har været behandlet i et møde, hvori som repræsentant for
en beboergruppe mødte Lars Kujalm. I øvrigt deltog repræsentan-
ter fra menighedsrådet og stiftøvrigheden, Arhus amtskommune,
Landskabskontoret, og Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomi-
te.

•••
Sagen er rejst af beboergruppen, og Lars Kujalm fremhævede, at
det var ønskeligt navnlig for skolebørnene, men også for andre,
som benyttede bussen til og fra det pågældende sted, at have et
læste d i dårligt vejr.

Skuret ønskedes anbragt ud for indkørslen til parkeringspladsen
syd for kirken (på det fredede område) helt op til bagmuren mod
kirkegården.

.::.

Menighedsrådets repræsentant udtrykte betænkelighed ved en sådan
placering og måtte af hensyn til indsigten til kirken ligeledes
finde en placering på parkeringspladsens østlige del uheldig.
Man foreslog, at skuret eventuelt blev flyttet længere mod øst,
således at det kunne placeres i eller ud for en træbevoksning med
høje træer, så indsigten til kirken ikke blev generet .
.,;iljcmi:listcl'Jet
:~!w./-o~ ~~turstYl"e1sen
J.nr.SN \:l.l-~I':l·Ooo3
Akt. nr. I~ .
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Afgørelsen kan efter naturfredningslovens
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970
søgeren og forskellige myndigheder.

§ 58 indbringes for
Hørsholm, af bl.a. an-

Nævnets afgørelse:

Der er fra syd en fri indsigt mod kirken. Der er blandt nævnets
medlemmer enighed om, at en placering af et læskur pA de af bebo-
ergruppen foreslAede steder vil virke meget skæmmende.

Nævnet har derfor enstemmigt vedtaget ikke at meddele den til
skurets opførelse fornødne tilladelse.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

Nævnet har ikke bemærkninger til en placering af skuret i det det
træb vok de område øst for parkeringspladsen.~-------_._-----

e
e
•

KOPI er sendt til:

)< 1. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.

2. Arhus amtskommune, Landskabskontoret, Lyseng alle 1,
8270 Højbjerg. J.nr. 8-70-53-4-701-25-90.

3. Arhus Stiftøvrighed, Bispekontoret, Fuglsangsalle 2,
8210 Arhus V. J.nr. 42/0809.

4. Ebeltoft Provstiudvalg, Grønningen 11, 8400 Ebeltoft.
5. Ebeltoft kommune, Adelgade 11, 8400 Ebeltoft.
6. "Vurderingsrådetn i Ebeltoft kommune.
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