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Afgørelser - Reg. nr.: 01892.12

Fredningen vedrører: Laurbjerg Kirke

• Domme

la ksations kom miss ion en

Naturklagenævnet

,Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 08-08-1952, 15-09-1955

Kendelser

Deklarationer
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REG. NR. /'~.2L>
Afskrift.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer Hl udslettelse

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

]tre dning snævn.et fa r
F.S.23/50-13.

Mtr. lir., ejerlav~ sogn: 20 Laurbjerg
(I København kvarter) b

eller ,ide sønderjvdske lands. y og sogn.
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn,

Randers amtsrådskreds.

Akt: Skab .
(u~ld .. ., dum ,tDnt.'t1'

Købers }
Kreditor. bopæl.

Gade og hus nr.;
(hvor sld.nt finde.)

Anmelderen. navn og bopæl (kontor);
Fredningsnævnet for Randers amtsråJ
kreds ved dommer Fog, Mariager.

4015 - 12/8 19)2.
Stempel fri • Stempel: --- kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede husejerslte Marie Therese Dyrby, Laurbjerg,

20 af Laurbjerg by. Laurbjerg sogn, attilbyder herved som ejer af matr. nr.

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

Hele matronr.20 med undtagelse af det nu bebyggede og en
strimmel på seks alen syd derfor.

Frudningen har følgende omfang: .

Arealerne må ikke bebygges el!er 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, udsalgsstedor, isboder,' vogne til beboelse eller opbevaring af red.,
skaber ol. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

.'

. {

Jensen & Kleldskov, A/S, København.
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For fredningen"kræverjeg ingen'erstatning.

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

nr. 20 af Laurbjergby, Laurbjerg sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er rr~dningsnævnetfor Randers amt og Laurbjerg
menighedsråd og provstiudvalg

hver for sig.

Laurbj erg , den 5 /8 19 52 .

Marie ~herese Dyrbye.

Idet fredningsnævnetfor Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmesdet, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 20 afLaurbjerg by,
_ c

a Ib., :JnrdIk:JctxmiltX.>m:XLaurbjerg sogn,af hartkorn: o tdr. O skp. o fdk. li
kw.1'i~xooGllli:maJa'X lI\>;.Xx Xxx x x:xxx)<ja.do(JJ<lgl1.rXJlt"-;-LoKdtKl.l:lX~.lhcROO.lnt~~k m~Jttx

.{I'iåC.:v~1c.ot~Xlt 1liJoZ1ik:e.te:»tlC.JgID1pllDt.xbe«es:xbeN:m:gtXp;K aMme

Fredningsnævnetfor Randers amt, den 8/ 8 1952

p. n. v.

A.Kristensen
sekr.

Indført i dagbogen for retskreds ur.59 Rougsø herred og en del

af SØnderhald herred med Nørhald, Støvring og Galten herreder den
12'aug.1952o

.Lyst. ~ingbog l!'ol: Akt:Skab E nr. 576.
J. H a n s e n.

-:- -:--:-
Afskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for
Randers Amt. • 7 :SEP. 1955

f;(
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REG. NR. /J'~2,!)/0 h -0-~

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

Frednlngsn~vnet for Randere emt,
FoS. 23-50-H.5345

6.okt.1955.

Mtr. nr.; ejerlav, sogn: la,lk Lauruj ergo'
(I København kvarter)

eller (I de sønderjvdske lands·
dele) bd. og bl. j ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

Akt: Skab ...
(udfyld., ø.1 tlom""Mtltorøt)

Købera }. bo ælKredltors p.

Gade og hus nr.;
(bvor .idlot Bade.)

AnmelderenlJ navn og bopæl (kontor);
FredninGsnævnet for Randers amt.

kr.'3ten'ipelfr~; Stempel: . øre.

FredningstHbud'

Undertegnede Laurbjert; 0f:! Lerbjerg menighedsråd

tilbyder herved som ejer af matr. nr. e la og lkaf Laurbjergby. Laurbjerg sogn, at

lade nedennævnteareal af ovennævntematl".nr. frede.

Arealet beskrivessåledes:

Bege-e de mavnte nurnres fulde areal.

( t

Predningenhar følgende'omfang: '

Arealerne må ikke bebyggeseller beplantes med høje træer, midlertidigteller vedvarende,

ligesom der h~lIerikke ~å arealerne må anbringes transformatorstationer,telefon-:Og:telegrarmaster

o. lign., derpå ej ops~tte's skure, udsalgsst"der;isboder, vogne til beboels~eller opbev~ringaf red-

skaber el. lign. skønhedsTorstyrrendegenstande..
Jrol:S:xflI'iHætmtoox~m3gml:.:lCD:tXtiI Saa længe det p..:'"tgældende areal o.dminist rE

res af e kirkeliee myndigIJede,r,træffer kirkeministeriet,dog efter indhen~et
erklæri g fra fredningsnævnet, Dfgørelse om nyplacering af bygninger pA,præ-
stegE'1.rdfJ,iorden og tillige om' selve byggeplanen, for disse,for så vidt bygnin- I

gerne s al benyttes til driften af præsteg~rdens jorder, til brug for præster
eller i det hele skal tjene kirkelige form~l.

San længe den til præsteembedet hørende have med g~rdsplads samt der
del af pr~steg~rdens areal, der lirger i umiddelbar tilknytninG her-
til,adminisueres af de kirkelige myndigheder, træffer kirkeministeriE
afgørelse om nyplacering af præstep-olrdens bygninger,herunder tilligE
selve byggeplanen, samt tilbYf-ninger m.v. og ombygninger,der ændrer
præstegirdens udseende,uanset fredningsdeklarationen.

Betlihllfngs·
rormul.r

D ~tøvring-Gal t
7

8n provst i
Jr.nroU 47-35 55.
Jensen & KJeldskov, AIS, København.

Aarlms stift
jr.nto N 172-2/55G
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For fredningen kræves_ Tnge~ erstatning, Meni f'heds r :'tde t

~~ er indforstået Ill~d. at ovenstående fledningstilbud tingI);ses på :JJIIf(lX~K1X matr.

nr la,llc af Laurbjert; by og sogn, dog uden udgift'for ~menighedsr,jdet
og 'med forbehold nf klrkemlhist~riets tIltræden.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Laurb j e rg
og Lerbjerr: menil','hedsr:ld 0['; prov~t.iudv81tet,

liver for sIg.

Laurbjere • d~

Menighedsr:'ldets formand attest'3rer
lemmer af r~det har underskleveL.

Fo r 1aurbj erG menighedsd d:
Th. Neerg[tal'd

fmd.
lo9b2G lG06 ah

2~/1l 1955
ved ~in underskrift at samtlige med-

For Lerbjerg menighedsråd:
Svend Aa.Hansen,

fmd.

Det tiltrædes, at nærvmrende fredningstilbud tinglyses som se1'-
vitutstiftende p~ matr. nr. la aE lk af Laurbjerg by og sogn.

Kirkeministeriet,den 26. september ]955.
P-dlj.;! •

J.Ben~~om Kirkeministeriet
F.

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som se~vitut på matr, nr. la,lk

}itiK;

af Laurbjerg by,

~i0ntW~~IDcJXIXsogn, ~Jb:lI:MkrorJ{: Jtd:rx skJo·

JjiltXIZei:ltll:gu: :J!aIlMlCabcbM:lket)al Xl,,>()l{~kedJl~k~K:.t:liX~ak~K.

~~~'$R\~~fXUlCJRali"~~e;lIUlIi{ / XOO
D(~t bem:-zrkes, At lYJJl'vii'rende frednin,s med prliori tet forud respekterer
bestemmelser om fredfokovsplitt l)fJ et a.ceDl af matr. nr. la Laurbjerg.

Fredninesmr;vne t for handers BlOt,den 15.september 1955.
F o g •

L 140/1937.
§ 142-2 kr.
to kroner.

Indført i da~boffen for retskreds nr. 59 Rougsø herred
og on del af Sønderhald herred med Nørhald,Støvring og
Galten Ilerreder den 6. olcto ber 1955.
Lyst tine'bog fol: Akt skab K nr. 690.
Kort forevist.Genp8rt hen18et p~ akt.

,J. Ifrtnsen. (tørstempel)
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Genpartens rigtiG'hed bekræftes.
Jil'ednings.II.ævaet fOl d

Ran~ers Amt. ' en 4. ~56.

~J
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Afgørelser - Reg. nr.: 01892.12

Dispensationer i perioden: 30-08-1990
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REG. NR. '6 e:, 2. \ L

U d s k r i f t
af

forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

2 1 SEP. 1990

traf Nævnet afgørelse i
angående adgangsforholdene til Laurbjerg
Kirke.

Mødt var Fredningsnævnets formand. dommer Jørgen Jensen. det
amtsvalgte medlem. lærer Viggo Thing. det kommunevnlgte medlem •
Anni Møller. og sekretæren rptsassessor Otto Bisgaard.
For Landskabskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Mogens ~imonspn. Inge ~ølvsteen. N .. M. Christensen. Laurbjerg
M~nighedsråd. Jan Søvsø. Langå kommune. og sognepræst Gert
Christensen var mødt.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Dør var i Fredningsnævnet enighed om at meddele. at indkørslen
til kirken er omfattet af kirkeomgivelsesfredningen. Nævnet
fandt i øvrigt forholdene i overensstemmelse med fredningen.
Nævnet henstiller. at vejforholdene søges løst i et samarbejde
med Langå kommune.

Den 30. august 1990
Sag nr. 165/1984

Jørgen Jensen .

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr.slotsmarken 15. 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren. amtsrådet. kommunalbestyrølsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag. afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse el ler dispensation må ikke udnyttes før
klagpfristens udløb. Er klage indgivpt. må tilladelsen eJler
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfaldpr. såfremt den ikke
er udnyttpt inden 5 år fra døns meddelelse.
Frødningsnævnet for Århus amts sydlige Fredningskreds. den 20.
søptembpr 1990. t' ~

.ry".,j ~~:~v,/Jø g~'n I~j'ensen.
Udskrift er sendt til: ansøger. kommune. amt. Danmarks
~~turfrpdningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

Miljøministeriet
Skov- og NaturstY-reJæn
J.nr. SN 1213/1 L ---000, --
Akt. nr. ti
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