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for Skanderborg Amt

Fredningsdeklaration

underSkrevnc/~7:"'- ~ ~

e. indgår herved p{l at nedcnn:l'vntl' areal af dl'n mig tilllorl'ncie l'jcndom, matr. nr. Cl af

})y, ~~ sogn, fredes som necien-

7::/~ -?~ } ,.~~~ ?r. •

- --? _ . r _/
/CL ~~:-.-.. l ~ ~ ~ ~ /"'.....""~~.~ .
/t:! -C

• Freciningen har folgende omfang:

Areal('r~ m~l ikke hebyggC's ~ Jwp1:!IlICll. Der mi'l ikke anhringes transformatorstationer,•
tl'IPfoll- eller te1l'grafmaster, skure, lIdsalgshoder, vogne til behoelse eller Jignende skon-

hedsforstyrC'IHle genstande. • ~

Jeg forheholder O1;g dog rel lH>ZL ~r - ~ ~ -'\\
f~~..r··7~4.

'.

matr. nr.

For fredningen ydes der intet vederJag.

Denne frcdningsdeldaration kan lyses paa

Cl ~.:--?~ by,

min ejendom,

d7;"~ sogn ...



fl~ilke malI'. r~ en Il!ll~
Tinglysningen sker uden udgift for mig.

Prllalt'rcttcn tilkommer fredningsnævlwt for Skamlcrhorg amt og menigheJsrådet

for ~~ s()gn.

/
, den

tion

Foransli\cndc fre(lningsdeldaration godkendes.

Ve(] Tinglysningen henvises til v~~~ kopi af matril{uels-kort vedlagt dcldara-

vcdrørcnde mat,.. III'. f" 4:. mt1.- ~/~ hy,) ~
sogn, prl hvilket kort det fredc'de areal er indtegnet.

~HY'~/ .~~~ ~~~
Fredningsnævnet for. Slwnderhorg amt. .lla.m.mc.L. den /; ~ e--c..~ / t:f S "'J

~ /7. 1.,/.
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1.~:;.~'ti u"jhoyarVfar rci:)1u-ads lUI. a~
Skandorbcrg køhstad m. Y., dwa3 O oIH. 1953
lyst. Tingbug : .d. ~..\ ~ ~ 9

AH:ska.~ n.)..~1 "... '.,'

-..A. . ..Q,~-'

l'. ,~
'r

"
" "

,--
"v
~~ J ~ I

r-~; ! l, .
\..'1 ."

-"'" ---'-------- ":l.. -.- -----00-
hi'. Øre

~ .....



/1
//f~~

I

I 'FIE:-; :)N l NO S NÆvNET
:' I;:C .; \ a :1 li i.-: l' ]l o r,,. " ...4',

A .,:,. t'!.:.. ~.iJ tJ

Fredningsdeklaration

inc1g11r herv<,d pt, at neden rHevn h~ a r<'a I af <h-n rn ig ti Ih~rende ejend om, ma tr. nr. /1 f:: af

I,y, ø;-~ SOgll, fredes som neden-
for na'rmere anført.

Arealet heskrives sakdes: ~./ (? ~

~~~~~~~--.~~-
~L7~~~~

~~~~-y.~ •

• Fr<'c1ningen har folgende omfang:

An'ah-fIle mil ikke hehygg<,s ..11tH' ju·plw!t'''. Ikr mtl ikke anhringes transformatorstationer,

telcfon- ellC'r telegrafmaster, skure, udsalgshoder, vogne til heLoels<' eller lignende skøn-
hedsforstyrcnde genstande .

..leg forlwlwJder mig do" rC'! Iii'

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne fredningsdeklaration kan lyses paa min ejendom,

matr. nr. I~~ #7~ Ly, ~~• sogn.



.hvilke watr tlt. LuJ.ger {'A hHHlbrugscjcllclollJ?-

Tinglysningen skcr udcn udgift for mig.

PMakreltcn tilkommpr fredningsnævnet for Skanderborg amt og menighedsrådet

for ~~ sogn.

, den

tion

Fora nstt\CIHle fred IIiIIgsdeldaration godkendes.

V('d Tinglysning<'1I llPnvisps iii vffiIH~' kopi af matrilwels-korl vedlagt deklara-

vedrørende 111:11 ... nr. tf ~ w..tt· /t/;',/~ hy,/
sogn, p[\ hvilket kort det fredede areal er indtegnet.

/~.~~)~,,~ ~4Ii~~.
FredningslH(\vnel for Skanderborg amt. lli.llllmcJ, den /;, ..å-....? ~ /9'.> ....1 •
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L..JfiJl't i d5rr~GqaJ for relshaua DU. 52,

Sbnrlcl'horq kpbsh:d m. V., du 3D DKT.
t/ C\ . ..' 1953
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Afgørelser - Reg. nr.: 01905.01

Dispensationer i perioden: 04-02-1993 - 19-09-2002



REG.NR. \So5.0 \
U D S IC R I F T

AF
forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 4/2 1993 traf Fredningsnævnet afgørelse i
Sag nr. 2/1993 angående ansøgning om tilladelse til

en udvidelse af Vitved Kirkegård på
et areal,· der er omfattet af
kirkeomgivelsesfredning.

•

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har
deltaget/Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen
Jensen, det amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær,
og det kommunevalgte medlem, Finn Holten Hansen.
Der foreligger ansøgning af ll. december 1992.
Landskabskontoret har i skrivelse af 5. januar 1993 meddelt,
at kontoret ikke har indvendinger mod det ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte.

Jø~n.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen •
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.
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REG.NR. l~o'5.O'
-l iL ORIENTERING

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

19/09-02

Landinspektørfirmaet Per Roed
Adelgade 88
8660 Skanderborg

J.nr. 8112002 - tilladelse til arealoverførsel til etablering af p-plads ved Vitved
Kirke på matr.nr. 19 b Vitved by, Vitved .

• Den 12. august 2002 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra Dem modtaget
sag om tilladelse til arealoverførelse af 1331 m2 fra matr.nr. 8 a Vitved by, Vitved, til
matr.nr. 19 b Vitved by, Vitved, til etablering af parkeringsplads.

Ejendommen er omfattet af kirkeomgivelsesfredningen ved Vitved Kirke, tinglyst 30.
oktober 1953.

Det fremgår af sagen, at der ønskes anlagt en parkeringsplads med mellem 38 og 50
parkeringsbåse. Arealet markeres med buksbom - eller takshæk med en færdig højde på
ca. 40 - 50 cm. Pladsen bliver belyst af 4 - 6 stk. lave lamper, og der ønskes en belæg-
ning med græsarmeringssten. Det vil blive nødvendigt med en mindre niveauregulering
mod Søgårdsvej.

Århus Amt har ved sagens fremsendelse udtalt, at den ansøgte parkeringsplads rent
landskabeligt kan indpasses på stedet, uden at hindre indsigten til kirken.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da det ansøgte ikke findes at stride mod fredningens formål, meddeler Fredningsnæv-
net i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte.

Klagevejledning

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
{.

ad. ;20.0\ - 1)..\1/I?-- ooel o....L...k 43
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