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Afskrift.

lustit'>ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

~'redningsnævnet for Randers amt. ~'.S.12/1948-2.

Akt: Skab l? nr. 90.
(udfyldes af dommerkontoret)

l og 43 Voldby
by og sOgn.

Mtr. nr., ejerlav, 80gn:
ti København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-

- "bogen, art.· m"., ejerlav,
sogn.

KøberS} ,J

K d·t bopæl: ----re lors

Gade og hus nr.:
thyor ddant findes)

Anmelllerens navn og bopæl (kontor):
JJ'EedningsnævnEltfor Randers amt,
ved dommer Fog, Mariager.

Stempelfrio
1669 -'12/8 1953 • ,Stempel:. -- kr. ~- ..øre.L

Fredningstilbud

Undertegnede Karlby-Voldby sogneråd
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l og 43 af VoldbY ogby, sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes: Af 43:

a. En bræmme, vejareal, 8 alen bred, langs vestre og nordre
kirkegardsdige.

b. En bræmme, 10 m bred, langs østre kirkegårdsdige. u

af l:
c. Bn bræmme, la m bred, langs østre kirkeg~rdsdige •

F~ed~ingen har følgende omfang!
" _L. • ....L

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,
; .... ~ L • ..I

ligesom der heller ik.k~ Rå, ~r~ale!ne må anbringe,s transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
\.~ .-

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

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jensen & Klcl:lskov, A,S, K"benbavn.



Ie'l

e.

e

. . ~_. ":. ~...... , ,

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
). ~ Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud ~inglysesl på, min .ejendom matr,

nr. l og 43 sogn, dog uden udgift for mig. "af Voldby by, og
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt, lQC' provsti-

udvalget og menighedsrådet . . . ,
hver for sig.

Voldby den 26/6 1953 .

Sognerådsformanden, S.Bager, attesterer, at alle sogneråds-
medlemmer nar uYlderslC.reveto ,)

N.R.Lauridsen. M.Plesner. Karl Busk.
Anders Andersen. Vald.Rasmussen.

Si~rd ~_chum~c~.e~.,,_
Søren Bager.

.) \,

I

·1

Idet fredningspævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
\ - t ~ - ~

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l og 13 af yol~b:[ by,

og sogn, lCfX:lCatK;:l()i'iV{xxxxxlatXiX:xxx:xs1t:ff.Xxx~.x.lf~XX;cxx~Uf}{j::lfW~:malTlCU:f!:

:lixf.o~brOCXIW«: Xll\\HK)ft{,X xxx X xx X xxxibtl X ~K ~Jc:bmllu:og.x.~l)1xkedelilK Jmlm.sesc.i:n:dtegnet

Fredningsnævnet for RanJilrs amt, d~n 11/8 19 53 .
1i1 n. rT... ......e-

IndfØrt i dagbogen for retskreds nr. 57, Grenaa købstad m.v.
I "' I ,1den 12taug.1953.

H, :, • J l', ~ I , 1\ I l l' j I l l"Lyst. Tingbog, akt:Skab P nr.90.'
.Anmærknirk: Ejendommene er 'bebæftede'med servituted ' j "I • 'I

, ,'--' I, I ' • j N.O.Nygaard li 'l I l' ",'"

cst.,,,,! I "
-:- -:-

Hl J. I .. I ~.h.•. ~) ll.';. ~~'

-:-

Afskrif'tens rigtighed bekræftes.
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I Afskrifto

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

~Tedningsnævnet for Randers amt. F.S.12/1948-2.
Akt: Skab G nr. 3250

(udfyldes øl dommlrkontoret)
3a Voldby by
og sogn.

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands.
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

~) Købers } , u
K d't bopæl: ------re lors .

Bade og hus nr.:
(hvor sAdll.nl f!ntJes)

Anmelderen&")lavn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Randers amt
ved dommer Fog, Mariager.Stempelfri.

1303 - 26/6 1953. Stempel: -- kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede gårdejer Peter Bilde, Voldby pr. Voldby,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3a af Voldby by, og sogn, at

er
lade nedennævnte areaVaf ovennævnte matr. nr. frede.rne

Areal~ beskrives saaledes:
a. Det område, der begrænses, mod syd af vejen fra Voldby til

Thorsøi mod vest af matr.nr.~9,3b og østre kirkegårdsdige,
mod nord af 420 og mod øst af gårdens stuehus, matr.nr.3d ~g
4a.

b. Bn bræmme, 100 m dyb, langs gr~nsen til matr.nr.59, nord for
VOldby-Thorsøvejen •

( . -
Fredningen har følgende omfang:

, .
. Arealerne må ikke bebygges eller bepla~tes m.ed høje ~ræer, ~idlerti~igt~ eller ~edv~~ende,

ligesom, der heller ikke.Jpå arealerne må anbringes transformatorstatione(,. telefon- qg telegrafmaster

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

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende .genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret tiI, ved evt..
stuehus, at opføre stuehuset længef,e

"" Iuiget nærmere end 40 m.

senere opførelse af nyt
mod vest, dog ikke kirkegårdsL
J. i 1,.) l" ~li t.nL -;\\'i' \;aifLh$1"1

.Im~. "11uill;;;

Jens:n & KICldskov, A:S, København.
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.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

nr. 3a af Voldby.
" 'l,

sogn, dog uden udgift for mig.ogby, , I

Påtaleberettiget i henhold I til foranstående er iredningsnævnet for Rand~~s. 'amt~ ~ Ii;OVB ti-
udvalget og menighedsrådet

hver for sig.

Voldby ,den 19/6 1953
Peter Bilde.

l

J ,

u 'l

\:
[det fredningsnævnet for Randers amt modtage{ og godkender foranst4ende freQ1lingstilbu"d,

bestemmes det, at tilbudet -skal lyses som servitut på. matf. nr. 3a " I af Vr;>ldby by,

og . sogn, oo:Jcb:ax~~xxxxXKl:f.Xxxxx:lfJ(p:.xxxxx~xxxxxj1i., hvilket matr. nr. evt.

forbindelse mod ~~. andre
~ ,.. ~

l?A:~dJ~ec tw:t:.xalxOOilketxm:lCgenpa:mkedDchooiltgt:l>å: :lO.KteK. \
.. l

Fredningsnævllet for RandtJrs amt, d~n 23; 6
Fog.

19 53 •.

Indført i dagbogen for retskreds nr.57, Grenaa købstad m.v.
den 26.juni 1953.
Lyst. 'Tingbog, ' akt: Skab G ur. 325. " ; 1.1 • I

Anmærlming: .l!:jendommen·er behæftet 'med pantegæld ,og,'ser.vi tutter.tI
. Vester@.ard. .,1 .. ,

~I l ~. l

-:- -:- -:- :;,'I I j:' t, I l.i

Afskriftens rie;tighE;)rl bekræftes..- ,d I,' I

he4n1DgS.lt-net tor .7 :SEP. 1955
l;talldel'8 Amt. ~

;0)
J t

o'

mailto:Vester@.ard.
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Afskrift.
REG.NR.J(J~'~F%~

D

Justit"ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

E'redningsnævnet for Handers amt • .I.<'.S.12/1948-2.
, l

42c Voldby by
,og sogn.

I Akt:.Skab ~ nr. 646.
(udfyldes øf dommerkolltott't)

CJ . .. _0, l. ...J I

Købers } bIlpæl: ----Kreditors' ,

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvartor)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-

.obogen, art: nr., ejerlav,
sogn. I

, I

Gade og hus nr.:
(hvor sldant findei.)

l '-.1
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Randers amt
ved dommer Fog, Mariager.

Stempelfri.
1753 - 25/8 1953. Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud

Undertegnede malermester J!rederik Mygind, Voldby,
af Voldby420 by, ogtilbyder herved som ejer af matr. nr. sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

Bn bræmme, la m bred, langs østre kirkegårdsdige.
0· .)

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges ener beplantes med høje træer, midlertidigt ener vedvarende,
... '- (\.,. ,l,

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstatione.r~ telefoD- ()g _telegrafmast~r,-
( J J l. _

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebOelse eller 'ppbeyaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende ge~stande.

Jeg forbeholder mig dog ret til •

,'J. . '

Je-1sen & K)cldskov, AIS, Købel1b.~n.

\ \
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg- er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud ctinglyse$ på min ejendom .matr.
\. ,

nr. 420 af VOldby by, og sogn, dog 'uden tidgift for mig.
I I l ~

Påtaleberettiget i henhold ,til foranstående er fredningsnævnet for Raniler~ amt,'~ provsti-
udvalge t og menighedsrå.det . ','

hver for sig.

Voldby ,den 20;8 1953 •.

~'r.1VJygind.
.. l o j •

• ;, ~. \ l

I
i!

.' ,.1 ~

.'

Idet fredningsnæ~~et for Randers amt modtager og godlten~er foranståen1.e ~r~dnil!gstilb1!d,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 420 af Val d by by,

og sogn, JdC~xxxxxXdtxxXXX~XXxxx)f~lIlcxxxxX~.mvH1(~IPfrlfl~-Kit;
~~~~OC~«~K»KXXXXXKXXXXXKæX~K~K~~~m~k~X~~~~~
:xp4X'ieltlagæ Æo JltXlltx ntlb:tlCOOlCge<ll'1attJbroieJl: JhIlll4a:g< JPå xakre-ox

Fredningsnævnet for Randers amt, den 24;8 19 53 .

P.f.v.
eoo.

Kristensen
sekr.

Indført' l a~gbdgen'for retskteds nr~57,
2 5~/3.ug.o 1953. . I '. o' JI,' • l o o '

Lyst. Tingbog, akt:Skab P nr.646o
Anmærkning: .Ej endommen,er behæftet ,med .pantegæld

Vesterga~rd •
, , • I, !l"ll " l "i. ,L:

l· ,Ifil).l l

Grenaa:-købstad. m~v.' den
l '! II I': ri

'o J 11)1 lIll/flt,,!
-:- -:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræfteso 0.0

.. 7 :SEP. \955
~

(f7??
J
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TIL ORIENTERING

RE6.NR. lO'iR '~J
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

30/08-02

Troels Birk Fredslund
Annexvej 10
8500 Grenå

Vedr. j.nr. 78/2002 - ansøgning om tilladelse til udskiftning af carport på matr.nr.
3 d Voldby by, Voldby, beliggende Annexvej 10, Voldby.

Den 11. juli 2002 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra Dem modtaget an-
søgning om tilladelse til at udskifte carporten på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af kirkeomgivelsesfredningen ved Voldby Kirke af 26. juni
1953.

Den eksisterende carport på 27 m2 ønskes udskiftet med en ny carport på 47 m2• Car-
portens placering forbliver uændret. Carporten beklædes med træ, og taget udføres
med stålprofilplader .

Århus Amt har ved sagens fremsendelse anbefalet det ansøgte, dog på vilkår, at byg-
ningen udformes i stil med den eksisterende carport. Tagbeklædningen bør være af
ikke-reflekterende materiale, og bygningen bør holdes i dæmpede naturfarver.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da carporten placeres i umiddelbar tilknytning til ejendommens øvrige bebyggelser,
meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50. stk. 1. tilladelse
til det ansøgte på vilkår, at tagbeklædningen udføres i ikke-reflekterende materiale, og
at bygningen holdes i jordfarver eller en blanding af disse.

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



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. 2.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-1-02) _)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Birthe Svendsen, Hestehavevej 16,
Gjerrild, 8500 Grenå
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Ingolf Steffensen, Industrivej 8, 8586 ørum
Djurs
Nørre Djurs Kommune, GIesborg Bygade 1, 8585 GIesborg
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