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

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

eller (I de stlnderjydske lands.

dele) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

3!. og 3l!" Voldby by og so gn.
I

Akt: SItaJI .. " Ir. :/7
(1IlIJlo" .. .,--,..,)

Købere }
Kredltcirs bopæl:

Gade og hus nr.:
(h,er "daft' lInele••

Anmelderen. navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet

tor Skanderborg amt •..~";:b~.' .
(:~.':}."

c"'· ...
,tI"' ~

\!', Fredningsdeklaration
Stempel: kr. øre.

;.
r' ,

Underskrevne g~,4.,~oj~~"..o~,~,~~,,..9~o~usoen..
ol

indgår herved på at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom, matr. nr. 3f 1&
og 3l!,

Voldby sogn, fredes som nedeo-by,Voldby
for nærmere anført.

Arcall'l beskrives dledes:

En 15 m bred bræmme langs nordsiden af kirkegårdsdlget og

en 10 m bred bræmme langs det østre kirkegårdsdige.

Fredningen har følgende omCang:

ArealdJmC må ikke bebygges zJClIIX~øpC~ Der må ikke anbringes transformatorstationer,
lelefon- eller lclegrafmnster. skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skøn'-
hedsCorstyrende genstande.
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MfJJørnrnfsterlet, •nr. SN'
o 11'~\I~-o;:{
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Beo.lI .. ·.·-to,.,.u'.'
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For fredningen ydes der intet vederlag.
Denne frt'dningsdeklaration kan lyses på min ejendom,

3! og 3l!" Voldby by, Voldby sogn.,matr. nr.

der 1 forbinde] ·"0. med matr. nr. 4a smst. udgør en landbrugsejent
dom.



Bestillings
formular 

D 

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

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

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

sogn. 

Akt: Skab / j nr. L?fJ" 
(udfyldes af dommerkontoret) 

Købers | 

Kreditors | 
bopæl: 

Gade og hus nr. 
(hvor sådant findes) 

/ 
n' 

11 i'H 
Anmelderens navn og bopæl (kontor): 

Stempel: kr. øre. 

Underskrevne 

28o 
indgår herved på at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom, matr. nr. ^ af 

?@&I|1J|? by, TøXåt^pf' sogn, fredes som heden

for nærmere anført. 

Arealet beskrives således: 

En kræmme på 5 met«r 

Fredningen har følgende omfang: 

Arealerne må ikke bebygge* êĴ QX^UQkXX. Der må ikke anbringes transformatorstationer, 

telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skøn-

hedsforstyrende genstande. 

jeg forlx^hojcjer mig dog ret til: ib% a n b r i n g e h ø n s e g å r d p å 

arealet og at beholde den på araalet værende bygning, der dog 1 
illfælde a£ nedrivning ikke må genopf»res inde på dea nævnte 

For fredningen ydes der intet vederlag. 

Denne fredningsdeklaration kan lyses på min ejendom, 

matr. nr. «gg & #*%*%&>• b)T> sogn. 

Jensen & Kjeldskov, A|S, København. 



hvilke matr. nr. udgøf en landbrugsejendom. 

Tinglysningen sker uden udgift for mig. 

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Skanderborg amt og menighedsrådet 

for «r _*ja*^_ sogn. 
f 

¥$!å$3T > den $/$ ISM* 

Agne« JC, Meldgaard* 

Foranstående fredningsdeklaration godkendes. 

sfitex 

syn t i l servituter og 
'reaningsnævnet for Skanderborg amt. 

Meå Hea« 
feemviees t i l e jeatøraem* fclaå i 
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19S4, 
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Kr.' 
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H. liildea. 
Øre indført i Dagbogen før Retskreds Nr. 56, Frijs t̂hoiQ 

Fsurskcv Birk, den é ^ / ~ w ^ / f ^ 

fc 
y? ^ 7 

/ ^ * • 

# 

* v 



07811. 00
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Afgørelser - Reg. nr.: 07811.00

Dispensationer i perioden: 13-02-1992
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U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 13. februar 1992
Sag nr. 121/1991

behandlede Fredningsnævnet
angående ansøgning om tilladelse til at op-
føre en 44 m2 stor redskabsbygning på et
areal ved Voldby Kirke, der er omfattet af
kirkeomgivelsesfredning.

MØdt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, og sekretæren, dommer Otto
Bisgaard. Det kommunevalgte medlem havde meldt afbud.
For Landskabskontoret mødte landinspektør P. H. Knuhtsen.
Formanden for menighedsrådet, Birgit Mikkelsen, var mødt.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Thomas
Hvorregaard.
For Hammel kommune mødte Steen Eilenberg.
Endvidere mødte arkitekt Per Kristensen.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Landskabskontoret har anbefalet en placering af bygningen uden
for fredningen.
Fredningsnævnet må under hensyn til fredningens formål finde det
betænkeligt at opføre redskabsbygningen med den ansøgte
placering, når henses til, at bygningen uden vanskeligheder vil
kunne opføres uden for fredningen, således at kirkegårdsdiget og
lindetræerne friholdes i videst muligt omfang.
Fredningsnævnet meddeler herefter afslag på det ansøgte.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.



En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Århus amts sydlige Fredningskreds, den 17.
februar 1992.

Jørgen Jensen.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.
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