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l!estlllings-
formuJar

D

/

Afskl'j f t •

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

.I!'l'edningsnævnet. for Handers amt. l!\s.5/49-7

2a Vivild by Akt: Skab D nr. 551.
(udfyldes øf dommerkolltorel)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvartel")

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

. sogn.

og sOgn.
Købers } bo æl'
Kreditors p.

Gade og hus nr.:
lhvor si.dant hnde!:o)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

l"redningsnævne t. for Handers alilts-
rådskreds.

41131 - 7/11
Stenipel:__ o kr. -- øre .

. Fredningstilbud

Undertegnede Vivild-Vejlby komlllune

af Vivild sogn, attilbyder herved som ejer af matr. nr. 2a by, og

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

Hele, matr. nr. 2a.

Fredningen har følgende omfang:
,

Arealerne må ikke bc.km$SX~ beplantes med høje træer, midlertidigt eller' vedvarende,
, • v

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-
"t,

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

JIfJ!(forboorokbro'.mig<dogoet:tii: J~t': 'j I~ \ '

Bthvert. skolebyggeri nu eller i fremtiden er dog tilladt
på hele matr.nr. 2a, Vivild by og s0@lll, såle les at sognerådet
helt på egen hand kan tage alle fornØdne bestemmelser m.h.t.
sådant skolebyggeri, uden t.jlladelse fra de i denne deklaration
nævnte myndigheder.

J!:nsen & Kjcli.sJ.O\, AISl Kabenhlllvn



For fredningen kræve"r jeg ing~n erstatning.

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

nr. 2a af Vivild by, og sogn, dog uden udgift' for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og
menighedsråd. og provstiet .

hver for sIg.
Vivild-Vejlby sogner~d

Allingaabro

Vivild

, den 27 /10 19:;'0 .

A.L.Pedersen. ~oAnderse.n.·:

t>;.O.l!'l'arllJsen. Kr.Overg:tard.

Garlo I1øjlund.

Poul1'huesen. Jens Andersen.

Anker P.Jø1'gensen:
li•NL, l s en •

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. "2a af Vivild by,

. Vivild

:li xf.»l'hindlllJitK.xl1ed X1RaIIK >m:xxx x xx x x x x x iMx trdgl!lPC Alt-: ta;ntl tu;(ig.X:ClI01:XU~~ ~;NXs&jCfu'4I~oo't

m xv~dJnt~;.lcl<!".x: ~,~~il:k~X1OOX~Jl~b<. k!~sc !alilll!agt)pJf. )1lktc».

Fredningsll.evnet for Randets amt, den 4/ 11 19 50 •.
Hiis.

Indfør L i dagbogun for retskreds nr. 5~ H.ougsø herred og en del
af Søn'iGrhal(l herreder med Hørhald, Støvring og Gal ten herreder
den 7'novbr.l~Oo .
Lyst. Tingbog ~ fol.8l,akt:Skab D nr. 5510

Bjd. er forud servitutbehæftet.
J.Hansen.

-:- -:- -:-
Afskriftens rigti61'Ied bekræftes.
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Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03

Dispensationer i perioden: 19-12-2001 - 08-04-2002



REG.NR. \\~I26.03
TIL ORIENTERING

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

19/12-01

Rougsø Kommune
Kirkestien 1
8961 Allingåbro

Vedr. j.nr. 112/2001 - tilladelse til opførelse af carport på matr.nr. 3 aæ Vivild
by, Vivild.

• Den 28. november 2001 har Århus Amt fremsendt en fra kommunen modtaget ansøg-
ning om tilladelse til opførelse af en 29 m2 stor carport på ovennævnte ejendom, der
ejes af Flemming Dyhr Nielsen, Søndermarksvej 33. Kommunen har solgt ca. 115 m2

af matr.nr. 2 a Vivild by, Vivild, til sammenlægning med ovennævnte ejendom på hvil-
ket areal, den nye carport ønskes opført.

Ejendommen er omfattet af kirkeomgivelsesfredningen ved Vivild Kirke af 4. novem-
ber 1950.

Amtet har oplyst, at det areal der er solgt til Flemming Dyhr Nielsen, er en del af et
større ikke bebygget område inden for det kirkefredede område. Siden fredningens gen-
nemførelse er der opført et fjernvarmeværk mellem kirken og det nu ansøgte areal og
carporten vil således ikke syne dominerende i området set fra kirken,ligesom den heller
ikke vil få betydning for indsynet til kirken fra offentlige veje. På denne baggrund har
Amtet anbefalet, at Fredningsnævnet meddeler dispensation.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da det ansøgte ikke vil påvirke indsynet til kirken eller udsynet fra kirken, meddeler
Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det an-
søgte på vilkår, at carporten opføres som vist på den fremsendte beliggenhedsplan.

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 videresende Ise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klage fristen 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 hils~n

Kopi er sendt til:

Flemming Dyhr Nielsen, Søndermarksvej 33, Vivild, 8961 Allingåbro •
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-735-2-01)
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/Jens Bonde Poulsen, Hevringvej 24,
Hevring, 8950 Ørsted
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, Poul Holm Poulsen, Holbækgård Mark 7,
8950 Ørsted

(~



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

08/04-02

Rougsø Kommune
Kirkestien 1
8961 Allingåbro

RE6.NR. \Y 2.6.03

Vedr. j.nr. 26/2002, jf. j.nr. 112/2001 - opførelse af carport på matr.nr. 3 aæ
Vivild by, Vivild.

I skrivelse af 19. december 2001 meddelte Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, tilladelse til opførelse af en 29 m2 stor carport på ovennævnte
ejendom, der er omfattet af kirkeomgivelsesfredningen af 4. november 1950 ved Vivild
Kirke.

Den 11. marts 2002 har kommunen fremsendt et ændret forslag fra ejeren Flemming
Dyhr, der ønsker tilladelse til opførelse af en 50 m2 stor carport.

Sagen har været forelagt for Århus Amt, Natur og Miljø, der i skrivelse af 18. marts
2002 har anbefalet det ændrede projekt.

Da det ansøgte fortsat ikke vil påvirke indsynet til kirken eller udsynet fra kirke, med-
deler Fredningsnævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilla-
delse til det ændrede projekt på vilkår, at dette udføres i overensstemmelse med den
fremsendte tegning og beliggenhedsplan .

• 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.ie

I Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
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Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Flemming Dyhr Nielsen, Søndermarksvej 33, Vivild, 8961 Allingåbro
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-735-2-01)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningstorenmg, Masnedøgade 20, 2100 KØbenhavn ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Jens Bonde Poulsen, Hevringvej 24,
Hevring, 8950 Ørsted
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, Poul Holm Poulsen, Holbækgård Mark 7,
8950 Ørsted
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