
01892.10

Afgørelser- Reg. nr.: 01892.10
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Overfredningsnævnet
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REG. NR.
~~

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

,Fredningsruevnct for HunrlersAmt, }t'.S.23/50 15.

Mtr. f1r'l ejerlav, 80gn: la
(i København kvarter) Galten by og sagn.

eller (i de sønder)vdske lands·
dele) bd. og bl. j ting-
bogen. art. nr.; ejerlav,

80gn.

Akt: Skab 111'.
(udfyld.' øl dommerkontoret)

Købera } '.
Kreditors bopæl.

) ,

L . AnmelderenISnavn og bopæl (kontor);

.Fredningsnævne t for Handers Am t
ved dommer J!'og, Maria.ger.

Gade og hus nr.; . ,
(bvor lidlnt ftndes)

750U 8.deo.l~)4.

J

St~mpel,: ,. kr.
Sternpelfri.

øre.

Fredningstilbud

Undertegnede Galten- Hadsten- Sot.Pouls og Vissing menighedsråd
:tlm:IOO'~OO<II(

af Galtenlatilbyder herved som ejer af matr. nr. ogby. sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

Det begrænses mod øst af lnnrlevojen fra Skanderborg mod Ranrlers,
mod nord-øst af vejen fra Galten til Vissing og iøvrigt (mod
syd-vest) af en retlinie, der begynder 80 m syd for sydspidsen
af matr.nr'. 18g, Galten og ender 175 m ~de af Galten-Vissing vejen,
ligeledes regnet fra sydspidsen af 18a Galten. '..

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke be~ygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

ligesom der heller ik~e på arealerne må anbringes, transform~torstationer, telefon- og tel~gr~fmaster

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

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande .

.:J:~foxOOh«ld:er~~xtEt{NIx: Så længe de'Lpågældende areal admini-
streres af de kirkelige myncligheder, træffer kirkeministerie't,
dog efter indhentet erklærine fra fredningsnævnet, afgørelse om
nyplacering af bygninger på ~ræstegårdsjorden og till~ge,om selve
byggeplanen for ,disse, for~så viQt.bygningerne skal benyttes t~l
driften af præstegårdens jorder, til brug for præsten 'eller i det.
hele skal tjene kirkelige. f_ormål. '

Så længe den til præs~eemQ~Qet ~hørende have med gårdsplads
sam t .den del af præstegårdens ,areal,.Qer ligger i umiddelbar
tilknytning her 'til, adlllinistreresaf de kirkelige myndigheder,
træffer kirkeministeriet afgørelse om nyplaoering af præstegårdel1J3
bygninger, herunder tillige selve byggeplanen, samt tilbygninger
m.v. og ombygninger, dGr ændrer prrostegårdens udseende, uanset
frerlnjngsdeklarationen.

jensen & KJeldskov, AIS, K.benhsvn. IV 128-3/54 Støvring-Gal ten provsLiJourn.no. U:34.53/54.
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For fredningen krævBJjag ingen erstatning. Menighe dsrådet
legxer indforstået med, at ovenstående frlldningstilbud tinglyses _på ~~åDmC matr.

nr. la .Galten sogn, dog 'uden udgift for mig.af Galten by,

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt,oglC menig-
hedsrådet og provs tiudval,get .

IlYer for sig.

Galten mØ,p~ 18 /l 19 53 •.

Menighedsl'åd~ts,formand ~ttesterer ved sin underskrift, at
sæntlige medlemmer af rådet par underskrevet.. , -

Ovenståend e fredningstil bud er forelagt hvert' af ni8'nigheds'::
rådene i Nr.Galten - Set. Poul kirkedistrikt og Vissing pastorat
i beslutni~gsdygtig~ mØdeD og enstemmigt vedtaget ved underskrift
i protokollerne af samtlige me 'n emmer.

S. Jul-Rasmussen
sognepræst.

, Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender, foranstående fredningstilbuq,
, ) , ) . '.. ..

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. lGl;, . af

og sogn,xkmoc~~x1xxxxWXXX~XX~~X~XXX~X~XX~~~X~~~DX:_
ixmrmndalsa:xmedx mil. tI' .'(III)( K XX X xx xxx x.»:bdcxOOgørXl:lt xllf.Odb.xngx Jl)eKinl:dI:JIllClIæxlx:æx:.lilXlk&pllItx':

Fredningsnævnet for Randers amt, den 7 /12
I!'og.

1954

Det tiltrmdes, at nærværende fredningstilbud tinglyses som
servitutstiftende på matr.nr. la, Galten by og sogn.

Kirkeministeriet, den 12.oktober 1954.
P.M.V. , ,

( , lfinar 1øwe
F., e

Lov 110/1937
~ 14 2'kr. - Øre

to kroner - Øre
Indført i dagbogen ~or retskreds nr.59 RQugsØ
herred og ,en del af Sønderhald herred med
Nørhald, ·StØvl'ingog Galten herreder ._
den 8odec.1954.,

·~yst. ,Tingbog Fol:e .Akt:Skab M nr.692
J.Han~en.
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Afskrift.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer Hl udslettelse

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

lt'redningsnævnet for Randers amt.
F.S.23/50-15. .

Mtr. nr., ejerlav, 80gn: 9h Gal ten by
(I København kvarter)

eller (I de sønderjvdske lands. Og sogn.
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr.,~ejerlav,

Bogn,

Akt: Skab ...
(.4fyI411 of <l4m.. """".,øt)

Købera }. bo mlKredltors ~.

Gade og hus nr.;
(bvor IId.nt Radel)

. AnmelderenIS navn og bopæl (kontor);
J.i'redningsnævnet for Randers amts-
rådskreds ved dommer Fog, Mariager.4018 - 12/8 lS52.

Stempelfri. Stempel: -- kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede gårdejer Niels Vester, Galten,

9h by. Gal tenaf Gal tentilbyder herved som ejer af matr. nr. sogn, at

lade nlJdlJnllævntu arlJal af OVlJnnævnte matT. nr. frede.

Arealet beskrives således:

bq bræmme, 10 m dyb, langs kirkegårdens nordside og østsiden.

Fredningen har følgende omfang: •

Arealerne må ikke blJbygges eller peplante~ med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

ligesom der heller.. ikke på arealerne (må anbringes transformatorstationer, telefon- og t~legrafmaster

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

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande .

.feg~K;mjjpdlQs:·)[etxtiilC
I

" l' .:

Jensen & Kleldskov, AIS, København.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

nr. 9h af Galten sogn, dog uden udgift for mig.by, Gal ten
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt, ilf8C Gal-ten

m0nighedsråd og provstiudva.Lget.
hver for sig.

Galten ,den 5 /8 19 52 .
Niels J. Wester.

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet ~kal lyses som ~ervitut på matr. nr. 9h' af Gal'ten by,

"

Gal ten sogn, af ha~tkorn: O

forbindeIso med matr. nr. l ~a ibd. udgør et landbrug. RI.I4Xkatlteten,,·ea1XseiC.tm~

fdk. litdr. 2 skp. l alb., hvilket matr. nr.

fredningsnævnet for Randers amt, den 8 / e 19 52 .
P.n.v.

e.o.
A.Krist.ensen

sekr.
Indført i dagbogen for retskreds nr. 59 RougSØ herred og en del af
Sønderhald herred med Nørhald, Støvrir~ og Galten herreder
den l2'aug.l~52.
Lyst. 1!ingbog l!'ol: Akt: Skab l nr.G61.

9h er landbrug i f.m.13h,19a,19b ibid. og 6e Vissing •
.B'orudhæfter pantegæld og servitutter.

J. Hansen..-.- -:- .-.-CL Afskriftens rigtighed bekrwfteso

l' rlJl-v"
IredningSBævnet for

Randel's Amt.
-1:SEP. \955

li;
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FREDNINGSNÆVNET FOR ARHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 8643 7000

Landskabsarkitektfirmaet Nielsen og Vad
Att. arkitekt Ejvind Vad
Dronning Margrethes Vej 71
8200 Århus N

04/06-03

(l
)-{/~I ~) .

Vedr. j.nr. 16/2003 - ansøgning om opførelse af redskabsbygning ved Galten
Kirke på matr .nr. 2 a Galten by, Nr. Galten, beliggende Erslevvej 3, Galten.

Den 2. maj 2003 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra Dem modtaget ansøg-
ning om tilladelse til opførelse af en redskabsbygning ved Galten Kirke og kirkegård
med adressen Erslevvej 3, Galten.

Redskabsbygningen er på ca. 60 m2 og skal benyttes til opbevaring af redskaber. Byg-
ningen udføres i sortbejset træ med 45 o saddeltag af brune vingeteglsten.

Bygningen ansøges placeret inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Galten Kirke,
tinglyst den 12. august 1952.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 19. maj 2003.

Under besigtigelsen oplyste De supplerende til ansøgningen, at bygningen bliver place-
ret 5 meter fra kampestensdiget, som er omkring kirken.

Århus Amt, Natur og Miljø, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite samt
Hadsten Kommune har anbefalet, at der gives tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da den ansøgte bygning er begrundet i funktioner der har relation til kirkegård og
kirke, og da bygningen vurderes at blive placeret hensigtsmæssigt og meget lidt synligt,
finder Fredningsnævnet at det ansøgte ikke strider mod kirkeomgivelsesfredningen,
hvorfor Fredningsnævnet meddeler tilladelse i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres ioverensstemmelse med de frem-
sendte tegninger sammenholdt med de iøvrigt meddelte oplysninger.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.



Klageberettigede er: el,
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:

Menighedsrådet v/formand Erling Snog, Hadsten Kirkekontor, Kirkevej 5, 8370
Hadsten
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-709-3-02)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø

-- Def cenfrafe--Fieaiimgsregister , Haraldsgade 53, 2100 KØbenhavn ø ---,-----
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Jørgen Bacher Nielsen, Uranusvej
20, 8370 Hadsten
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Vagn Hammer, Pluto vej 16, 8370 Hadsten
Hadsten Kommune, Vesselbjergvej 18, 8370 Hadsten
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