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Fredningen vedrører: Serridslev Kirke
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FREUN L NU.l t/lEV NET
~or Skandorbort; Amt

Fredningsdeklaration

· ~J/~
Underskrl'vne ?7 (j tf I'

ind~år herved på al nedennævnle areal af den mig tilhørende ejendom, matr. nr. J"4... af

S J.,n-I' tJ",,Le,,,,r hy. II/'~ sogn, fredes som neden-

for na'rmere an før\.
Arealet heskrives således:

.M-l h.-. M-e.( ;..' J O

lu1A. ~~ ~~I

Fredningen har følgende omfan :-..t ~.
Areal{'&' må ikke bebygges ..Iler .. Der lå ikke anbringes transformalorstationer,
lelefon- dier lelegrafmasler, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skøn-

hedsforslyrende genslande .
Jeg forheholder mig dog ret til:

I I

For fredningen ydes der intet vederlag.
Denne fredningsdeklaralion kan lyses paa min ejendom,

matr. nr. S a.. .s t",..n0el, ~ by, IJI'~ sogn.

~ " fd"M~4 Mu.+{ ~. ~

f U1 4-~trJ.-·
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REG. NR. /J'J/ F
./

,h .....t.~ ....A!-t'~ :
FHl<~l.JN1:.li i._' ,iE '...' ~

for Skand.erborg A.nt '-<. ~S....:z

Fredningsdeklaration

indgtlr herved på at nedcnnll'vnte areal af den mig tilhørende ejendom, matr nr. /tf ~f

/~~ hy, sogn, fredes som neden-
for nærmere anført.

An'all'! heskrives salcdes:..c-.. ~~ 3 AA-c.- ~

Fredningen har følgende o~m~~;an~:~;ri~~~~~
Areall'rne må ikke bebygges eller hep unlPs l'r må ikke anbringes transformatorstationer,
h'lefon- eller telegrafmaster, sku re, udsalg~IJOder, vogne til beboelse eller lignende skøn-
hedsforstyrende genstande.

~eg fOl htholdcr mig dog ICt tiI~ l.

matr. nr.

For fredningen ydes der intet vederlag.
Denne fredningsdeklaralion kan lyses paa min ejendom,

/ tf" ~ ~ n-ev. hy, ~~ sogn.
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~11r.-·mtg'øF~i1 hlilllhtugscjeildolll'!
Tinglysningen sker IIllen udgift for mig.

Palalercllen IilkomnH'r frcdningsnævnet for Skanderborg amt og menighedsrådet
for sogn.

,den -6/~~/9~~
A'

- /j f(.b~tl. ti {L,t-<1--<-.<--c_

Foranstående fredningsdeklaration godkendes.

Ved Tinglysningen henvises til ~e kopi af :natrikucls-kort vedla~t !Ieklara-
tion vedrørende matr. nr. j~ mfl. /~ Ø':"~ hy,

~ ~ _ sogn, på hvilket kort det fredede areal er indh·gnet.

~/~/ ~X~ -1G .. ,. •• ;~~' ~
Fn'dningsnævnet for SKanderhorg amt. H&ffi~. den h~ /'5 Z

II, :
1141:
I 14 U----:;----.....;.-

'(llt

Kr.
• •

L"
,L Kr. Ør,
~~t,'t-~

•
•

skriver:
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Fredningsdeklaration

Ullller~krevne ~~k

,c~-<J
inllgår hervl-d pil at nedennævnte areal Hf den mig tilhørende ejendom, matr. nr/tf.-.l ~f

IlY,~ sogn, fredes som neden-

for nærmere anført.
Arealet heskrives såh-des: ~ L.-o __ ~~ ~ ~

Fredningen har følgende~:.J. ~~.-.:. ~ .. ~:J
Areall'rt;- må ikke behyggrs rller hep antl'lj. Der må ikke anbringes transformatorstationer,
telcfon- eller telegrafma'iter, skure, udsalgsboder, vogne til heboelse eller lignende skøn-
hedsforstyrende genstande .

..Je~ ffirlwbo1cler æig d9g ret til:

For fredningen :ydes der intet vederlag.
Denne fredningsdeklaration kan lyses Ila3 min ejendom,

matr. nr. /.f'..c: ~.~ b)', --Y~ sokn.

--
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lur iIlIe Alfll F. rH":"""11Tfwnr en la ni1brtlg~('.IelilllJlIJ ~

Tillgl)'~llillgcn sker IHlen udgift fOl' mig.

Pillall'rt'llcfI lilkomml'r' ff('dllill~SIH(,VIll'1 for Skallderhorg aml og menighedsrådet'

for ~ sogn.

.-
FOl'llnst1lende fredningsdeklaration godkendes .

VI·d Tinglysningen henvises til v~ kopi af mal.rikllcls-kort vedlagt deklara-
tion vedrørende ma .. ·. III'. ,f--t:!-- mfl. ~ • .,/~ hy,

~ sogn, pil hvilket kort det fredede are~1 er in2~t'gnet.r*.~~,~~~_.~ ..;k)~
Frednil~snævnet fo~ Skanderborg oml. ~ den~ ~/9'>~

;-:/#; r·
fM'~'

Indfort i Illlgh()gen for net'lkr'd~ /'I;:·l~.i"lTeog
Hllllill;~ HIT!, .. l."\' 111-1 \11"1' II! -: II f:"I'I'('II(~t' sumt
Rtclls~a.lle',}ll'tl l;ir~:, t1ell 24 JULl1Q!i3
Lyst. Tingbog: Bd. "'~ BI: .

Akt: Skab ...t, Nr. ~'; j
,.-t~/~l~/L

~zLWL
/(1"0
• •

,.(

l ~r, lJu
~~l.nU-,lo-

//i'Yl'
.......

..
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RE§. NR. /,J/ F
;:2..-... ........ -.~<t~ .,''',,':), ','" "%-6:Z

Fredningsdeklaration

~
indgår hervell pa at ncdennævnte areal af dcn mig tilhorelllle ejcndom, matr. nr./r af

~~ hy,
sogn, fredes som neden-

for nærmere anført.
Arealet he~krives således: ~ B ...-~~ A"~ ~

Frcdningen har føllo(elllle omfa~,g~ .. ~ •
Arealel~ må ikke bcbygges eller heP\åii1es.)o1)er må ikke anbringes transformatorstationer,

tl'!efon- ellcr tPlegrafmaster, skilre, udsalgshOller, vogne til beboelse eller lignende skøn-

hedsforstyrenl\{> genstande.
Je~ for\wlw',!er lRig lleg ret til:

For fredningen ydes der intet vederlag.
Denne fredningsdeklaration kan lyses paa min ejendom,

matr. nr. /9' -k .s-~ ...~ by, ~
~ogn.
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)l.yilke 1II,lIr. Rf. 11l11-lI'Jf eR lallJbnlM ltjeIltloill'?
Tinglysningen sker uden ndgift for mig.

PMallorcttcn tilkolTllllcr fn'dningsmcvnl'l for Skanderborg amt og mcnighedsrllilet
for ~~ sogn.

~ ~~ ,den ~/~~ /C?;-,z

/c?~~

For1111stående frcdnin"sl!eklaTation godkendcs.

VI'd Tinglysningen henvises til vllllla~l,. kopi af matrikuels-kort vedla"t deklara-
tion vedrørt'nde malI'. nr. I-'..e.- mil. ~~ hy,

---r~ sogn, )lfl hvilket kort det fredede areal er indtt'Rnet.

~~'~,Y~~~ •• ~4e'~
Fn'dningsnævnct for Skanderhorg amt. IISliIiiict, del~ ~ /9?~

.. Kr. tJ"

/H./·

~~./~
Indført i lla.gh"Ij!"1I fol' I:...H\I' , .:-\ 1'1',017,~\.iirre og l

HIlt1iJl~ !!HI·I.,' 'I": \"'1' I';~ 'i.u Ul.\ITtlucl'sami
:l4 , ,I '1Ql)3RtellslJUlln~,I ...rli lill'll. lien ,",u_'

Ly~t. Tingbo~: Bd. ../W BI:
CL Nr. ?~Akt; Slwb lT / "

~-zUAL
• •

'l
4..- • •----,t., J'f. ,)re

~M/l-'Utr
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Fredningsdelclaration

!K~
indgår herved ph at nedennævnle areal af den mig tilhørende ejendom, matr

.s t,;ry, 'ih Lv.! by, 1i'.v6d sogn, fredes

for nærmere anført.
Arealet hc~krives siJledes:

.( J'.e.
nr/tf'; af

som neden-

Fredningen har ø geOl e omf~!f '. ~
Arealt't. må ikke beby ges -II l~anles. ~er må ikke anbringes transformatorstationer,
tc1cfon- eller telegrafmaster, skure, lIdsalgshoder, vogne til beboelse eller lignende skøn-

hedsforstyrende genstande.
Jeg forbeholder mig dog ret til:

'.

For fredningen ydes der intet vederlag.
Denne fredningsdeklaration kan lyses )laa min ejendom,

mat,. Dr. / If1l J( ~J1m·.,A/ hy, JII~ sogn .
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hvilke mIlIr. nr. udgør t'n landhrllgsejendom?

Tinglysningen sker uden lldgirt for mig.

Pillah'rellt'n tilkolllnlt'r fredningsIJ:l'vIJeI for Skanderhorg amt og menighedsrådet.for !.ogn.

'den..lY~' /J,J"'/

Foranstående fredningsdeklaration godkendes.

VI'd Tinglysningen henvises til v...dlll~hl kopi af malrikuels-kort vedlagt deklara-
tion vedrørende malI'. nr . .f~ mn. ~ 'c::>""'~ b)',

~ ~ SOl{n, på hvilket kort d'lt fredede ~l'e3! c. indtegiid,
,.- - - -./.,-~.~ / ~~ d' ~ ~.~~

Fredningsnævnet for Skanderborg amt. IjamllloL,..del~ ..~ •• ~/" $2

•

/? H .t:/.

I~'~~"

~
Jndfort i Dagbogen for Retikwh Nr. ji:' Jjerre og
l:lIl1ill;!' HI\fl'ltileor m.a \'()~I' og hhll UCl'l'cllcl' samt
I-itlal:-,hallt~~dll"d Dirk, den 24 JULIWi3

/'P~'.,~"Ly~;t. Tingbog: Bd. c..p' ~

Akt; Skab [;

•j;,,~I~ /.-
~ktUu~'-'I

Ikrlver:

~..
L /(r. ørt

/i~

BI:
Nr. J;J 3

•
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~tfl'r."r. /8 m
~ril.$kt' by
Nebel .so'!".

~I:b.NR. /'.J/~ ,-?!
A"PII«Ii:/er, /t'/

FREDNINGSNÆVNET ~ -5-?
FOR SK"Nn~nRORG AMT "'-

HAI\OH'JSGADE 6L

HORSENS

Fredningsdeklaration

Underskrevne
Jens Peter Nielsen

Serritslev

•
indgår herved på at nedennævnte areal af lien mig tilhørende ~jcndom, matr. nr. 18m af

Serritslev Nebel sogn, fredes som neden-by,

for nærmere anført.
Arealet beskrives således: en 20 m. bre* bræmme langs kirkegaarden

Fredningen har følgende omfang: saaledes at udsigten til kirken ødela:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantel Der må ikke anbringes transformatorstationer,
telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skøn-

hellsforstyrendc genstande.
Jeg forbeholder mig dog ret til:

For fredningen ydes der intet vederlag.
Denne fredningsdeklaration kan lyses paa min ejendom,

matr. nr. 18 m Serritslev vy, Nebel sogn.
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TingJysllillgl'n sker wIen udgift for mig.

li:'llaJl'rcllcn tilkomml.'r frcilning"nævnet for Skanderhorg amt og menighedsl åIlet
for NeJ sogn.

• den

Foranstående fredningsdekJaralion godkendes.
Vl'C) Tinglysningen henvises til vedlagle kopi af' matrikuels-kort vedlagt deklara-

tion vedrørende malr. nr. 5" mfl. .se"r;{.$!tev by,
,J/ebe! SOK", ji,1 hvBkt:l kuit ..let frellC'(l~ i...~ai el· indiegnei.

«'.·.d.;.",,,,.v'" lo, Sknnd"bo,. nmt. ==d.n /6?t74r:fs /"lSi
~~

"l,
Indfnrt 1 Dftgl!t'gl'lI for J.et:l.7lh.<1t lir. 47, )jerre øg
IIlt1ting Herrel\t·;· md. \'0.'1" 0l !Ii. llerr8ulu' Bumt
&ttl~lI&lle~1l .Birk, den 1 ~ MAR 1954

Lyst. Tingbol:Bd../~ m: b
Akt; Skab // Nr. /'1
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Matr. nr.:5 ~ m.fl.
SerritsleT by, Nebel

F- '1
,. ''': 'J" • .J t t

~~ • I_ l \ ~ . 1\ ,. l t--l :I fJ'J.' I .i 6&tlIot;a•.A O l, lo
l. ,._. _. ._J

Anmelder: JY/
/J-(;~

Frednin~snævnet for Skan-
derbor~ amtsrådskred.,
Brædstrup.

D E K L A R A T ION •

ee

Underte~nede ejer af .atr. nr. ne 5~, 5~, 51, 5~, 5~,
5~, 5Z o~ 5~ Serritslev by, Nebel so~ erklærer herved for a1&
og efterføl~ende ejere af nævnte parceller, at der på dillse par-
celler ikke må påbe~yndes opførelse af bygn1n~er eller foreta~ell
ændringer ved bestående bygninger, foriaden Fredningsnævnet for
Skanderborg amt har godkendt tegningerne.

Påtaleberettit;et e~ Fredningsnævnet for Skanderborg sat.

•
Serr1 tslev, dell ••:{.f:.: .1.-;..(1.1~ .

~

/ //. J /

rr:1~ ;/~r 7~M?,
y ~ I

Foranstående deklaration bedes tinglyst på nævpte matr. nr. ,idet der
fsv angår servitutter, byrder og pantehæftelser henvises til ejendommens blad i
tingbogen.

Frednings~net for Skanderbort amt, den

/"~
21/6 1966

o:;;~«,~ _
Tage Hansen

sekr.
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Matr. nr. 5 ~ m. fl.
Serritslev by, Nebel 8o~n.

REG. NR. /J'.3/ E~
AJUIlelder:

)

Frednin~snævnet for
Skanderbor~ amt.

.,o~et
2 rUtII ' ".. •.... ~ '~I"";U

Ritten i Bre~strtiø

I anlednin~ af at aatr. nr. 5~ Serritslev by, Nebel øo~n
4t ved Landbrugsainiøteriets skrivelse af 21. januar 1966 er blevet .

udstykket i matr. nr. 5~, 5~, 5~, 5!, 51, 5~, 5~, 5Z os 5A, os at
4t der fra matr. nr. 5 ~ er afstået 397 m!, der er ud~Aet af matriklene Ol inddra!et under kirke~Arden, sodkender Frednin~snævnet for Skan-

derbors aat oS Menighedsrådet for Nebel sosn, at den ved nærværende
de~laration 0.hand1ede fredninS8srænse rykkes 5 a.ter .od øst, så-
ledes at fredni_«en nu omfatter ea bræmme på 20 aeter 1an«s kirke-
,ården oS hvilende på aatr.nr.ne 5~, 5! Ol 5~.

. 3c7,~ I{'C C '-Brad~~ den •Z~.. / ...•/
FredniassDav.et for
Skanderbors aat

formand

INDFØRT I DAGBOGEN
FOR HORSENS HERREDSRET

2?IIJNF,~)

Lys t

W!L uufut1 ,atd-

Men~shed.rådet tor
Nebel øosn .~

~(/~ .

~,~{~d-7~~
e/~, ~(/~ .

~ ~.f4.) t"kL4~
~

~fV7N ~4. .

z.~U:
10 tY ae "4;;/l;;.1~#Ji6,l·=~,"-=~~------'ø... ~-----,r._..
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.:. 01831.07

Dispensationer i perioden: 04-07-1996 - 01-12-1998



FREDNINGSNÆVNET FOR VEJLE AMT
adr. retten i Kolding
Domhusgade 24, 6000 Kolding

.. J(od+'1oet .
• (I)'J~, IJ I' '~11". ~ ..:.t'/Y·"'~""-den4. juli 1996.

FVA 20-96

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Åbent Land
Damhaven 12
7100 Vejle

REG. NR. I~~\. 01

•
Ved brev af 20. juni 1996 (8-70-21-2-615-6-96 og 8-70-51-4-
615-6-96) har Vejle Amt for Pernille og Mikael Jørgensen an-
modet fredningsnævnet om tilladelse til at opføre en helårs-
beboelse på ejendommen matr. nr. 5 r Serridslev by, Nebel.

•
Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration af 22. juni
1966 og ligger i landzone. Efter regionplanen for Vejle amt
ligger ejendommen dels inden for Serridslev Kirkes næromgi-

velse og dels inden for det særlige kirkeområde. Efter fred-
ningsdeklarationen må en bræmme på 20 meter langs parcellens
østskel ikke bebygges eller forsynes med høj beplantning.

Den ansøgte helårsbeboelse placeres med respekt for 20 m lin-
jen, og der ses derfor ikke at være fredningsmæssige betænke-
ligheder ved det ansøgte.

Da det planlagte byggeri respekterer byggelinjen, har fred-
ningsnævnet ikke bemærkninger til det påtænkte byggeri.

Nævnets afgørelse kan påklages efter reglerne i naturbeskyt-
telseslovens kapitel 12. Klagefristen er 4 uger fra den dag,tt afgørelsen er meddelt. Tilladelsen må ikke udnyttes, før kla-

Miljø- o~ Energt)b~Jt~fen er udløbet. Ret tidig klage har opsæt tende virkning
Skov- og Naturstyrelsen /
J.nr, SN 1996 - \ -:1 \ \ I\c - cm I ~
Akt. nr. \-1



for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden be-
stemmer andet.

tt Kopi af dette brev er sendt til Horsens kommune, til Danmarks
Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K, og til
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.

/fA,~
Claus Rasmussen V

formands suppleant

•
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FREDNINGSNÆVNET FOR VEJLE AMT tlf. 75 52 28 00

Domhusgade 24
6000 Kolding

Fax 75524408•
Vejle Amt
Teknik og Miljø
o
Abent Land
Damhaven 12
7100 Vejle

FOTOKOPI
FREDNINGSNÆVNET

Åbent fra 08.00 - 14.00

Gennemvalg 75507111

lokal 5103 - Birgitte Andersen

Den 1. december 1998
J.nr. FVA 38/98

Deres J.nr. 8-70-51-8-615-1-98

Opførelse af helårsbeboelse inden for fredningen af Serritslev Kirkes omgivel-
ser•
Der henvises til amtets skrivelse af 21. oktober 1998, hvori det hedder:

"Den 1. september 1998 har Fredningsnævnet anmodet om en udtalelse
vedrørende ansøgning fra Horsens Kommune, der på vegne af Jan
Madsen og Rene og Dorte Madsen søger om tilladelse til at opføre 1
parcelhus med carport på hver af ejendommene matr. nr. S !l. og S y
Serritslev By, Nebel.

Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration, som er tinglyst på
ejendommen på fredningsnævnets foranledning i 1966, jf. vedlagte
fotokopi af deklarationen.

•
Efter fredningsdeklarationen må der på bl.a. matr.nr.
påbegyndes opførelse af bygninger eller foretages
bestående bygninger, forinden Fredningsnævnet
tegningerne.

5u og Sv ikke
ændringer ved
har godkendt

o
Sagen har af Horsens Kommune været forelagt Stiftøvrigheden i Arhus til
udtalelse. Stiftsøvrigheden har ikke bemærkninger til det ansøgte, jf.
vedlagte fotokopier.

Fredningsnævnet er alene påtaleberettiget.

Efter Regionplanen for Vejle amt ligger ejendommen i landzone, inden for
kirkens fjernomgivelse.

Vi har ikke indvendinger mod det ansøgte, som anbefales tilladt".

e Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte oversigtskort.
Miljø· og Energiministeriet
Skov- og Naturftyrelsen
J.nr. SN 1996 -\ l...\\\ \ O -O 00 (
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Ejerne har den 11. november 1998 fremsendt bygningstegninger, hvoraf

fremgår, at der på ejendommene ønskes opført to parcelhuse, hver på 133 m2

og med 32 m2 carport. Bebyggelsesgraden er 0,15. Husene opføres i et plan

med 11 cm teglsten og 11 cm teglsten, vandskuret. Til tagbelægning anven-

des betontagsten .

Under henvisning til de fremsendte tegninger godkender Fredningsnævnet det

ansøgte byggeri.

•
Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbeskyt-

telseslavens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Vejle

amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er

meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med

mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af dette brev er sendt til ejerne Dorthe og Rene Madsen, Honoresvej 29,

8700 Horsens, til Horsens Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhustorvet 4,

8700 Horsens. (byggesag nr. 9837-0811), til Danmarks Naturfredningsfore-

• ning, Madsnedøgade 20, 2100 København ø, til Danmarks Naturfredningsfo-
...__ :__ ..... 1_1,_11,_-.,..,,:+_ \,/.f._ ...,.."..,,__ ...I ......_ [:;_:1 U_I-..... 0",...1,_,,.,...,,; J1 OIC: 1 ~_,J" ........J __ ... :1
ICIIIII~,:;) IVf\.OIr\.UlllIlC; VJIUIIIICIIUCII L..I~II liVlIII, uY.:Jif\.VVYC:;J -r, Ulv I \.Jcuvc;;u, v~ III

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København K.

Med venlig hilsen

~~
/ Preben Ba~;-'"

formand
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