
01987.00

le

Afgørelser - Reg. nr.: 01987.00

Fredningen vedrører: Ejby Kirke

e Domme

Taksations kom miss ione n

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

. Fredningsnævnet 07-01-1953

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>

•



Navn: Ej by kirke Reg.nr.: 429-03
\05/.00

Kommune: Ejby
Ejerlav: Ejby by O 5.0 100 200 m

! ! !

Sogn: Ejby 1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato,3a 7/1-1953 8/1-1953 Del af 3.§;. Tidl. 3a, 3~, 16a og 72.
Forbehold ang. anlæggelse af frugtplan-
tage.

e 18.§; 7/1-1953 8/1-1953 Del af 18a.
Forbehold ang. genopfØrelse af bygnin-
ger på samme sted.

18~ 7/1-1953 8/1-1953 Del af 18k.

ls2 7/1-1953 8/1-1953 Del af 18Ø. Tidl. 74.§:og 83.

2~ 7/1-1953 8/1-1953 Del af 2~.

24Q 7/1-1953 8/1-1953 Hele 242. Tidl. 2~.
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Matr. Nr. 3a m.fl.
Ejby by og sogn.

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENS AMTSRAADSKREDS

fredninAsoverens komst.

stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140/1937.

Undertegnede gårdejer Børge Ringer, Ejby,

erklærer sig villig til ~om ejer af matr. nr. 3a,3by,3bn,72,16aaf
E j b Y by, og sogn, at lade et

areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
af E j b Y kirke.

Arealet beskrives således:

En trekant af ejendommens have med vinkelben 50 m.ad ejen-
dommens skel m9d syd langs amtsvejen ?g 30 ~.langs ~øndre kirkegårds-
dige. - Ret til at anlægge frugtplantage forbeholdes.

Fredningen,har følgende omfang:
Arealerne ma ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-
gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må an-
bringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne

e til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn-
hedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages'
ændringer af den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende

I' eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



For fredn1ngen kræves ingen erstatning}
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses •

på min fornævnte ej endom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Assens amtsråds-

på matr. nr.3a,3bn,3by,72,16a af E j b Y by
der i forbindelse med 16æ og 2d Mosegaard

sogn,er en lanAbrugsejendom kl.I.

kreds og menighedsrådet for E j b Y sogn.
E j b Y , den 8 / 8

Børge Ringer.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse

og
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af

hvi lket en genpart bede s henlagt på akt en.
Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 7 / l 19 53.

Henry Klingenberg.
lnført i dagbogen for retskreds nr.43 Middelfart købstad
den 8.januar 1953.
Akt: Skab F.nr.ll. - Lyst Tingbog Ejby I.

An~rknin~:Ejendommen er forud behæftet med panteg~ld,
servitutter o.l.

Erik Hansen.
,,
V
t
f

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Na turfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 15.0[[.1954

m.v.
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erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. lts a af

Matr. Nr. l~ ~ W.xxix
Ejby by og sogn •

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENS AMTSRAADSKREDS

. FT'edningsoveT'enskomst.
I'
I

stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140/1937.

,
• Undertegnede gårdejer Rasmus Nørreskov, E j b Y ,

E j.b Y by, og sogn, at lade et
areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
af E j b Y kirke.

Arealet beskrives således:

En bræmme langs vestre kirkegårdsmur på l5,m.
Forbehold: Ge~opførelse af existerende bygn~nger på samme sted.

•
Fredningen.har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-
gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må an-
bringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne

• til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn-
hedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages
ændringer af den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende
eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



For fredningen kræve s ingen er sta tning. .
Jeg er enig i, at ovenstående fr.edningstilbud tinglyses e

på min fornævnte ej endom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Assens amtsråds-

kreds og menighedsrådet for E j b Y sogn.
Ejby ,den e / ~ 19 51.

Rasmus Nørreskov.

,

på matt. nr. 18 a af E j b Y by
der i forbindelse med 3bq og 181 er en

sogn~landbrugsejendom.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse

og
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af

hvilket en genpart bedes henlagt på akten, ad matr.nr.3a.
Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds • den 7 / l 19 53.

Henry Klingenberg.
Indført i dagbogen for retskreds nr.43 Middelfart købstad
den e.januar 1953.
Akt: Skab I.nr.690. - Lyst Tingbog Ejby 1.( 3bq)

m.v.

Ann~rkning: Ejendommen er forud behæftet med pantegæld
og servitutter o.l.

Erik Hansen.
Afskriftens rigtighed bekræftes.

Na turfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 1 5.O~r.195 4
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Matr. Nr18k m.fl. Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENSAMTSRAADSKREDS

Ejby by og sogn.

Fredn in15sqverens komst.

Stempe1- og gebyrfri,
lov nr. 140/1937.

Undertegnede stenhuggerruester Ansgar Haakonsson, Ejby,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr.18k,74a, 83 af
by, og sogn, at lade et

areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
af E j b Y kirke.

Arealet beskrives således:

Haven nord for kirkegåarden i ~n bræmme på 15 m langs muren.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-
gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må an-
bringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn-
hedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages
ændringer af den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende
eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.
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For fredningen kræves ingen erstatning

Jeg er enig i, at ovenstående fr~dningstilbud tinglyses

på min fornævnte ej endom, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for A.ssens amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Ejby sogn.

E j b Y den 8 / 8 19 51.

A.Håkonsson.

I,

t

på matr. nr. 83, 18k, 74a af E j b Y

,
e

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse

by

og sogn.

Det fredede areal er indtegnet pa vedlagte kort, af

, /

~

hvilket en genpart bedes henlagt på akten, ad matr.nr.3a.

Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds ,den 7/1 19 53.

Henry Klingenberg.

Indført i dagbogen for retskreds nr.43 Middelfart købstad m.v.,

den 8.januar 1953.

Akt.: Skab F. nr.b43. - Lyst Tingbog Ejby II.

Anmærkning: Ejendommen er forud behæftet med pantegæld,

servitutter o.l.

ee

Erik Hansen.

Afskriftens rigtighed bekræftes.

Naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 15.0[r.1Q54

e,



Ir,
l.•

...... 'W". ••••• -

Matr. Nr. 24 b NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENSAMTSRAADSKREDSAnmelder:

Ejby by og sogn.

Fred n in15soverens komst.

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140/1937.

Undertegnede fru Cathrine Christiansen, Ejby,

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. 24 b af

E . b by og sogn, at lade etJ ,y, '
areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
af E j b Y kirke.

Arealet beskrives således:

Haven nord for kirkegården i en bræmme på 15' m.langs muren.

Fredningen,har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-
gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må an-
bringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn-
hedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages
ændringer af den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende
eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



For fredningen kræves ingen erstatning,
Jeg er enig i, at ovenstående fr~dningstilbud tinglyses ej

på min fornævnte ej endom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for As sens amt srads-

kreds og menighedsrådet for Ejby sogn.
E j b Y , den 8 /8 1951.

Katrine Christiansen.

E j b Y

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstaende
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse
på matr. nr. 24 b af by

og sogn.
Det fredede areal er indtegnet' pa vedlagte kort, af

hvilket en genpart bedes henlagt pa aktenr ad matr.nr.3a.
Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds, den 7 i 19 53.

Henry Klingenberg.
Indført i dagbogen for retskreds nr.43 Middelfart købstad m.v.
den 8. januar 1953. ,

Akt: Skab F.nr.§ 641. - Lyst Tingbog Ejby II.
Anmærkning: Ejendommen er forud behæftet med pantegæld, ~)

servitutter o.l.
Erik Hansen.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 15. GiT. 195 4
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