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f:-C::11k:]t i Nc!turfredningsnævnet
efor l\2.~hus A:l1t, den S/3 19S1

Sag No. rj19'{}J tta:t.~. S3'J
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Vejlby-Risskov sogneråd tilbyder herved på ko~~unens vegne at
frede de kommunen tilhørende ejendomrne matr. nr. 56 b og 97 b,
Vejlby by og sogn, i følgende omfang:

Arealerne må ikke p[ udsigtshindr~nde måde bebygges eller be-
plantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller ikke på
arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., ej heller opsættes skure, ud-
salgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

F'or fredningen kræves ingen erstatning.
Ovenstående fr:edn~ngst:l.lbud:kan,.tinglysos på ejendommen matr.

nr. 56 b og 97 b af Vejlby by og sogn, dog uden udgift for kommunen.- - , "

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet
'" I

for ft.rhusamt og Vejlby ~enighedsråd hver for sig •

Vejlby, den 15. december 1952.
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~8nerådSformand ob idet jeg attesterer, at underskriverne udgør

·l;;~WIYltlige rned1errilleraf sognerådet.
Vejlby, den 15. december 1952.

~!LJ'0l1~=--r
forrr.and.

,- '.. ~. " .... ~~ ~ .... - # ~ ~ ~.... ~~ ......"

Indført id;;.:b:.aen fOl"
Ning og Hash~ Il·).i{herrcder'

den '.''7 ,',~ , (') 1"5"1
L. I . : '1 ,"",. ~ ;)
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FRillDNINGSTILBUD

Undertegnede Jens BiBurd'Pedersen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 58d

af Vejlby I by og sogn,
at lade nedennævnte areal åf'ovennævnte ejendom frede.

Arealet beskrives således:

den d~l af ejendOlllIllGn, deJ~ lieger kirkegaarden østlige,

skel'nærwel'e end 3 meter.

Fredningen har følgende omfang:
Are ale rn e må ikke bebygges -e.ll.e-F-b-e~-&G-, mi dIerti-

digt eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne
må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., ej heller opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lignende skønheds forstyrrende
genstande.

Jeg forbeholderumig, d,og ret til at fl...;.~11...;r{(;1A. olv1
J I ri' ( U l I .' ,

~ \.fl.UU,t. ,.J I) "1, /91, I t)J. JI, ",I 7 " to .
VIA 'k..vt JLu·t:t/-y l' If,L~ 't14 (jU4UVvt Cih.,f2.,.:; Cr..<.·

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

tinglyses på min ejendom matr. nr. 58d

af V~jlby by
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til
fredningsnævnet for Århus amt og
råd hver for sig ..

sogn,

foranstående er
Vejlby IDenigheds-

Vejlby , den / 19
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Under dags dato har fredningsnævnet besluttet at mod-
tage og godkende det fremsatte fredningstilbud, således at
dette vil være at tinglyse som servitutstiftende på de foran-
nævnte matrikelnumre, med prioritet forud for al pantegæld.

" ,• I. ,
I

I
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I
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Fredningsnævnet i Århus amt.

Indført ide,:~,~bc,C1Gn fol"
Ning og tJss!e i;l,t("herroder

It'Su !l{.o l (~~~1·
.\. lj
l/~ h..l!ihilJ~

/f'tØr'l;
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F R E D N I N G S T I L B U D· .

Undertegnede
tilbyder herved som
af
at lade nedennævnte

Erik j ~eiling
lo5c

og
ejendom

ejer af matr. nr.
Vejlby by
areal af ovennævnte

sogn,
frede.

Arealet beskrives således:

, den del af ajendowruen, der ligeer kirkega0rdens skel
nærmere end ~ motel'

l.

"

digt

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges ~~~~t~5, midlerti-
elIer vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne

e

•e
må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., ej heller opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lignende skønheds forstyrrende
genstande .

Jeg forbeholder'mig dog ret til at
,

\ I (, , f' : I ~ I r

I J { ',r r (I • '

If '1 I[ i :r'I 'I

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

tinglyses på min ejendom matr. nr. lo~c
af VcjlLy by
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til
fredningsnævnet for Århus amt og
råd hver for sig.

og sogn,

foranstående er
Vejlby menigheds-

Vej lLY , den ? /// l 9 ~-e.
• I
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Under dags dato har fredningsnævnet besluttet at mod-

tage og godkende det fremsatte fredningstilbud, således at
dette vil være at tinglyse som servitutstiftende på de foran-
nævnte matrikelnumre, med prioritet forud for al pantegæld.

Fredningsnævnet i Århus amt.
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27 MRSl ~ :; 3.. f: 2537
Justit'lministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). .!:>7:s ~s:!
3J-Y8

Akt: Skab ø nr. J",J '
(JUlfyIda al do_,lroata"t)

REG. NR.
Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

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

sogn.

øre.

Gade og hus nr.:
(b_ -"1 fi_l

År 1953~ den S' ~k
Der foretoges sag 7/1949

hnld t fredningsnæv.net møde i Vejlby •.
Fredning af Vejlby kirkes
omgivelser (nr. 53)

Der afsagdes sålydende
Kendelse

Da de kirkelige myndigheder i henhold til kirkeministeriets
cirkulære af 26. januar 1949 har fremsat ønske om~ at der foretages
fredningsforanstaltninger til sikring af Vejlby kirkes omgiv.elser,
og da nævnet har fundet nedennævnte foranstaltninger påkrævede

be stemmes:
Et areal af. gadejorde~.i Vejlby by øs~ for kirkegården, af-. " . . _ .. '

grænset af denne, måtr.nr. 59 d småt: og den offentlige gade ~ejlby-
gade,. !'

.'~.' __ o

et areal af gadejorden beliggende syd for Vejlbygaie~ i ma-
triklen betegnet som. litra "a",. h~i1ket areal henligger som:.holde-
plads"

et areal af gadejorden ved kirkegårdens nordøstlige hjørne"
afgrænset af denne" herunder det. inddragne matr.nr. 118 ~ smst...• matr
nr. 59 ~,. den offentlige gade Bredkildev:ej" matr.nr. 104 og matr. nr.
58 ~" hvilket areal henligger som adgangsv.ej til det sidste ma trikel-
nummer,.

et areal af gadejorden syd for for kirkegården, der henlig-
ger som sti og skråning mellem denne og den offentlige gade Vejlby-

gade, samt
~ et areal af gaden beliggende ved det sydøstlige hjørne af

matr.nr. 97 E, afgrænset af dette og de offentlige gader Kålbyvej og
B::~,::' Vægtervej , såled es som disse arealel!'er indtegne t på det fremlagte
1\



rids, fredes i følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller på udsigtshindrende

måde beplantes, midlertidigt eller vedvarende~ ligeso~der
ej heller på arealerne må anbringes transformatorstationer,
telefon- el. telegrafm2Ster el. lign. ej heller opsættes skure~
udsalgssteder" isboder" vogne til beboelse eller opbevaring
af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande •.

Wærværende kendelse vil være at tinglyse som. ser-
vitutstiftende på tingbogsbladet for gadejorden i Vejlby by
og sogn med sikkerhed forud for al gæld og med påtaleret for
fredningsnævnet i Aarhus amt og menighedsrådet i Vejlby sogn.
hver for sig.

Fredningsnævnet i Århus a~~~
Vejlby,. den: S'~ l:lS3

e
e
e

Indført idagb,~g(Jn f~H'
Ning og Hasle f}1.fl.herreder

den 27 ·,p·~,1953
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 03248.00

Dispensationer i perioden: 17-12-1987



UDSKRIFT
af

forhandlingsprotokollen
for

NATURFREDNINGSNIEVNET FOR
ARHUS AMl~ tiVULll:if ~Hf.l)NlriUb1UilllS

)

Den 17. december 1987 behandlede Nævnet
Sag nr. 179/1987 angående ansøgning om tilladelse til opfø-

relse af materielgård på matr. nr. 58 d m.
fl. Vejlby by, Vejlby, der er omfattet af
kirkeomgivelsesfredningen.

e
e

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalg-
te medlem, lærer Viggo Thing, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen og landin-
spektør Bente Andersen.
For Dansk Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Søren Højager.
Endvidere mødte landinspektør J.P. Lindved.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Amtsfredningskontoret har udtrykt betænkelighed ved den ansøgte bebyg-
gelse i skellet mod kirkegården.
Sag~r efterfølgende været forhandlet med det kommunevalgte medlem,
lærer Kent Christensen.
Der var i Fredningsnævnet enighed om i medfør af naturfredningslovens
§ 34 at meddele tilladelse til det ansøgte byggeri på vilkår, at bygge-
riet opføres i samme stil og farver som den eksisterende sognegård.•

Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser Indbringes
for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15. 2970 Hørsholm) af bl.a.
ansøgeren, amtsrådet, kommunalDestyrelsenog anerkendte foreninger
og Institulloner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klag&-
berettigede. ,
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før kl8~efri5tens
udløb. Er klage inogivet, m~ tilladelsen eller dispensationen ikke
udnyttes. medmindre den opretholdes af OverfrednlnQsnævnet. Tilla-
delsen bortfalder. såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens
meddelelse.

Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige fredningskreds, den 5
Jørgen Jensen iJ1 »vIA

fif' !~/'~._...
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