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Mtr. nr., ejerlav, sogn:
j I København kvarter)
eller (, de s.nderJydsb lands-
dele) b4. og bl.; tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Stempel:
Matr. nr. la Uldum.

kr. øre Akt; Sbb ~'_ Br.,' '< .
..J (....~ ..~

Købers }
~ bopæl'

KredltDrs J •

G<rde og hus nr.;

Stempel-og gebyrfri i h. t.
§ 33 i l. nr. 140 af 7. maj
1937 •

REG. Nit
Anmelder;

O f;r.ø I~ Fredningsnævnet
- 0-0 for

Vejle AtIrt.

~~t' t-,
t' II t: l. .

FREDNINGSDEKLARATION •

For at bidrage til at værne om Uldum kirke og kirkegårds frie
beliggenhed indgår Uldum og tangskov sognes menighedsråd herved un-
der forbehold af kirkeministeriets tiltræden på, at der ikke på den
del af p~stegårdens have på matr. nr. l~ Uldum by og sogn, der er
beliggende umiddelbart øst og nord for kirkegårdens nuværende dige
og indenfor en afstand af 40 m fra dette dige fremtidigt må opf~res
bygninger til andet formål end til bolig for præsten eller til at
tjene kirkelige formål, anbringes trapsformatorstationer, telefon-
eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller
lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Sålænge den til præsteembedet hørende have med gårdsplads samt
den del af præstegårdens areal, der ligger i umiadeloar tilknytning
hertil, administreres af de kirkelige myndigheder, træffer kirkemi-
nisteript afgørelse om nyplacering af præstegårdens bygninger, her-
under tillige selve byggeplanen, samt tilbygninger m. v. og ombyg-

udseende uanset
ninger, der ændrer præstegårdens4'KIia:øaBltl'fredningsdeklarationen.

TJpnne frednim:rsdcklar8.tion m~ tinp-'vc::Oc,r,ll, pjendommen matr. nr.
la af tUdum by Ol!" so~ of" de matr. nre. i forbindelse med hvilke, den
er noterpt som samlet ejpnfom.

Påtaleret tilkommer frednin~snævnet for Vejle amt, kirkeministe_
riet, stiftsøvrlgheden op mpniehedsråde~e for Uldum-Langskov sogne •

Menighedsrådet for Uldum-Langskov sogne.
Uldum præstebolig, den 28. december 1954.

sign. A. Fredsted •



,.-,)l.oum lllenigh edsråd ':

ses som servitutstiftende på matr~• nr. l~ Uldum by og sogn •

e-1Je.J..ga. Jensen. Edith Laursen Vig. Ingrid Vemmelund. Kath~ine Pedersen.
K. J~ndprgaard. Peter Laugesen. Elna Nielsen. A. Fredsted.

1angskov menighedsråd.

s. Vinder~ Gudmund Henneberg, Aage Larsen. Kirsten Rask.
~ette Hauge. Eva Smedgaard.

Det kan tiltrædes, at nærværende fredningsdeklaration tingly-

, Kirkeministeriet, den ll.
P. M. V.
E. B.

sign. 1)etlefsen.

juli 1958.

Godkendes i henhold til § 11 i l. nr. 140 af
7. maj 1937.

Fredningsnævnet for Vejle Amt, den 15. juli 1958.
P. D. v.

c. Rucbeck. KMT/k·l_
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;tf'\;-r'1 ~ i?rt~ns rirotighed bekræftes
i\

Dcn,(~.-,0;; .. J • ~J';;;;: 11.... r",dsret.
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Signatur:
, ,7 S .. servi tutstBn.: :.... :: '--

-.- .- ~

l
·1
l

- . ~ I-OZO
vedr. Ol

ULDUM BY OG SOGN
Nørvang herred,
Vejle amt.

Udfærdiget til brug ved tinglysning af deklaration Q~ det
'herp~ m'ed skra:verfiig 'vIste oversigtsareal.

Vejle, den 24. august 1976
t~~L8ndin~lektør - -
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FREDNINGSNÆVNET FOR-VEJLE AMT tlf. 75 52 28 00

•
lJomhusgade 24

6000 Kolding
Fax 7552 4408
Giro 7-046-111

Vejle amt
Teknik og Miljø
AbentLand
Damhaven 12
7100 Vejle

Abent fra 08.00 - 14.00
Gennemvalg 75507111

Lokal 5103 - Birgitte Andersen

FOTOKOPl
fREDNINGSNÆVNET Den 20. maj 1998

FVA 18/98

REG. Nl to~l~. 00

Deres j. nr. 8-70-51-8-627-1-98

• Ansøgning om dispensation fra fredningen omkring Uldum kirke

Ved skrivelse af 7. april 1998 har Vejle amt på vegne Leo Jørgensen ansøgt om

tilladelse til opførelse af en et nyt stuehus på landbrugsejendommen matr. nr. 1 .Y

Uldum by, Uldum, i forbindelse med nedrivning af eksisterende stuehus og drifts-

bygning. I amtets skrive!se hedder det:

•
"Amtet har modtaget en ansøgning fra Leo Jørgensen, Abrinken 39, 7171 Uldum

om tilladelse til at opføre et nyt stuehus, etageareal 185 m2, på ovenstående

landbrugsejendom. Adressen er Poul Møl/ers Plads { 7171 Uldum. Der søges

samtidig om tilladelse til at nedrive det eksisterende stuehus og en driftsbygning.

Ejendommen er pålagt en fredningsdeklaration, der er tinglyst på ejendommen

den 28. marts 1958. Af deklarationen fremgår det at det areal på ejendommen

matr. nr. 1-u, Uldum By, Uldum, der mod syd begrænses af kirkegårdens nuvæ-

rende skel og mod nord af en linie parallel med dette skel og med en afstand fra

dette på 30 m bl.a. ikke må beplantes el/er bebygges.

•
Ejeren har i forbindelse med deklarationens udstedelse yderligere forbeholdt sig

ret til, at de nuværende bygninger på arealet bibeholdes og vedligeholdes. Det kan

i den forbindelse oplyses, at ejendommens ejer har erklæret, at de pågældende

bygninger på ejendommen gerne må nedrives.
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Fredningsnævnets afgørelse:

• Efter det af Vejle Amt anførte meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyt-

telseslavens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte byggeri, der ikke findes at

stride mod fredningens formål. Fredningsnævnet lægger vægt på, at den oprinde-

lige ejer i fredningsdeklarationen har taget forbehold for, at de nuværende byg-

ninger på ejendommen bibeholdes og vedligeholdes og at der i forbindelse med

nedrivningen sker en betragtelig reduktion af bebyggelsens omfang.

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 nødve:ndig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Leo Jørgensen, Abrinken 39, 7171 Uldum, til

Tørring-Uldum kommune, Tjørnevej 6 -10, 7171 Uldum U. nr. 03-6170-004), til

Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K, til Danmarks

Naturfredningsforenings lokal komite ved Hans Kristian Kristiansen, Brædstrupvej

13, 7160 Tørring og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Køben-

havn ø.

Med venlig hilsen

Modtaget i
g NaturstyrelsenSkov- o

22 MA11998
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