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REG. NR . ./Iso 8
Afskrift.

S~empe1-oggebYJ;'tri 1 h. tr.

ll. nr. 140/1937.

Anmelder,

J'redni.DgsDævnettor

Vejle amt.

Fredn1ngsd8k1aration.

Underskrevne gårdejer Evald SørenseJl, Tyrsted, indgår hernd på

tor at bidraBe til at værne 011 Tyrsted kirkes frie be1igcenhed, at ne-

dennævnte areal af den mig tilhørende ejendoa aatr. nr. 6,! Tyrsted, fre-

des som nedenfor antørt.

Arealet beskrives således,

En trekant i arealets nordvestlige hjø:rae. 4er u4gøres at en li-

nie på 30 m fra spidsen mod vest og syd og en 11D1e, der torbinder disse~

h'adningen har følgende O.fangE

Arealerne må. ikke bebygses eller beplantes. Der må. ikke aabriDps

transformatorstationer, te1efon-e1l er t elegratJDast er " skure ~ udsa1Bsboder,

vogne til beboelse eller lignende skønhedsforstyrren4'e B8D8tande.

Jeg torbeholder mig dog ret til bep1antninB 1. en højde at ikke

over halvstammede træer.

Denne fredJ'li.ngsdeklaration må. lys8s på lIin ej.doa aatr. nr. 6.1
Tyrste4 og de ~tr. nre., 1. forbindelse med hvilke den er noteret 80.

samlet ej endo••

Påtaleretten tUkoJlllll8r fredningsnævnet tor Vejle aat og It,enigheds.-'~ ..
>

rådet for Tyrsted hver tor sig. '

Tyrsted, d. 9. nov. 1951.

Evald Bør6l\sen.

Godkend~8, ~det det b_rke8, at k~i at tort er henlagt

på akt for R. ar", 11!, fyrst ed by og 801R.

lredn1qslU8VBet for Vejle 6}Dlt, d'.' 26. marts 1952.
P. n. v•.

C. Rudbeok.
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REG. NR. /J'so8
Afskrift.

Matr. nr. 6 ! Tyrsted.

Anmelder.

fredningsnævnet for

Vejle amtfo

S~ellp~l-og gebyrtri i ho t.

l~ nr. 140/1937.

Fredningsdeklaration.

Underskrevne Magnus Jphs. ladsen, Tyrsted, indBAr hervet pi tor at

bidrage til at værne Oll Tyrsted kirkes trie bel~ggenhed., at ne.ellDllVJl-

te areal af den Ilig tilhørende ejendGlllaatr. Br. 6 l fyrned by og sOP,.

fredes SOD nedenfor anført.

Areale1i beskrives såledesr

l'~ekan1ien syd for kirkegården, mod ves1i begl'8mset at eti., der tører

op 1iilk kirkegå.rden.

!redningen har tølgende omfang&
bebY$ges eller

Arealerne må ikke/beplantee. Der må ikke anbringes transtol'lllatorna- ..

1i1oner, teletoD-oeller telegratmaster, skure, udsalgsboder, vogne til be-

boelse eller lipende skøDhedsforatyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog re1i til beplantning •• d buske a. v.
lor fredningen ydes intet vederlag.

Denne :tredning~deklaration må lyses pA ain ejedoa aatr. !ll'. 6 !
Tyrsted og de ~tr. nre." i torbindelae med hvilke dea er Doteret 8011

saaJ.et ejendoa.
'l,;Pltaleretten tilko.er fredn1ng81Wwet for Vejl. 8IIt OB •• nich.-da... ,.-

rAdet tor Tyrstecl hwr tor sig.

fyrsted, d. 9. nov. 1951.
lIagnus lIadsen.

Godken~es" i4et 4et bemærire8, at. k~pl at kort .~ healqt

pi. ak1i tor li. nr. l1!. T1reted ~y og -GØ.
J'redn1nBsJII8vnettor Vejle sat, d-. 26. -rts 1952,.

P. n. vi.. '
C. Rudbeck•
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G NR ./..1':5'"o./JRE. . 4fskritt.

s~emp~-og geby~ri i h. t.

1. nr. 140/1937.

Anmeldere

J'redninBsnævnet for

Vejle amt'.

Fredningsdek1aration.

Underskrevne gårdejer Anton Johansen, !l'yreted, indcår herved på

for at bidrQ6e til at værne omTyrsted kirkes frie bel~"enhed, at n....

denuævBteareal af den mig' tilhørende ejendOll matr. nr .. 8,! fyrsted

tredes somnedenfor anført.

Arealet beskrives så1edesl

Det sydvestlige hlj.rne, der begrænses af 30 III tra .elve h3ømet

med vinkelben modvest og syd i denne l.emgde og en 11D1e, der ,torb1Jl-

der diase, således at arealet udgør en trekant.

!'redningen har :r.1gende olllfang:

Arealerne må. ikke bebygges eller beplantes. Der må ikte anbringes

transformatorstationer, teletoJ)o.eller telegra:flllsster, skure, udøalgsbo..

der, vogne t11 beboelse eller lignende skønhedsforBtyrrende B.stande.

Jeg forbeholder mig dog ret t11 beplantning ikke over halvetamaede

træer.

701' tredningen ydes intet vederlag.

DØIll'lefredn1ngadek1aration må lyses på min ej edoa aatr. ar. 8!, Ty1'oo

sted og de aatr. nre. r i torb1Ddelse med hvilke den er Doteret soa sa.-

let ejendom.

Påtaleretten 'tilkommer tredninaanævnet tor Vejle aat og 8.iBhøde..

rådet for Tyrsted hver tor sig.

Tyrsted, d. 9. nov. 1951.

Anton JohaBseno

GodkeJld~8.~det det b_rkes, at kO~ll at kort er hw.ag't

på akt for utro nr. ll,! Tyreted by og soga.

Fredn1ngenælDet for Vejle amt, d'. 26. arts 1952•
.P. n. 1'1'••

C. Rudbeokl.
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REG. NR. /ef50~ M elEritt.

Anmeldere

J'redD.1!1CSBllft.t tor
Vejl. sat.

Stemp~...og geby~tri i ho t.

l. nr. 140/1937.

Fredntngsdeklaration.

Underskrevne Tyrsted-Uth sogneråd indgår herved. pA. tor at bidrage

til at værne oa Tyret ed kirkes trie be1:1gg.~ed, at nedeJUlltVDteareal

at den kommunentilhørend' e~endoa matr. nr.. ~ at fyrsted by og BOlD,

skolelærereabedet , :fredes S08 nedenfor antørt.

Arealet udgør den del, der ligger indentor en atstand at 40 • fra

kirkeglrdsdiget.

Dette areal må. ikke bebygges eller beplanteB med tl'ller. Der iii. ikke

anbringes transformatorstationer, teleton.-eller telegra:taaater" 'kure, ud-

salgsboder, vogne til beboelse eller lignende skøDhe4sforstyrren4e ,eB-
stande ..

For tredningen ydes intet vederlag.

Denne fredningsdeklaration må. lyses på ovennævnte ej.ndo. BIC! ~tal ...

ret for fredningsnævnet tor Vedle amt og menighedsrådet for Tyrsted •

Tyrsted - ~th sogneråd, den 20/11 1951.

p. A. Rasmussen.
J. Vitten. Carl Rasmussen. Johs. Jensen. lf1bel ltriat8l188Jl.

Marinus Jensen. K. S. Jfort8ll8en. Alfred Møller. Iver Anders...

II. Petersen. OveHjerrild.

, ,
. il. .

Godkendes, idet beurkes, at kopi af.kort er h.alagt pt akt
tor matr. nr. Uo!! Tyrsted by og sogn.

J'redn1ngsDæuet tor Vejle .&Ilt, d. 26. marts 1952•
P" n .. v·•.

O. Rudbeokl.
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Matr. nr. lOg Tyrsted.

Stempel.,.oggebyrtri i

h. t .. l'. nl"o l40/19'7~

AnJaeldere

Fredningsnævnet tor

Vejle .~.

fredn1ngadeklaration~

"

Underskrevne sognefoged, gårdejer Th.rv. Kjær, 'lyrstecl, indgå.r herved

på tor at bidrage til at værne om!fyrsted kirkes tr1e ~e11"enhed'i at ne-

dennævnte areal at den mig tilhørende ejendoa matr. n~ 10« fyrsted by og

sogn fredes somnedentor anført.

Arealet beskrives Båledesl

Det areal" der ligger indenfor en afstand at 50 • fra t',yrsted kirke-

gA.rd"

Fredningen har følgende omtang&

Areal81"AelIå 1ldte be\ygg •• eller beplantes. Der IIA ikke anbl'1nie& trans"9

tormatoretstioner, teleton-eller telecratmsster, skure"U4~algsbederr vogne

til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende aenstan4e.

Jeg forbeholder mig dog ret til beplantning ~ed 'en højde Boa halvstam-

mede træer.

For fredningen ydes intet vederlag.

Denne fredningsdeklaration må lyses på. min ejendø matr. IU". lOg fyl"-

sted og de matr. nre., i forbindelse med hvilke den er noteret SOlI samlet

ejend.oa.
"l,

Pltaleretten tUkollller fredningsnævnet for Vejle aat og ... 1ghed.fA,...

'. det tor fyrsted hver for sig.
~

f,yrsted, d. 9. nov. 1951.
Th. lCjær,

GodkeDde., i~et det bftm'kes, at kopi at kort er hclqt pi

akt tor _tr. nr. U.! fyrsted.
I'redningsnævnei tor Vejle _ti d. 26. marts 1952.

P. n. v. -
O. Rudbeck'.
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I Stemp~-og gebyrtri i h. ~.

l. nr. 140/l9?2cr

Fredningsdeklaration.

REG. NR. /.IS-0 l:I
Atskrift-.

Anmelderl

Freclningsnavnet tor

Vejle 8IIto

Underskrevne gårdejer Niels Hansen Ladefoged, Tyrsted, indgår herved

på tor at bidrage til at værne omTyrsted kirkes tr~e beliggenhed, at neden..

nævnte areal af den mig tilhørende ej endo. matr. nr. ll,! at !yrsted by og

sop, tredes somnedenfor anført.

Arealet beskrives såledesl

Arealet mellem k1rkeglrden og landevejen Horsene - Bjerre, lIod syd be-

grænset at kommunevej en og lIod nord af en linie parale1 aecl ø14etuvnte og

1 fortøøttelse af kirkegårdsdigets nordlige side.

Fredningen har følgende omfangl

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes. Der al ikke anbriJlgee tranØl!l

tormatorstationer, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller ·liBn8Dde

skønhedsforøtyrrende genstande.

aeg forbeholder mig dog ret til beplantning med en højde, der ikke ove~

stiger halvstammede t~er.

Denne fre~ings~eklaration må lyses på min ejendom aatr. nr. ll! Ty~

sted og de matr. nre", i forbindelse med hvilke d81'ler noteret sø. samlet

ejendo_.

for Tyr~ed hver for 81g.

Pltaleretten ~11ko.. er fredn1ngSDævne~tor V.jle a.t og .en~.dsrldet :
~ ,. j

Tyrsted, &. 9. nov. 1951.

Niels Hansen Ladefoged.

Godkendes.
J'redningsnævnet for Vejle satp d'. 26. -rts 1952.

P. A.. V•.

C. Rudb.olQ.
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01850.02

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg~nr.: 01850.02

Dispensationer i perioden: 14-02-2005



Fredningsnævnet for Vejle amt

Vejle Amt
Teknik og Miløj
Landskabsgruppen
Damhaven 12
7100 Vejle

•
Fredningen af Tyrsted Kirkes omgivelser

Ansøgning om tilbygning til eksisterende sognehus inden for fredningen
af Tyrsted Kirkes omgivelser

14.2.2005
Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts brev af 15. decem-
ber 2004, hvori det hedder:

"Vedrørende ansøgning om opførelse af tilbygning til eksisterende sognehus på ejen-
dommen matr.nr. 8 b, Tyrsted By, Tyrsted, be-liggende Kirkevej 20,8700 Horsens.

Amtet har fra Horsens Kommune den 6. december modtaget en ansøgning fra arkitektfirma-
et Knudsen & Halling A/S om opførelse af tilbygning til sognehuset på ovennævnte ejen-
dom.

• Der er tale om at opføre en bygning, etageareal 294 m2 som en vin-kelbygning til det eksi-
sterende sognehus ca. 10m fra kirkegårdsdi-get. Tilbygningen opføres med en højde på ca.
6,5 m. Der ud over søges der yderligere om at opføre et maskinhus på 120 m2. Maskin-hu-
set opføres nord for sognehuset.

Ejendommen matr.nr. 8 b er omfattet af en fredningsdeklaration fra 1952. Fredningsnævnet
og Memghedsrådet for Tyrsted Kirke er på-tale berettiget.

Ifølge fredningsdeklarationen må det pågældende areal Ikke bebygges eller beplantes med
træer i en afsland af 40 m fra kirkegårdsdiget.

Det eksisterende sognehus er opført i 1970 ca. 15 m fra kirkegårdsdiget. Sogne-huset er om-
bygget i 1988.

Da der er tale om udVidelse af et eksisterende sognehus, der har lig-gel på ejendommen SI-
den 1970, ses der ikke at være væsentlige betænkeligheder ved det ansøgte."

Om ejcndommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Arkitektfirmaet Knudscn & Halling A/S har fremsendt materiale, hvorefter
projektct har været forelagt for Horsens-Gedved Provstiuclvalg og for Kg!.
bygningsinspektør Niels Vium.

e2~ -Y?-\\,(l G - :>-=>,),
~

//,77/.02

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 7631 9600
Fax 76 31 9641

CVR nr. 21-65-95-09

Nævnets J.nr. FVA 57/2004
Deres J.nr. 8.70.51.8-86



•

•

Fredningsnævnet har endvidere forelagt projektet for Århus Stiftsøvrighed,
der ved brev af l. februar 2005 har svaret, at stiftsøvrigheden ikke har be-
mærkninger til, at fredningsnævnet giver dispensation fra den tinglyste fred-
ningsdeklaration på matI. nr. 8 b Tyrsted by, Tyrsted med henblik på udvi-
delse af sognehuset.

Fredningsnævnets afgørelse:

Efter det af Vejle amt anførte giver Fredningsnævnet i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte tilbygning til ekiste-
rende sognehus og til opførelse af et maskinhus. De givne tilladelser
skønnes ikke at stride mod fredningens formål.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i
naturbeskyttelseslovens 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.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kI. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påhegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig .

Vl""lo._~ n+ An .........."J... ... ,...,.. , ......_ .... __ ...14- .. ;1 A_l ...:+.-1 ...4-.t"': __ ~_ .... T..r .l __ ~_ g, TTa"' 19 &/r;:.
n.vpI U.L\.1""" V.". "I ~"I1UL LI! nI 1\.lll;l\.llU1JlåCL .l.'\...IIUU::'CJl"" n lill '11'-',

Søndergade 49, 8700 Horsens, til Horsens kommune, Rådhustorvet 4, 8700
Horsens (j.nr. 20.04.2004), til Danmarks Naturfredningsforenings lokal-
komite vi formanden Birthe Anker Christensen, Torsted Alle 97, 8700
Horsens, til Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100
København ø, til Friluftsrådet, vi amtsformand Peder Rasmussen,
Calvinsvej 53, 7000 Fredericia, til Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450
København SV, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100
København ø.

Med venlig hilsen

Claus Rasmussen
fonnandssuppleant

Side 2/2

http://www.nkn.dk
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