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Afskrift.

Matr.nr. 11 af Hedensted by og sogn. Anmeld~rl Fredningsnævnet
for Vejle amt.

stempel- og gebyrfri i h.t. § 33

i l. nr. 140 af 7. maj 1937.

Fredningsdeklaration.
Underskrevne læge Hans Heeg<iard, H€Jensted indgår herved på

for at bidrage til at værne om Hedensted kirkes frie beliggenhed,
at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom matr.nr. 11
at Hedensted by og sogn fredes som nedenfor anført.

Arealet bealo.'ivessåledes:
Det areal, der ligger indenfor en afstand af 3 m fra kirke-

gårdens nuværende dige.
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges. Der må ikke anbringes transfor-

matorstationer, telefon- eller telegrafmaster, økura, udaalgsboier,
vogne til beboelse eller lignende akønhedaforatyrrende genstande.

På ejendommen må ikke opføres bygninger i mere end 2 beboelse s-
etager.

For fredningen ydes intet v6d6rlag.
Denne fredningsdek16ration må lyses på min ejendom matr.nr. 11

Hedensted og de matr.nre., i forbindelse med hvilke den er noteret som
samlet ejendom.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Vejle amt og menig-
hedsrådet for Redensted hver for sig.

Hedensted, d. 5.dec. 195~. :
H.Heegaard.

Godkendæi h.t. § 11 i l.nr. 140 af 7. maj 1937.
Fredningsnævnet for Vejle amt, den 27. deo. 1952.

O.Rudbeok.
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Afskrif1i.

Matr.nr. lÆ af Hedensted. Anmelder: Fredningsnævnet for
Vejle amt.

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

Fredningsd~klaration.
Underskrevne Conrad Daniel Lebech, Hedensted, indgår herved på

for at bidrage til at værne om Hedensted kirkes frie beliggenhed,
at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom matr.nr. Ir
af Hedensted by og sogn fredes som nedenfor anført.

Arealet beskrives således:
Det areal, der ligger indenfor; m fra kirkegårdsdiiet.
Fredningen har følgende omfang.
Arealerne må ikke bebygges. Der må ikke anbringes tranøfor-

matorstationer, telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder,
vogne til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Endvidere må der ikke på ejernommen opføres bygninger i mere
end 2 beboelsesetager.

Denne bestemmelse gælder hele ejendommen.
Fol"'fH~uiiingtHJ,yues iutet ved erlag ..
Denne fredningsdeklaration må lyses på min ejendom matr.nr. lÆ

Hedensted og de matr.nre., i forbindelse med hvilke deD8 er noteret
som samlet ejendom.

Påtaleretten tilkommer fredningøDævne1i for Vejle amt og menighedB~
rådet for Hedensted hver f or sig.

Hedensted, d. 5.dec. 1952.
C.D.Lebech.

Godkendes i h.t. § 11 i l.nr. 140 af 7.maj 1937.
Fredningønævne1i for Vejle amt, d. 27.deco 1952.

P.n.v.
C.Rudbeck.
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Afskrift.

Matr.ar. 5~ af Hedensted by og sogn.

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

Anmelder. Fredningsnævnet
for Vejle amt.

Fredningsdeklaratian.

Underskrevne Niels Therkel Petersen, H6densted, indgår herved
på for at bidrage til at værne om Hedensted kirkes frie beliggen-
hed, at nedennævnte areal af d~n mig tilhørende ejendom matr.nr.
5& af Hedensted by og sogn fredes som nedenfor anført,

Arealet' beskrives således.
Det areal, der ligger indenfor en afstand af 3 m fra

kirkegaardens dige.
Fredningen har følgende omfang.
Arealerne må ikke bebygges. Der må ikke anbringes transfol~-

torstationer, telefon- eller telegrafmaster, skure, udøalgsboder,
vogne til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

På ejendommen må ikJ~e opføres bygninger i mere end 2 etager med
beboelse.

For fredningen ydes intet vederlag.
Denne fredningsdeklaration må lyses på min ejendom matr.nr. 5&

af Hedensted og de matr.nre., i forbindelse med hvilke den er
noteret som samlet ejendom.

Påtaleretten tilkommer fredningsrMvnet for Vejle amt og menigheds-
rådet for Hedensted hver for sig.

Hadensted~ d. 5. deo. 1952.
Niels Th. Petersen.

Godkendes i h.t. § 11 i l. nr. 140 af 7. maj 1937.
Fredningsnævnet for Vejle amt, d. 27. deo. 1952.

P.n.v.
C.Rudbeck.
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A:tekrit't.

Matr.nr. 22~ af Hedensted. Anmelder: Fredningsnævnet for
Vejle amt.

~tEmpel- og gEbyrfri i h.t. § 33

i lov nr. 140 af '7. Uiaj 1937.

Fredn~deklaration.
Underskrevne fra Karoline Nielsen, f. Chriatofferaen, Heden-

sted, indgår herved på for at bidrage til at værne om Hedensted
kirkes frie beliggenhed, at nedennævnte areal af den mig til-
hørende ejendom matr.nr. 22!, Hedensted hy og sogn fredes som reden-
for anført.

Arealet beskrives således:
Det areal, der ligger nærmere end kirkegårdatiget end' m.

Fredningen har følgende omfang,
Arealerne må ikke bebyggeDe Der må ikke 8ubringee transfor-

matorstationer, telefon- eller te1egr~fma9ter, skure, udealgsbOdtr,
vogne til beboelse eller lignende skønhedeforetyrrend~ genstande.

~ndv1dere må der ikke på ejendommen opføres bygninger med
mere end 2 beboelsesetager. Denne bestemmelse gælder hele ejendomm,n.

i'or fredningen ydes inte t vElderlag.
Denne fredningødeklaration må lyees pA min ejeadom matr.nr. 22~

Hedensted og de matr.nre., i forbindelse med hvilke den er no_teret
som samlet ejendom.

Påtalerett~n tilkomme~ fredningsDævnet for Vejle amt og menig-
hedsrådet :tor Heden~ted hver tor 81g.

Hedensted, d. 5.deo. 1952.
Karoline Nielsen.

Godkendes i h.t. § 11 i l.nr. 140 af 1. maj 19'1.
Fredningønevnet tor Vejl, amt, d. 27. dec. 1952.

O.Rudbeck.
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Matr. nr. l p Hedensted
by og sogn

Anmelder:
Fredningsnævnet for Ve jle amt. !

stempe1- og gebyrfri i b. t.
§ 33 i lov nr. 140 af 7. maj
1937.

10055
18. nov. 1959.

Fredningsdeklaration.
Som et led i bestræbelserne for at værne Hedensted kirkes frie

beliggenbed er underskrevne ejer af ejendommen mtr. nr. l p Hedensted
by og sogn, snedkermetser P. Lysgaard, Hedensted, indgået på følgende:
l. I en bredde af 4 m regnet fra det vestlige skel af mtr. nr. l p

må der ikke opføres bygninger eller andet, der kan bindre udsigten
til kirken, ligesom eventuel beplantning må holdes under en højde
af 2 m.

2. Eventuelle vinduer i nordsiden af den bestående værkstedsbygning
og af den påtænkte udvidelse med ca. 14 m mod øst af denne byg-
ning må ikke kunne lukkes op og skal være forsynede med uigennem-
sigtigt glas.

3. Nordmuren og t~get skal være holdt i en afdæmpet farve og der
skal plantes rådhusvin Pol,ler lignende langs nordmuren •

.
4. Værkstedsbygningens højde må ikke overstige 4,65 m.
5. Efter varsel givet dagen før af kirken skal al støj fra værk-

stedet indstilles ,i indtil en halv time under begravelser.
6. Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Vejle amt, Hedensted

sogns menighedsråd og den til enhver tid værende ejer af mtr.
n+. l p Hedensted •

• ed hensyn til allerede lyste servitutter, byrder og pante-
gæ10 henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Hedensted, den 7. november 1959.
Peder Lysgaard
snedkermester

_'w ,:.,.~ •• ,>,. {j,f: i!I!I!llIali:.,'. '.'"



Indført i dagbogen for Vejle
herredsret, den 18/11 1959
Lyst: Tingbog Hedensted I
Akt: Skab N nr. 178.

Jørgen·C1ausen
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