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Afgørelser - Reg. nr.: 02047.06

Fredningen vedrører: Nørre Gludsted Kirke

• Domme

la ksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

• Fredningsnævnet 15-08-1953, 18-05-1954,
26-05-1954, 16-02-1956
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Re.tIlIlDIS-
tonnullr

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

lo ~l\ og andre påtegninger m. m. (vedr. fa~t ejendom). /3/
~~ ;g·6'3

/' ~~) ~

I
.. ~
Mtr. nl'., ejerlav, sogn: It. Nørre-Glud6ted by,

I (i KølJenhavll kvarter) Ejstrup sogn.
eller (I de "Irlderjy"sk~ lands·

dele) bil. og b!. i ting- ::::;':rsl bopæl:
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

D

I
REG. NR . .tC;Y) F

Akt: Skab I nr.
fUtlfyllif'S 4 dflrll/"tlkOllt(lf~t)

Gade og hus nr.:
(hvor .Ad.nt fIndeal

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fre~lrlne;snævnet

for Skanderborg amt•
.1, \

Stempel d t'" kr. øre.

I
I I

Ejstrup
indgår herved på at nedennævnte areal' af den mig tilhørende ejendom, matr. nr. Ir af

sORn, fredes som neden-

Fredningen har følgende omfang:

Areale~1t må ikke bebygges d&xla;:pSdia. Der må ikke anbringes transformatorstationer,
telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skøn-
hedsforstyrende genstande.

mn~I::f •• øøk~

'I

Eja trup sogn.

FredningsdeklaratioD

Underskrevne cårdeJer Henry Peter Mort~nson

by,
for nærmere anført.

Arealet beskrives således:,
En 8 m bred bræmme langs k1rkegcrden.

For fredningen ydes der intet vederlag.
Ih'nne fr('dningslll'ldaJ'lIlioll kan lyses pil min {'jI'IHlolII,

malr. nr. lr, Nørre-Gludsted lJy,

Jenu" & Klehlakov, A.jS. KlIbtnhavn.



,
l'

~
I~I for,

,~
l~'I
'N

II,
l

~
l,,.1
l

(,1
"
I

~..
}~'1

'l
\"'o

l,'

I

~
I

l
l
I
I

",'I
'l

!,

1MIU:uKØl;J!imtU~~iCJiØIJ~
Tinglysningen sker uden udgift for mig.
Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Skanderborg amt og menighedsrådet

Br. Gludsted sQgn. l
l

l.
Kø4estrup o o 000 o d l~ 4un1 195~" • en .". 4 ol.

I

I

I

I

I

I

" I

" I
I

Peter MOrtensen.
Indført idqbopn lo, retlkrds nr. 60

T Ifllti,,'Y pn vnd, h,rredar, ~en ~ I' /' '
, o

Lyat tineboa: beL o ~ l- J'( }. / 1-'

Akt. .ka" ,4, 1/ _;- ;,;,,: I

, jH~
Rtoustrup

61ap.rl101 r'I" ••• d b.krætll'.
Domm,r,a I Tyrsllog og Vrads hlrred".

Foranstående fredningsdeklaration godkendes.

Ved tin/.llysnin~en henvises til vedlagte kopi af malrikuels-kort tii1IIiIJ: •• DIX

tiD:ncllmandl:amxa mIx Zl},
IIJØII. på hvilket kort det fredede areal er indtegnet.

Vedr. panteha1ftelser oe serv1tutter henv1a~s t11 t1nebo~en_
Fredningsnævnet for Skanderborg amt. .... .". .... den 15. aueust 195;.

P.N.V.

\
Johs_ Pedersen. (~

,
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REG. NR. ~o~~frl',
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

)
"J'r og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). /3/

II _,/ .11 ~ -5-:3
/.' Jlj'>

, ,ø] I

':>.
Mtr. nr., ejerlav, 80gn: 18 oS 111,
(I København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

logn.

N,'rrø-CBud-::tcd by,
F:311truI- GOl7l.

Købers l
Kredltor8 r bopæl:

/ I
Akt: Skab nr.

(.tIlfyldes øf dotnm"/ClJnto,~')

Gade og hUl nr.:
(hvor .ldanl nod •• )

Anmelderen8 navn og bopæl (kontor):
Fro J.nln 'J.snmvn\! t

for Skund~rborR ~t.

Stempef-rt '. kr. øre.

" Fredningsdeklaration

Underskrevne sllJ'do3e:ra JflJlS Peter Edv. r.IortODDeD

I

\

indgår herved på at nedennæv{lte areal'af den mig tilhørende ejendom, matr. nr. 1_ U os i
1. j

I::3Gt4~P sORn. fredes som neden-by,
for nærmere anført. 1:1, '.

Arealet beskrives sAle\ies:·'
"

I'

, ..

l '_ l

Frednii'Jgeh har følgende omfang: .'
~r~al~mA ikke bebygges .... p..... Der må ikke anbringes transform~torstationer.
telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skøn-
hedsforstyrende genstande.

.....ek•••,~ ••••~

,.'
For fredningen ydes der intet vederlag.
Denne fredningsdeklaralion kan lyses på min l'jclldom,

matr. nr. 1.. OG l~. n"no-Cludøted hy, sogn.

l
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bvijp8Jr.llrt ~ 1dIØJlIl'2Ier:tlJlldlu~uRfl!JmdDØ
Tinglysningen sker uden udgift for mig.
Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Skanderborg amt og menighedsrAdet

for Dr. Glu~s'.4 sogn.

I
I

:1
~l

~I

c: Edvard }~rteDseDø
\y I Indf.tI idqbo,sn for retskredl nr. [iO
I TYlltin.l. Vm. h.rreder, øn .1) ~ ~.,

Lyet til" W; 1//
Akt.lkd 7. (/'?~(

I
I II/ (,~' "II

I ti
I .

j
J

Stouatrup
S'IJI!tIU rlIU,." ~lb.f1IL

DOIIII.r.a I TyrlIll! l! Yrl'l 'ureder.

I

I

ForaostAende fredninøsdeklaration godkendes .
Ved tin"ly~nin"en henvises til X.U_I'!Ekopi af.malrikuels-kort vedlagt deklara-

tion vedrørende matr. nr. 1Z' nIIK Nørre-Gludetod by,
B2etrup sogn. på hvilket kort det fredede areal er indtegnet.

Vedr. i/.twtehSiftd .•"r 0(: :':e:rvl t\lt tf.lr 'htllvt &~E tit tiJlfbcgen•
Fredningsnævnet for Skanderborg amt. UDnlllll!Øden 15. eU(';U6t 19~".
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REG. NR . .t~~ ~

Justitsministeriets genpartpapir Til skuder, skacil'slosbrc'vc. kvilter Inger til udslcttcbe
" og andre påtegninger 1Il. m. (vedr. last ejendom),

-I j/t,: ,.f"
l, \. \ ..

I .. ' i l'" "
\

Mtr. nr., ejerlav, Bogn: ] !..!:.::. III'. (;Jud[~t',:d by,
(I København kvartor)

Akt: Skab nr.

eller (I de ~"lllJl"11Vd~ke lalHJs..

dcil-I bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejorlav,

Bogn.

Køben l
bopæl'Kroditors f .

Anrnelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

,hvor ddanl "ndca) .I!'rf~dninLcn.,.·/n)t for :-l'..r,r, :1'-

ter;,:; 'lt.t, 1I00·sens.
Stempel: kr. øre.

F li E D N l tl G S D E K L h H A T l O ~.
Unj';l'sl,ruvne ::wbneråd for Ejstrup sogn inrJuår nel'v;;;:d rå

for at Lidrnge til at v'crne om Nr. GludBtcd kirkes frie L~li~-
genhed, et der på den komlJlunen tilh0l'lA1Ue ejenc1om, lN:l'~I·.Lr.

l ~ Nl'. Gludsted by, Ejstrup so~n (skolen) frodes <;t I'.ll'cal, LJB-

gl'f;nset mod syd af lcomrnunevejen nord for kirken, Illod veot af
skellet til matr.nr. l ~ Nr. Gludsted by, Ejstrup sogn, ~od øst 2f
den offeDt lige vej, der går nord-s;yd ned lIJod f0r nævnte vej, og
mod nord ~f en linie 0st-vest langs med nordskollet af ~~tr.nr.
l Z Nr. Gludsted by, Ejstrup sogn. AX(;;fllet må ikke be1,ygL,es el-
ler beplnntes med tr~cer ellGr buske OVer een tlIet,,;I's højde, der
må iklre op.~t i 11es skure, boder, trBnsforhi3torstationer, benz in-
tanke olIer lignende skønhedsforstYl'r~nde genst:'J,llde, ej heller
må:teIer anbringes beboelsesvogne at c.; •

Denne fredningsdeklar8tion m~ tinglyses på ovenn~vnte
matr.Dr. l .§ll!. Nr. Gludsted by, Ejstl·up .'o/;n, r;1,)dp~ltaleret for
~'rednln[snævnet for Skond..:rlJorg alllt cg Ej st l up menie;hedsl'åd liver
for sig.

ForlJil:1uden for sognerådet attesteror med sin undersl:r ift, at
understriverna udgør alle sognel'ådcts rlledlerm,lor.

Sognerådet for Ejstrup sogn, cen 13/0 R~.
Alfred NørP>aard. Andrens Knudsen. II. ,'1ølJ,,1' Pedersen.
Søren Søndergnard. Bendt Madsen. Kothinos Christensen.
L. W. ijvortrup. M9rtin Madsen. Peddr L. Pedersen,

f orl.,nn d •

I
,I

/'
,\
[\,

Indført i fl .. ~ ' •

Tyrsting Og V,. '. '" ,
, , 111'. 50

,,\..lwl{ I.. Jli l I , I

/ .

"'r'I,
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Faranstaaende deklat"at1on 8odkend~8.
Med hens.Jn til bll'';''teLJer og servl tlltter lUV. henv13e9 til
ejendornmene bl~d 1 tiueboG~J1",
m:D~lnmSrr!'Vrml' ~;>oa3:::AiIDTIUCaG.A.\JT.i
Horsens den 18 maj 1954.

H Hl1den

o
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REG. NR . .tt/JI)-/'
Justitsministenets genpartpapir. Til skøder, !okadeslosbreve. kvittennger til udslcttelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejcndom).

/l .! Nr. (nu<l:~tudlJ,
Ej st l'Up G0L;n.

Akt: Skab nr.Mtr. nr., ejerlav, sogn:
Cl København kvarter)

eller \I de sHndeflyd.ke Isnd!!-

ddel bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

Køber! } b Io æ'Kreditors p.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

,hvor "'danl IIIn4•• ) J:r'r3UnJ ng~n..l)vnctfol.'SluHl·~c.;I'-

1101'[; amt, H01'S0LJS.

Stempel: kr. øre.

F r a d n i n g s d e k l a r a t i o n.

Underskrevne bestyrelse for Kirkelig Forcnine for den indre
Mission i Danmark, ilr. Gludstcd afdeling, bC::JtonJlIlel'lJervtldfor
at bidr3B6 til Nr. Gludsted kirkes frie beliC[~Dhed, at der på
foreningens ejendom, lliatr.nr.l ~ Nr. Gludated, Ejstrupso~n, ikke
må foretages yderlisere bebyggelse eller baplantning ~ed tr~er
eller buske over l meters højde uden forudgående aftale n.ed fred-
ningsnævnet for Sknnderborg amt.

Denne deklaration [[Jå uden udGift for forenine:;entinbl.{sus
på ovennævnte ejendom !liedfredningsm.ovn",t for Sk1.Hlderborg alllt

I

og menigheusrådet for Ejstrup sogn som v~talebor",tti~ede over for
sig.

Bestyrelsen for Kirkelig forening tor den indre Mission i
Danmark, Nr. Gludsted afdeling, idet formanden med sln under-
skrift attesterer, at under8kri~ udgør don l'l'uJlledeb0sty-
re186,

1954.
il. Møller Pedersen. HAns Nielsen.

Thomas S.rensen. Uarie Laugesen.
Søren

Johanne s

den 24. maj
Sørensen.
Pedersen.

Johs. Nielsen, formand.
ForanRt1ende deklaration godkendes. Ved tinglysninr h0nvises

til ejendom"ens blad i tingbogen.
FrGdningsnævnct for Skanderborg amt,

Horsens, den 26. maj 1954.
H. HUden.

Indføri i tli':"t,:' "
~ I ,,}- r; HF \' I

• : .l lill., C,. li ...

l'tloM- t,·",.... ",' ~... .r·
,Ol .. ., , ..-~ I IC ..

Akt· "',, ~ . ( / /' .-• """~d. .'" LI r.

~~f.n1l3f,rl;n

Jensen a Kleldsllo,,", A'S, K."enhavø.
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:~~i'nr., ejerlav, sogn:
\ l' København kvarter)

el SI/(I (le ~'''ldt"f1ydskc lands-
dele) bd. og bI. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

, .ogn.

~) ~CØ;ad8og hu. nr.:\~~~~.'f ..- d..." ....'

...

ee

•

B~.t1l1ing.·
(ormut.r

.l .s:i..± LJ r:. \7 .l. U U .-, v tl U. ..~..l~~;~~"af dom~:;konto,et) l
REG. NR . .,t()?r 1

% I'//-~-~ I
Koben l b I. opæ:
Kredltors f

Anmelderans navn og bopæl (kontor):

}1rfjOrlir~i:...sr,:I.vtJet.for' ~;l-:anderbcl'g
<'l :~:t, l~orse as.

Stempel: O kr. øre.

F r e d n i n g s d e k l H r b t i o n.

Und orR kreVlle rile11ighe Clsråd i'Ol' G luch' ted k irked is tI' ih t
indbål' tierved på for at 1Jicirnge til !:it Vi.:rne om Ih'. Glu6uted
kirkes frie beli~~enhed, At der p' den kirk~n tilhø~e~de ej-
endom, rr'otr.nr. l ,Q,l tIl'. Gludflted by, EjstTUP sogn, ingenS1Gde
må opføres bygninger, skure eller lignende, bortset fra såd~nne,
80m måtte v~re nødvendige for kirkens eget behov (f. ~ks.
liekapel) og i så f'lld føret efter forlw.ud line rped frednings-
nævnet for Skanderborg amt.

Denne frednir..i;sdeklar8tion må t L.gIyses ,t-å ovennu;vnte
e j endom Led påtaleret fer fredningsnctvnet for SkHnde:rborg 1'lwt
eg menighedsrådet for Ejstrup sogn, hver for 8it.:.

}'orlllanden for menighedsrådet attesterer med sin unåer-
slcrift, at underskriverne udgør alle l.leni[:;hed81·~dets rlledlerr,r:1er.

Menighed o!f-1. det for Glud sted kirked istrikt, den 19. :118 j 1954.
p. JesAen. Hf-lns rJ~elRen, flcd. Joilann.es Pedersen.
Ester Henneberg. Oluf }ou!EH:.:n. 1'.1. Pedersen.

Alfred Nygnard.
lre~sendes tjenstli~t til A8rnus ~tiftsøvrighed.
Thyr~tinB og Vrede herreders provsti, d. 25. maj lY54.

J. Jeppesen.
Let tiltra:rles, at nærv[;·;rende fredning8deklarf~t1on ting-

lyses som servitut~tiftende på r:1~tJ'.nr. l cl Nørre Gludsted by,
EjstruI: sogn, dog med føl[:ende f0rbehold.

Så længe arealet ~dministreref Hf de kirkeliee myndigheder,
t I''l·f f e r li ir ke min i ~iter let dog U8n set rl tl'rv 'L 1:ende de kl~ rlt t i en qi' t~ø-
1'::)15e fred :lenr-:m til ev(~ntuel opførl3l:=te ~~1:1f bYE;nine.er
på arealet, fOl'Aåvåldt di8~1e !:1iUtl tjelle l{i.!';·~elice formål.

l!'rE:;onlngl':)ll bc·rtf '168T i n.et onJfqn.g, Ilvor'i ~re[1let senere
rrAtte Llive i~ddr8cet unri0r ki~kefården.

\

--------'D~~--=--.:=~~~============------;------------F--Jen ... n & KJeld.kav, A'S, K..benhavn.
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Terræn a.F

N()rre -C/ud:sfed by,
{;.5trup 50,7rJ,

J/rad!3 he.rred.

.5kanderborg Qn?r.
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DISPENSATIONER>

Af.gørelser - Reg. nr.: 02047.06

Dispensationer i perioden: 24-04-1990



FREDNINGSNÆVNET FOR
VEJLE AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
RETTEN I HORSENS 3. AFD.
8700 HORSENS

fjLF. (05) 621300 (KUN FORMIDDAG)

R o dLOi'l.V(p()
EG. NR. HORSENS DEN 24. april 1990

• • .'.:,' .".1 ~. .~ • - -.. .. !.J -~ ~:;

FA::NR: "211/1990' ':1' :: ~ ':. s

•
e
•

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens §58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 13. 1256 København K) af b~.a
den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse. og forskellige
myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klagebereltigede.

En tilladelse kan Ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre den opretholdes af
Overfredn ingsnævnet.

Det tilføjes, at nævnets tilladelse ikke fritager ~orat ind~ente f~rnøden
tilladelse fra andre myndigheder, og at forpligtelser Ifølge tinglyste
servitutter er forbeholdt.

Ifølge naturfredningslovens § 64 a bortfalder en tilla~else, der er
meddelt af fredningsnævnet eller OverfrednIngsnævnet I henhold til
kap. VI eller § 53, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år f.ratillad~lsens
meddelelse. Dette gælder også andre tilladelser samt dispensatIOner,
der er meddelt efter denne lov eller udstedt i henhold til loven, en
fredningskendelse eller en fredningsbestemmelse

Overfredningsnævnet nyedr.:
Slotsmarken 15,2970 Hørsholm.

Matr. nr. 7 b m.fl. Nr. Gludsted by, Ejstrup, § 34.

Landinspektørkontoret
Søgade 8 A,
8740 Brædstrup.

Med skrivelse af 9. februar 1990 (j.nr. 7344) har landinspektør-
kontoret forelagt nævnet en sag om udstykning af matr. nr. 7 b
m.fl. Nr. Gludsted by, Ejstrup, hvorved en parcel med ejendommens
beboelse fraskilles til senere afhændelse og fortsat beboe1ses-
formål, mens restejendommen, af areal l ha 507 m2 udstykkes i
parceller til opførelse af boligbebyggelser.

På ejendommen er tinglyst en fredningsdeklaration den 19. maj
1954, der omfatter "mekanisk værksted, servicestation". Efter
deklarationen må der ikke anbringes transformerstationer, master,
skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skønheds-
forstyrende genstande. Arealet må bebygges med beboelsesejendom-
me.

Vejle amt har i en over sagen indhentet udtalelse oplyst, at
ejendommen er omfattet af Nørre Snede kommunes lokalplan 4.02
for et område til beboelse. Den ansøgte udstykning til boligbe-
byggelse ses ikke at være i strid med lokalplanen eller frednings-
deklarationen.

I den anledning skal man meddele, at nævnet med. amtet må være
enig i, at den ved udstykningen påtænkte bebyggelse ikke er i
strid med fredningsdeklarationen T hvis indhold iøvrigt er no-
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C~C\~ -. tget uklar _ og således ikke forudsætter nævnets tilladelse i··medfør'
af naturfredningslovens § 34.

Kopi af nævnets afgørelse er sendt til de klageberettigede.
_..• ',.,r .... , ,

Poul Holm
suppl.
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Kopi til: Vejle Amtskommunes fredningsafd.
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