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• Fredningsnævnet 15-02-1954, 24-05-1954
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Matr. nr_ Anmelder:
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr98

af 11....11 e by 0l sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Jtill e kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu klm eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod nord
af kirkegårdsdiget OB ievrigt øf 1l0tJ, øst af amtsve ..~ D 110':' vest ~f ske:llet

lIod 14a o~ mon a.::.;J.af aåri.lens l:::;gn1n;;er.
F:r:cdn1n~t2nakut ik;:e y:;ere til hin.le.r tor opførelse af ja til

lUllJ:,,:rU~~tudrift n\J,,;,v';:L~i.;e b~·gnin~:.er.

Det fredede areal
Således, sQl:a.4at..fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.

Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,
er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for ~J1. 't..e cogn lP

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

, den '1 -. ~.~,..;.... ' .. "w.....lo"

Til vitterlighed:

WIIilr." ------------- _



Fredningsnævnet for Viborg amtsråds kreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

el
FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

i

~

Viborg, den

Otto K1ør):.,;>e.
In iført ,

V.. 'tj~$ntt~a~en. lcnllJ. Pe·leraell ..
,...a;;1"o :t:n fol.' reta~~re.l6 nr .. Sl,S11ketorc k:er.st~l
Jcn 31.mclrtø 1954.
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Matr. nr. 148 Balle by og sop Anmelder:
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 148

Balle og balle
af 'Ba ll~ sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere ~eskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu Øfp eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, ~R~(j~ mQc.l
al kirk'igårdsd;get eg iøvngt af er den del af m.nr. 14&. der ligger mellem

vejen efter gl. Balle 0& en linie, der drages fra en skråst1ver

nedenfor kirketårnet over til en telf.pæl. der er den 7' af de
langs vejæn stående pæle

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tin~ses Ilå min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Bal e sogn.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Balle , den

Herluf Jensen.

Til vitterlighed:

Th.Jør~nsen. E.K.Knudsen.

-,



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil e
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 15. febr. 1951-

Otto Xlørboe. v. R~smussen. Knud Peuersen.

Indført i uagbogen for retskreds nr. 51 Silkeborg købstad m.v.,
den 3l.marts 1954.

Lyst: • • . • • •
Lyster.

()enpartens r1gtiihed bekræftes •
..
> , ,den 24.jan.1956.

I 1.

f I

Efter at den kommunale bivej nr. 6 er blevet reguleret og for-
lagt bl.a. på strækningen ved Balle kirke udvides omstående de-
klaration herefter til at omfatte det på vedlagte rids angivne
areal af ejendommen matr.nr. 14~ Balle by og sogn.

Balle, den 23/5 1966
Herluf Jensen

Tinglyst 3 JUNI 1966 ,

-r.!ii';1ii\r, -------------- __
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m, m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

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

sogn.

148 '&tlle by og sVin
. Købers}

K d't bopæl:re I ora ,

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h.t. lov 140/37.

Stempel: kr. øre.

'. Deklaration.
men1~eåsråd en del af

UndertegnedeVder er ejer af matr. nr. l4a

Balle 0i
af lf1 :Ball e by sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til kirkes frie beliggenhed overfor
frednin~vnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af .æ+8" ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu Iioa.a eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, b8græRses ftrod er den
af. kilkegåfåsdiget-~iøvligt af-

del af 148., der ligger ved·-k1rkegårdens vestre. ende. sOm parkering;s-

plads, samt en trekant, der lig~r mellem vejene nordvest for
kirkegården

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt ~QIIig4e,hF8;8et fef
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. pro'Vstiudvalae' for

Lysgård m.fl. berreder.
, den 22.~un1 195~.

./Balle
:Balle menigbedsråd:"Alf.Olesen Gunn_r Johnsen. E.K. Knudsen. Karie Stenholt.

Johannes Balle. Anna Lemminger. Aksel Petersen.
Maren Andersen.

Til vittorlighed?Om ej eX' af 14. tiltræder j ei denne deklaration.
Balle den 22.6.1953.

Herluf Jensen
Th.Jørgensen
E.K.Knudsen.

=.0-;-.----+------- _



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 15. febr. 19:Jf
Otto Ilørboe. V. Rasmussen. Knud PeJersea.
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REG.NR.
Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

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

sogn.

t.,,\l '\$1~~ b: ,):; aogn
Købers } b I
K.t opæ:redlors

Akt: Skab nr.
(u<ifyldes af dommerkontoret)

Gade og hus nr.:
(hyor sådant flndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Stempel: kr. øre.

. Deklaration."e.nt ~::c. ti r~':l
Undertegnede,yder er ejer af matr. nr. Su

af ::".....t .lJ..ti by U. sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til ~ l hi kirkes frie beliggenhed overfor
frednin~vnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor n<el'lnere beskrevne
del af .ætft" ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu .kaR eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller~kegården.

Den del af fl'l.l.Ro ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, .gegræRs9s med
af kid:;ggårdsdiget og ievrigt~

sAliges, ..'i.01U det friR~gål' '*- gøl delElaratienen vedhæftede kut+.--
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet. for Viborg a.mts~ådskreds sa~t .mQa~RiQ,sFådet fer e rOl'..l)tluC1",,"I' tret tø
For fredl11ngen kræver Jeg Ingen erstatnmg. t~>~frård. !l'l n '. ,b:: r c-e;,;.e.r.-

":'1.-11.l= ,den :'!o~ .. ~uu1 1953-
~..;.,11e \I%øl,\e,.,.~'rAdl

Alt. O:eSfi!l. ~.K.It.*\uJn~n. )ik?'1f!.; '-'HlhtH1:•
•"o1WG.t~e. ~l:,.11~. An"., l.';~;f;jn,<.r. '}uno~r .Toh.~$~n.Åk.el Petsr~~n. Vuruft A~~~rs~n.

~t "11 tr'~ ars, at n!!r"r~:1:~~ fret'.nin{'!sdeklilra ti_
:tit1r-;l;,øefJ øO";' .(tTvitt&.tlft~o'·* PM G4t,t.nx. 9d ~l,e t;f 0l

1~Ftt-\"iH<et'h]~El--:: uoen .o~ ~e~ t.l~~r;..1':: f",~' crt"'" '..•
"Sllt3tli,;.e ri;:t pt.;;el~.a(",.4lu:e4ltl a~.ibi8tTer.u .f \i~ t.1rk~-

ti'~.g a,.;t1.i~t<;flc,{tT. ~,r'J\l":'"rk1.lb':!lt.tid;~tt;tie:t SO?: l'.an:14t ~~er.D-
de' w~k:u:t~cd;iOfl "d·3-u~p.:lii1! t1Ch1 hem'lI, I: ~.il ~V'tlntl;el opfltl'elae at'
b~·t:.mQ :!lr p.&. ~:.reill(lt, 'fOl $:."i·.t l': ,rA~"l ,;,-"I.1~ -t'i,'itl t;1~~t1 klrle-
11,~fvr"l.

, 'r'1~r.~·· .. 4n 1.,:'1': ~.)-"'t!:ei \_~.Or:t~'af1'. t'vort .-re.la'
atr,ft:te .'~·te ~'divt itL(··.N4 ~t ut.t.,:l.' k1r;·~~'\7~~c:••

Xr.·~,~'·(,~:'n,~ ~>.::~~D.26 .... 'Pt11. ly5~. P.li.T.
'lit. n.~~n.??uela~nt ~.:tr..~,~}j:Il .~ •• Ut_ ..._
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være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 19:1.
2~.~113

'f. fhømnsu"n. Knu,j p~.'~!'~i;;':!1.

• •

. . .
, "

. 1'{ ~. ' 1

•
I

Det tiltrædes, at nærværende fredningsdeklaration tinglyses som
servitutstiftende på matr.nr. 9d Balle by og sogn dog med føl-
gende forbehold:
"Sålænge det pågældende areal administreres af de kirkelige myn-
digheder, træffer kirkeministeriet dog uanset nærværende dekla-
ration afgørelse med hensyn til eventuel opførelse af bygninger
på arealet, for så vidt bygningerne skal tjene kirkelige formål. ~,'
Fredningen bortfalder i det omfang, hvori arealet senere måtte
blive unddraget under kirkegården."

Kirkeministeriet, den 26. april 1954. tI-)
P.M.V.
E.B. •Arne TrueIsen
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Akt: Skab nr.
(udfyl~e~ af dommerkontor~t)

REG. NR.
0.2. O Lt B ~Go( 3». \

14'!.

1
• l

. fe I
II i.

:1-\

·8o//e bf!
8'01/e l, MIg" "

H,·d~ herrø(/'. .

Viborg ømr

. .
" '"

Må/eforho/d /·"4tJOO



REG. HR.
C2.oLt 8 "Gt "6 .. \

I I

oomroder

.. ,

~Kirke
i

I '.~/ - . oKtrkegord

,I.,J?
I..

;!
-I)....
"1..

~"l:-
e
i).... 11/3

~
t ~o To ;..

I

,..>t <lJ 'VJ
..

,~ <-,.,
,«I .- ~
'C '" I
:bø 'n ,-

<t.;;: I-,o ~., t'ø al
T'

", -:;.... ..:f
ftI Ic)

Ol
I.ll
C.
C
4) 14 'd'aG,

~IIoCll

r+: ~,Q/;

f ~, ~ ~
'c: ~I gC!,~- ~~ It

....... c
1:' '. ,i
,~

"
~lUL'.1:

~I"
~

o .~, ~
~ ...... ~

'I

.-.
, ,

Balle by
Bolle i.5D9n
H,-d.s herred

\

Viborg amr
I

Effer oj1moi/ing
Må/forhold );:/000



02048.43

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02048.43

Dispensationer i perioden: 25-06-1990 - 23-09-1999
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RE6: NR.:(
FREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

Sag nr 39/90
8000 Århus C. den 25 . junl 1990.

Tinghuset . Vester Alle 10
TIt. 06 12 20 77

Nævnet har d.d. skrevet således til Arhus Amtskommune,
Vejkontoret, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg:

" Fredningsnævnet har fra Arhus Amtskommune, Vejkontoret.
modtaget en ansøgning om dispensatIon fra kirkeomgivelsesfred-
ningerne omkring Balle Kirke til etablering af vejanlæg, saledes
at der sker regulering af landevej 617, Rindsholm-Silkeborg
(31,5 - 32,7 km) og forlængelse af Ndr. Højmarksvej frem tIl Balle
Kirkevej.

Fredningsnævnet har behandlet sagen pa et møde den 14.maJ
1990, hvor besigtigelse fandt sted.

Vejanlægget vil komme til at gennemskære den nederste del
af de arealer, der er omfattet af deklarationerne.

Fra Arhus Amtskommune, Landskabskontoret, blev det anført,
at gennemførelse af projektet efter landskabskontorets opfattelse
nødvendiggør en ændring af fredningsdeklarationerne, jfr. naturfred-
ningslovens § 34a.

Fra Stiftsøvrigheden, Balle sogns menighedsråd samt Silke-
borg-Ry-Galten-Hørning provstiudvalg har man tilkendegivet, at man
intet har at indvende imod, at der meddeles dispensation fra kirke-
omgivelsesfredningerne til gennemførelse af vejprojektet.

Fredningsnævnet finder ikke, at en dispensation som den
omhandlede nødvendiggør ændring af fredningen, jfr. naturfrednings-
lovens § 34a.

Fredningsnævnet skal herefter for sit vedkommende i medfør
af naturfredningslovens § 34 meddele dispensation fra fredningsde-
klarationerne til gennemførelse af det planlagte vejprojekt."

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 lndbrlnges
for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefrlsten er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettlgede.

En tilladelse kan lkke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen Ikke udnyttes, medmlndre den opret-
holdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, hVIS den Ikke er udnyttet Inden 5 af.

ltt Skov- og Naturstyrelsen.

I" I..,",.

Ju ,"·.1

....
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AF
forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 11. september 1992 traf Fredningsnævnet afgørelse i
Sag nr. 16a/1992 angående ansøgning om tilladelse til

at udvide kirkegården ved Balle
Kirke på et areal, der er omfattet
af kirkeomgivelsesfredning.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, økonomichef Henning G. Pedersen.
Der foreligger ansøgning af 6. august 1992 fra Silkeborg
kommune og skitse over den ønskede udvidelse af kirkegården.
Århus Amts Landskabskontor har i skrivelse af 21. august 1992
blandt andet udtalt: "Efter det nYligt gennemførte vejprojekt
indenfor kirkeomgivelsesfredningen er det vor opfattelse, at
omg ivelserne ikke længere indeholder så væsentlige værdier,
hverken landskabelig eller kulturhistorisk, at
fredningsdeklarationen bør opretholdes i den nuværende
situation, hvor den ansøgte ændring af arealet mellem kirken
og Nordre Højmarksvej sikrer kirken på rimelig vis."
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
diS~~: til det ansøgte.

Jø/~'{n'f'Jensim.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

~Miljø~inisterietl J. nr. SN.,;( \~ ,~-OOo,
; ~P'l 1(':9". '1 o"J,..l. i~l t

,.,/
Akt. nr. ~~
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

23/09-99

Silkeborg Kommune
Miljø- og Planafdeling
Søvej 1
8600 Silkeborg

Vedr. j.nr. 81/1999 - etablerin~ af vandhul på matr.nr. 9 bi Balle by, Balle
(Kommunens j.nr. Ol.02.05.GOi/bh)

Den 13. august 1999 har Århus Amt fremsendt en sag, hvor amtet den 14. juli 1999
har givet tilladelse til fjernelse af et vandhul på matr.nr. 9 a Balle by, Balle, under for-
udsætning af, at der etableres et nyt vandhul på matr. nr. 9 bi smst.

Sidstnævnte ejendom er omfattet af kirkeomgivelsesfredningen ved Balle Kirke. Det
nye vandhul bliver på cirka 500 m2. Amtets tilladelse har baggrund i kommunens pla-
ner vedrørende en vejomlægning.

Af sagen fremgår, at det kommende vandhul vil berige den landskabelige værdi af
parkanlægget omkring Balle Kirke. Århus Amt har anbefalet, at Fredningsnævnet med-
deler tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Da det ansøgte ikke findes at stride mod formålet med kirkeomgivelsesfredningen,
meddeler Fredpjngsnævnets formand imedfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
tilladelse til det ansøgte på vilkår,
at der ikke etableres øer i vandhullet
at hældningen af vandhullets bund og bredder ikke er større end 1:5, og
at der ikke udsættes fisk eller fugle, og der må ikke fodres i og ved vandhullet.

Opmærksomheden henledes på, at beplantning ikke må finde sted indenfor det af kirke-
omgivelsesfredningen omfattede areal, medmindre Fredningsnævnets tilladelse medde-
les.

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet

ads h>1 Cl ?6-!:l,t '/1.2-0001

6~



over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1."

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng ABe 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-743-5-99)
Århus Amt, Sø og Mose (j.nr. 8-70-51-3-743-4-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø

= Danmarks Naturfrediiingsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Knud Damsager, Oddervej 15, 8660
Skanderborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, GjeBerupvej 11, 8220 Brabrand
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