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FREDNINGSNÆVNET>



Navn: Ej lby kirke Reg.nr.: 4133-01

226'3.00

Kommune: SøndersØ
Ejerlav: Ejlby by O 5p 100 200m, , ,

Sogn: Ejlby 1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato

12~ 21/6-1955 2(8-1955 Del af ~.
~ 21(6-1955 22(6-1955 Del af 2.2..

e ~ 21/6-1955 22(6-1955 Del af 2~. Tidl. ~.

~ 21/6-1955 22/6-1955 f Tidl. ~.Hele ~.

5~ 21/6-1955 22/6-1955 Del af 5a.
Forbehold ang. genopførelse af gården
på samme sted.

umatr.
areal 21/6-1955 22/6-1955 Umatr. areal. Tidl. ~.

te
•



Matr. nr. Anmelder:
REG. NR. 02.2. 6C) .00 o

Naturfredningsnævnet for Odense
amtsrådskreda.

2 ~, Ejlby bi og sogn-)

.,i de, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ej heller må

••
I

F R E D N I N G S B E 8 T E fu M E L S TIR

Som led i fredningsmyndighedernes bestroæbelser for at sikre

Ejlby kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende
Melbx koquneindgaet ps.uden

by og sogn

foranstaltninger er undertegnede sogneråd for EJlby
d l t'l .. d mentve er ag a pa ægge fiixeJen omi ma r. nr.

I' 2 !. Ejlby
skyldsat for hartkorn

o tdr. Oskp.lfdk.2talb., følgende bestemmelser:

P& de på vedhæftede rids med rød bræmme afgrænsede arealer af

'

j enclommenr må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer, telefoIl-

og telegrafmaster og li~nende; der må ej heller ops~ttes skure, ud-

salgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevarinc af red-

skaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for matr. nr.
xmatzxx 2 A smet. . sOÆnerAdetOvennævnte bestemmelser kan uden ud~1ft for ~~ ~1nglyses

11



på nævnte eJendom med påtaleret for nuturfredningsnævnet for

EJlb1 ' den 8. juni 1955.

I Ejlby Melby sogneråd:
IJ!.~

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for Ejlby sogn

~ll:x~x~.d~

rtøKx~i~·

l~edhensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

I

Overensstemmende med det på mødet den ll. juli 1953.
vedtagne modtager og godkender naturfredningsn~vnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr. 2 A

141
1\1 aturfredningsn&vnet for Odense amtsrådskreds ,

den 21. juni 1955.
A1ngberg •.....

Sognerådets foranstående beslutning at 8/6 1955 godkendes hervec
Odense amt.råd, den 29. Juli 1955.

p.A,.v.
4 A • .B. P. Kaa•.1nglyst 1 Bogense købstad .~ m.y. den 2. august 1955.

--- 000 ---
Genpartens rigtighed bekræftes.



Metro nro Anmelder: REG.NR.02.2.~9 .000

Naturfredn1ngsnæTnet tor Odense
amtørAdøkreda.

2 .2. E31by by og sogn

e

F R E D N I N G S B E S r E M fu E L S TI R

Som led i fredningsmyndighedernes bestr.æbelser for at sikre

Ejlby kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnedegArdejer Karl EJnar
lJa.:t'sen •indgaet pa uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nr. 2, c.

Ejlby by og SOp -
skyldsat for hartkorn

o tdr O

2
skp. Ofdko

1i
alb., følgende "bestemmelser:

På den på vedhæftede.rids med rød bræmme afgrænsede del at
ejendommea

må der ikke bygges eller plantes, midlertidist eller stedsevaren-

.' de, således at udsigten til os fra kirken hindres. Ej heller må

der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer, telefon-
,

og telegrafmaster og lig~ende; der må ej heller ops~ttes skure, ud-

salgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for matr.
2 Ro

nro

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses



på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

laj1by ,den 7. juni 1955.

Odense a~tsr~dskreds og for menighedsrådet forEj1by sogn

Metr. nr. 2 A udgør i forening med
,li;jlby 801511

matr. nr. 8 ,2" 8 !, 31 set. og l S. tizlt K11ebn et landbrug.

tledhensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

Garl Einer Larsen I
møderOverensstemmende med det på XlXZldatx den 11/7 195' og 11/5 195

vedtagne modtager og godkender naturfredningsTh~vnet for Odense

amtsrådskreds foranstående frednin3sbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr. 2 C-
n,mtsraOdskreds,1I ~~aturfredningsnævnet for Odense ~ •

den 21. juni 1955.
A1ngberg.

~1nglyst 1 Bogense købstad m.v. den 22. juni 195;.
~enpartens --. 000 ••iaix»*,* ••• rigtighed bekrettea.

•/BJ

Naturfredningsnævnet
! c;r , den Ba J~ar 1956.

Odense Aill eSI ud(i-::"lCICds ..•:!__[ /
/// .....-----./......---·~J/ld;aV~j-
'-'- I I/ C



r Matr. nr.
I

5 ~ ~jlbl by og loge
e

~)

f fYAnmelder:REG. HR. 02. '2..(0 "2 _Cl o ~
Uaturtrednlnsanevnet for Odense

F R E D N I N G S B E S T E M M E L S E R

I Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

bjlby kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede g~r4ejer Hane
e,}Ohr1GtE;neenindgået pa uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nr. , $ Eilbv_t. ti

by og SOp skyldsat for hartkorn

•
5 tdr, skp. ,fdkO ,'lb., følgende bestemmelser:

pftden på vedhæftede ride med rød brææme afgrænsede del at
ejendommen

må der ikke bygges eller plantes, midlertidiBt eller stedsevaren-

• de, således at udsigten til og fra kirken hind~es. Ej heller må

der foretages ombygning, anb~inges transformatorstationer, telefon-

og telegrafmaster og lignende; der må ej heller ops~ttes skure, ud-

salgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.
Jeg forbeholder mig ret til at genoptøre gården på samme sted

Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for matr. nr.
2 S smøt.
Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses



på nævnte eJendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

matr. nr. et landbrug.

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for ~31by sogn

Matr. nr. 50!

6 g, 9 m. 28 og 29 ~

udgør i forening med

lJedhensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

',i;.jlby den

blad i tingbogen.

•

Carl Cbr1eteneen ~

Overensstemmende med det på mødet den ll. juli 19~)
vedtagne modtager og godkender naturfredningsn~vnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes l~st

som byrde på matr. nr. 6Sao

l~aturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds ,

den 21. juni 1955. •
R1nsbers. IN..;lnglyat 1 Bogense købstad m.y. den ~2.juni 1955.

- 000 -..-
~enpartens r1itigbe4 bekræftes.

-
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02269.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02269.00

Dispensationer i perioden: 25-09-1989 - 04-07-2002



REG. NR.
FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMTS NO RDLIGE

FREDNINGSKREDS

ODENSE

5OQO Odense, den 25/9-89.
Journal nr. frs 119-89

DOMHUSET, ALBANIGADE 28
TELEFON 11 47 12

Ved en skrivelse af 28. juli 1989 har kommunen ansøgt om
tilladelse til ombygning og udviddelse af den eksisterende
toilet- og redskabsbygning ved Ejlby kirke. Ansøgningen er
vedlagt kort og tegninger, der viser det projekteredes udseende
og beliggenhed .• Nævnets godkendelse er nødvendig, idet bygningen ligger i~en for
området af deklaration om fredning af omgivelserne ved kirken
(provst Exner-fredning).
Kgl. bygningsinspektør Stærmose, Nationalmuseet og Fyns
Stiftsøvrighed har i skrivelser af henholdsvis 12. maj, 6. juni
og 6. juli 1989 meddelt at kunne anbefale projektet.

Fyns Amtskommune, landskabsafdelingen, har i en skrivelse af 15.
september 1989 i henhold til lov om by- og landzoner meddelt
dispensation til udførelse af af projektet, og har i samme
skrivelse indstillet til nævnet, at der tillige meddeles
dispensation i henhold til naturfredningsloven.

Efter det oplyste findes den projekterede om- og tilbygning ikke
at ville stride imod fredningens formål jfr. naturfredningslovens
§ 34, stk.1, og i medfør af denne bestemmelse meddeler nævnet
herved dispensation til dens udførelse som ansøgt.

Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 34 stk.2, §
13 stk.log § 58 nævnte personer og myndigheder m.v. indbringes
for Overfredningsnævnet. Herom, og om udnyttelse af en tilladelse
inden ankefristens udløb, henvises til vedlagte genpart af
nævnets fremsendelsesskrivelse af dags dato med uddrag af
Naturfredningslovens § 34 stk.2, § 13 stk.log § 58.

Ch r. S i e r s t e d .1

formand. ~/ ;1 ..,
J / I 'a / .{1/1

• , / //-)'1,\
l' I ")

a.d $IJ !~/3I1-()(;1()l( ''-o ---- '

a/d -(o Foto venter
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 3812002
Den 4. juli 2002

Ejby menighedsråd
v/formand Erik Eriksen
Impalavej 18, Ejby
4623 Ll. Skensved.

GENPART
~~~ (Q)if'~®Ul)~®J[F~U1g

Ejendom: Matr. nr. 1 a Ejby by, Ejby
beliggende Bispevænget l, Ejby.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j .nr.: 8-7O-51- 8-267 - 4-02 - 8.1/3105O6

I skrivelse af 15. april 2002 har menighedsrådet
ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til regule-
ring af Ejby præstegårds gårdsplads, reparation af
gangstien fra præstegården til kirken og fjernelse
af bevoksning på høj.

Arealerne er omfattet af en deklaration, der er
tinglyst den 30. september 1952, hvorefter præste-
gårdshaven og gårdspladsen skal henligge ubebygget,
bortset fra den eksisterende bebyggelse.

Deklarationen er en såkaldt provst Exner fredning,
der har til formål at sikre indsynet til og udsynet
fra kirken.

Under en besigtigelse blev det konstateret, at høj-
en var en kartoffelkule og ikke som først antaget
et fortidsminde, og spørgsmålet om fjernelse af be-
voksningen er derfor nævnet uvedkommende.



Side 2/3

Da de arbej der, som ansøgningen iøvrigt vedrører,
ikke er bebyggelse, der hindrer indsynet til eller
udsynet fra kirken, er forholdene ikke omfattet af
fredningsnævnets kompetence. De kræver derfor ikke
nævnets godkendelse. Der er ikke herved taget stil-
ling til, om de måtte kræve tilladelse fra andre
myndigheder.

Med venlig hilsen

AL~
- Linda Lauritsen
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