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Afskrift.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m, (vedr. fast ejendom).

t ~_. •

Mtr. n~., ejerlav, 80gn:
(i København kvarter)

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

sogn.

1~,7~,6g ~kj~ll~rup
b1'"og.sogn~

Akt: Skab B nr. 280.
(ødfyl4tS al dommelkontol,t)

• Købers }' . ._ . bopæl: -----Kredltors -

Gade og hus nr.:
(hvor Ildlnl 6ndea)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Randers amtråds-
kreds-e7a dommeren i Æbeltoft m.v.

j Stempel: kr -- _ øre.
L 4735
28/1-480
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forhandlingsprotokollen for Randers amts fredningsnævn.

År 1948 den 19/1 kl. 14i b~ev fredningsnævnet for Randers
amtsrådskreds sat i Skjellerup og administreret af formanden,
dommer Eo Riis, under nærværelse af provst Exner.

Der foretoges:
1/48 jfr. 27/46 nr. 28.

MØdt var gdr. Anders Nielsen, ejer af matr.nr. 7~ Skjellerup
by og sogn, og gdr. Peter MØller, ejer af matr. nr. 6g ibd.
De erklærede med bindende virkning for sig og efterfølgere, at et
stykke jord af bredde 25 m regnet fra henholdsvis langs sydsiden
af kirkegårdsdiget og langs østsiden af det stykke kommune jord, der
mod øst ligger ud for kirkegårdsdiget, ingensinde må bebygges
midlertidigt eller vedvarende, ligesom der ej heller på arealet
må opføres transformatorstationer, telefon- eller telegrafpæle,
derpå anbringes skure, udsalgssteder m.v.

Påtaleretten tillægges Randers amts fredningsnævn.
Anders Nielsen. Peter Møller.
Riis. J. Exner.

For Skjellerup sogneråd mødte gårdejer Andreas Sørensen,
formand, der med bindende virkning for sognerådet erklærede, at
det stykke kommune jord, der er beliggende øst for og lige ud for
kirkegårdsdiget, matr. nr. l~ Skjellerup by og sogn, fredes
således, at det ingensinde må bebygges midlertidigt eller ved-
varende, ligesom der ej heller på arealet må opføres transfor-
matorstationer, telefon- eller telegrafpæle, derpå anbringes skure,
udsalgssteder m.v.

Påtaleretten tillægges Randers amts fredningsnævn.
Riis. J. Exner. Andr. Sørensen.

Mødt halvet.
RUso

,lense. "Kfeldat •• , AIS, K.bonbavn. Udskriftens rigtighed bekræftes.
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Ebeltoft, den 23. januar 1948.
No Topsøe-Jansan

fil.
Nærværende udskrift begæres lyst på matr. nr. 1~,6g og 7~

Skjellerup by og sogn med prioritet forud1for-allerede lyste .
byrder og hæftelser, jfro U.f.R.1930; pag.20l.

Bekræftelsesvederlag 2,- kr. vedlægges.
Fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds, den 27/1 1948.

P.nov.
E.o.

N. To~sø~-Jensen
fUl.

Til dommeren i Hobro købstad m.v.
H o b r o.

Indført i·dagbogen for retskreds nro63, Hobro købstaa m;v.,
den 28.jano1948.

Lyst. Tingbog: Bd.2 bl.92,202,61. Akt,skab B nr.280o
Anton Nielsen.

~ ~ -:- -:-
Afskriftens rigtighe d bekra::ftes.
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Afgørelser - Reg. nr.: 01130.02

Dispensationer i perioden: 12-06-1991 - 07-10-1991
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Fredningsnævnet
for Nordjyllands amts

sydlige fredningskreds
Tinghuset, Gammeltorv 6

9000 Aalborg, Tlf.OB 1271 l'

Aalborg, den 12. juni" 1991.
FS nr. 25/91.

Hobro kommune,
Tekn.Forvaltn.Ndr.Kajgade 1,
9500 Hobro.

SkJ€\l12V .....p \ l-h..loV'o ""}ovdl-ev
Vedr. matr.nr. 1 e Skellerup by, Skellerup.
Opførelse af mandskabsbygning ved Skellerup Kirke pA areal
omfattet af deklaration lyst 28. januar ~. Deres j.nr. B.k.

iq&-j co11.009.

Under henvisning til Deres skrivelse af 8. maj 1991 og besig-
tigelse den 6. juni 1991, hvoraf udskrift vedlægges, skal herved
meddeles, at nævnet kan godkende, at der udføres en tilbygning
til det eksisterende lighu~ i overensstemmelse med de fremsendte
tegninger og de under besigtigelsen givne oplysninger på vilkAr,
at tilbygningen forskydes mod øst, så dens vestgavl flugter med
den eksisterende bygnings vestfacade, og at den får samme taghøj-
de og hældning som det eksisterende hus.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturfredningslovens
§ 34, kan i medfør af naturfredningslovens § 34, stk. 2, jfr. §
58 inden 4 uger af Skov- og Naturstyrelsen, ejendommens ejer og
bruger, Nordjyllands amt, Hobro kommune og Danmarks Naturfred-(tt ningsforening indbringes for Overfredningsnævnet,Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm.

Godkendelsen mA ikke udnyttes inden ankefristens udløb, og den
bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 Ar.

Sortsøe Jensen.

B.



cl REG.NR. \ 130 ,oQ

et Fredningsnævnet
for Nordjyllands amts
sydlige fredningskreds,
Gl.Torv 6, 9000 Aalborg.
Telefon 98 12 71 11
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Aalborg, den 3. december 1991.

Hobro Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Ndr. Kajgade 1,
9500 Hobro.

Vedr. FS 25/91: Ombygning af kapelbygningen ved Skjellerup kirke.

Fredningsnævnet godkender herved, at kapelbygningen ved Skjelle-
rup kirke ombygges i overensstemmelse med det reviderede pro-

Ijekt, der er godkendt ved Stiftsøvrighedens skrivelse af 7. okto-
ber 1991. Kopi af denne skrivelse vedlægges.

Ved sin afgørelse har nævnet i medfør af naturfredningslovens §
34 meddelt dispensation fra den deklaration, der er tinglyst den
28. juni 1948 .

Afgørelsen kan inden 4 uger indbringes for Overfredningsnævnet,
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm. Dispensationen må ikke udnyttes
inden ankefristens udløb og bortfalder, hvis den ikke er udnyttet
inden 5 år.

Sortsøe Jensen .
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ÅRHUS STIFT
FUGLESAKGS ALLE 2

8210 ÅRHUS V

Telefon 86154100
Telefax 86155530

lb.

\ ",I> '

81 \ I

Den 7. oktober 1991 J.nr. 5131/0816
ÅT/lp

I sagen om udvidelse af den eksisterende kapelbygning
ved Skjellerup kirke har stiftsøvrigheden med provstiudval-
gets anbefaling i påtegningsskrivelse af 10. august 1991 mod-
taget en af arkitekt Villum Kirkegaard på Skjellerup menig-
hedsråds vegne fremsendt ansøgning om godkendelse af et revi-
deret skitseprojekt af 26. juni 1991 vedrørende om- og til-
bygning af mandskabs- og toiletbygning ved Skjellerup kirke •

Det oplyses i arkitektens oveslag af 6. august 1991, at
de anslåede samlede udgifter på 362.096 kr. incl. moms vil
kunne finansieres af kirkekassens beholdning.

Under henvisning til de i kopi medfølgende erklæringer .1
fra henholdsvis kgl. bygnings inspektør Hans Dall af 13. sep- .1
tember 1991 og Nationalmuseet af 1. oktober 1991 godkender
stiftsøvrigheden herved, at kapelbygningen ved Skjellerup
kirke ombygges og udvides i overensstemmelse med arkitekt
villum Kirkegaards reviderede' forslag af 28. juni 1991. :,-,~......<

Det er dog herved et vilkår, at vinduerne udføres som
tofags sidehængte med enkeltglas i koblede rammer som anvist
i den kgl. bygningsinspektørs og Nationalmuseets erklærin-
ger.

Det forudsættes, at arkitekten indsender et sæt revide-
rede bygningstegninger til Fredningsnævnet for Nordjyllands
amts sydlige fredningskreds til orientering som anmodet i
fredningsnævnet s protokoludskrift af 6. juni 1991 .

P.s.v.
~.b.

~M~L~-=:'-Terkelsen
stiftsfuldmægtig

Skjellerup menighedsråd
Kopi tilstillet Hobro-Purhus provstiudvalg + 2 bilag

Kgl. bygnings inspektør Hans Dall + 1 bilag
Nationalmuseets 2. afd. (674/91)
Arkitekt Villum Kirkegaard + 2 bilag

tt Fredningsnævnet for Nordjyllands amts
,sydlige fredningskreds, Tinghuset u Gamme]-
torv 6, 9000 Aalborg + 2 bilag

,," ' .• '.' \''0' "f'-
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