
01617.00

Afgørelser - Reg. nr.: 01617.00 .

Fredningen vedrører: Sinding Kirke

Domme

Taksations komm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 04-06-1951, 16-04-1953

Kendelser

Deklarationer



e
I

FREDNINGSNÆVNET>



•

•

I
I

I-
I

8 .. 11111....
formale

D

I

REG. NR. 412 Y/c, '~~If1ng1. 22/9 1951 i Herning.

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og and~ påtegninge~ 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., ejerlav,

sogn.

l 1m S1ndinsgård hovedlløar4.

Sindins

Akt: Skab nr.
(1UJ/y1d,s _I domm.rkontorøt)

Købers } bo æl'Kreditors p, lY!
•Gade og hus nr.:

(hvor ødanl findes)

Anmelderens navn og bopåll (kontor):
FredniDgsn.vnet for
RiDgkøbiDg amtsrådskl'eds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredn~n9stilbud
Undertegnede Sinding menighedaråeJ

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l !!n

af Sindinggård hoved.gaard m.m. by Sinding
'at lade nedennævnte areal af ovenl1ævte matr. nr. frede.

sogn

Arealet beskrives således:

Hele det pågældende I\lS.tr.nr •.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafm~ster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønheds forstyrrende genstande.

~M·IØ·_h"I!IWX

For fredningen kræ~g ingen erstatning.
:GI: er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

af Sindinggård
hovedgaard m.m.

mea
tinglyses på Dik ejendon! matr. nr.
by Sinding sogn,

Mnhr.
l bo.-

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

x~~~

Sinding ,den 22 /5 1951•
P. M. Y.

Erik H. Knudsen
fmd.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1bil
af Sind1nggård hovedgaard by SiDdiag - sogn

X,!!Iw'*~i:a AX tl"iku X " i mlb-"ailJø. 'iH'Ii Ri kabiue:a:xJ
'Mg WNlIiI" 'mtt. » ibd, •• ,. :riwl_,.

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 4 /6

"H. R1chter

19 51 •.

Jensen I: Kfeldskoy, A/S, København.
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Det tUtrædes. at DlItrværendefredn1ngøtUbud t1118118". 8011

servitutøtiftende på. matr. nr. l Jm. Sln41nggård hove4pard,.

Sinding sogn. med følgende ~orbehold.

'Bt lange 'det til 'graVer~l1gen høren4e:....u;al 'dmln1airØ •• '
af' de kirkelige mynd1g~eder, træf ter kirkemi-..lateriet dgø-

II..
relse om nyplacering af bygninger samt med hensyn tU ollbyS-:

ninser, der ændrer graverboligens udseende, uanset :tredninsB-

deklarationen.

Kirkeministeriet, den 20. september 1951.

.1

P. M. V. ' .....

B. B.
M. G. Petersen

eksps.

Ind~ørt i dagbogen for retskrådQ nr. 80. H~ing. ~~~t8. tl.v~.
den 22.9.il95l.

LjBt ~ingbog Bd. ilJ6 nr. ·199 ·Akt. Skab' nr. 45'
Selling.
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REG.NR.A?TinGl. 23/6 1951 i Herning.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
, . og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

, .
'J !J

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

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

sogn.

l ~ Sindinggård hovedgård, Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommørkonlorn)

Købers }'
Kreditors bopæl;

Sinding

Gade og hus nr.:
(hvor aAdanl ftOlles)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fl'edniDgsn."net fol'
RingkøbiDg amtsrådskreds,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Børge Chris t iansen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l f!:.

af Sindi nggL\.rdhove dgaard rn.m• by
at lade nedennævnte areal af ovennævte matr. nr. frede.

Sinding sogn

Arealet beskrives således: Arealet nord for kirken, begrænset af by-
vejen, hele arealet syd for kirken samt den del af arealet øst for
kirken, der mod øst begrænses af flugtlinien gs'tende i matr. nr.
l bm's nordskels forlænGelse op til byvejen, jfr. vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller ·beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønheds forstyrrende genstande.

Xegx:for.bekoldl:omig:ldog)r.W;x~xx

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jer er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

l W d Sindingg~rd
hovedgård m.m.

tinglyses på min ejendom matr. nr.
by Sinding sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for

Sinding menighedsråd hver for sig.

Sinding den 22/ 5 19 51.
Børge Christiansen

Ringkøbing amt og

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l æ
af Sinuinggurd hovedgaard by Sindine; - sogn

~~xXXX~~XMKxxxxxxx~xxxxx~kxxxxxxxx~~~~kkoc~~~x~
~Y~iUQOCiN". ~~~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 4 / 6 19 51.
H. Hichter

Jensen &. K)eldskov, AIS, KøbenhlVn

-



..... J •...,

Indført i dagbogen for retskreds nr. 8o, Herning købstad m.v.,
den 22. juni 19~1.
I,yst TinGbog Ed. 16 nr. 242. Akt. 31mb E nr. 15.

Sølline.,
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REG. NR. /6/jl
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. æ. (vedr. rast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn: l!!;Sindinggård
(IKøbenhavn kvarter) Sinding sogn.

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. 1 ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Hovedgård m.m. Akt: Skab nr.
(ød/YId .. '" cIomm"""",.,d)

t Købers }"
K d·t bopæl:re lors l/f

Gade og hus nr.:
(bvor "danl fin.des)

Anmelderens navn og bopæl (kontor);

F~.lbdDg.llævDet fo~
RlDgkøblDgamt.~'d.k~ed.,
Bol.teb~o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Proprietær Vagner Christensen, Sinding,

tilbyder herved som ejer af .matr. nr. l!!

af Sindinggård hovedgård m.m. by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Sinding sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet nordvest for kirken, begrænset mod øst af Asbjergvejer
mod nord af Nybyvejen og mod vest af en flugt linie i fortsættelse
af matr.nr. lbn's vestskel, jfr. vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges Je~~ midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at en kommuneslt:ole eller en villa maa
bygges i den nordvestlige ende af det fredede areal.

For fredningen kræver jeg ingen' erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

l!!; af Sindinggård by
hovedgård m.m.

tinglyses på min ejendom matr. nr.
Sinding sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Sinding menighedsråd hver for sig.

Sinding, den 14 / 4 19 53.
Wagner Christensen

Tiltrædes,af mig som I

skødehaver.
Købstrup, den 4/6 1953.

Karl Larsen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. la
af Sindinggård hovedgård m.m. by Sinding - sogn,

IIbllOl!lX<lJlIZXZxzxzxtdE;zxZXZXZ:lllkpczxzxzxz1dkzxzxzxzX~ hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. lab, 1!!:2. ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 16/ 4 19 53.
H. Richter.

Jenaca ae KleldstOY, AIS, Køtlonbavll.
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 80,
Herning købstad m.v., den 15. juni 1953.
Lyst: tingbog, bd. 51 nr. 40.
akt: skab I nr. 645.

Knud Thestrup
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