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REG. NR. /7J~

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(udfyldss a! dommsrTwntoret)Mtr. nr., ejerlav, sogn:

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

sogn.

5a mfl.
Købers }
K d·t bopæl:re lors

F.remlr.~G t i 11:.::in ili~ ZUlV nc 1:; 10:01.' Vi \; {)1'g .~....t.~.....'\ ,'••!>- .. e,,", .., '. "" .,;.> l; , ., Anmelderens navn og bopæl (kontor) .
• w.., .. J...L(,.,"'~.""".~ ~ """';,....J. ( ..~. _ •• ~, ......

Gade og hus nr.: Fredningsnævnet for
) Ot'!'·o :r..l '1 r""Ot':' ..(hvor sådant lindes .. J;\,L, Vib t' d k d

l org am sra s re s.
Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37. Stempel: kr. øre.

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

af SlBby by og sogn,
erklærer herveo, at jeg af hensyn til ~1'" kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskn~as ~t 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 kan 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 æe6
af kirkegårdsdiget eg iøv.igt M 1~st. uurd, ve~t og eyd cg 1øvrig' at de~
.n..lre. o~t:re o~ nor1re 3k~1 af m.nr. ld o,g af det nordre,.-
ve~tre I)g sonlolre ske l ~~tm.nr. 5a,. samt tif en lin1e fr~ ,jet pUftkt"
hvor C,1:t ve~:r";rli 9:\.01. <.Jf 5;] i .":;;'4.: ":'.r..:jer skarpt mod ve." til det
'W1i:t, hvo!' det sydlige skel uf. 58 drejer :.Jkartt .od sydvest. Amt
ID111r.n:r. 50 06 liIU i uereo helbel1. hedningen aøl ikkft .ære t11-hinder for, at ejeren hY85er o111e landbrupbygn1øptt etter 81t 8nake.

Arealet tr euAt
sålasQs, som d~ fremgar 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 &~by 30&11."'$1" for Rig.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning,

,den 2f·. i1111 1951.3æty

Til vitterlighed:

Kr. Kr13teo8on. gå~dejer.
laurids HunneruPt Qr~·nnerup.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 2::, .0 k 1';. 1951.

Otto t_i~l';' Otl. Y.. :r~·,jomu~O~tl. Sr11n~ 0sterprd.
~'l r.gl;Yl:lt j, r' ..'t:~\-',r ef' 3 r:1'.. 77" 3ki ve k,,:~stQ:d iillt v .. ,

;:0:". 17.11.1951 •
••••••
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Akt: Skab nr.
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Skov- ~O~~~~~:t~re'sen REG. NR. o /7 .5)
2 7 JULI 1989

Naturfrednin9snæ~net
for Viborg Amts sydlige fredningskreds

~ Skottenborg 24, 8800 Viborg
~ Tlf. 86 62 12 28

Kontortid 9-12, lørdag lukket

•

•

Viborg, den 26. juli 1989.
Fred.j.nr. H 6/1989.

Frits Pabst,
Sæbyvej 18, Sæby,
7870 Roslev.

I skrivelse af 14. juli 1989 har Sallingsund Kommune forelagt
fredningsnævnet Deres ansøgning om tilladelse til opførelse af
en ny tagetage på stuehuset på Deres landbrugsejendom matr. nr.
5 ~ Sæby By, Sæby, beliggende Sæbyvej 18.
Fredningsnævnets tilladelse er nødvendig, fordi det ansøgte Øn-
skes foretaget inden for fredningen af Sæby Kirkes omgivelser,
jfr. naturfredningslovens § 34.
Under hensyn til bebyggelsens placering i forhold til kirken
findes det ubet~nkeligt at imødekomme ansØgningen, og fred-
ningsnævnet giver derfor den efter naturfredningsloven nødven-
dige tilladelse hertil.
Der er herved alene taget stilling til, om tilladelsen kan
gives efter bestemmelserne i naturfredningsloven, og der roR
tillige indhentes tilladelse fra bygningsmyndighederne og even-
tuelt andre myndigheder.
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen bortfalder, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato •
.Opmærksomheden henledes endvidere på, at fredningsnævnets af-
gørelse i medfør af naturfredningslovens § 58 kan påklages til
Overfredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, bl.a. af
Danmarks Naturfredningsforening og miljøministeren. Klagefristen
o't'" .II. 11no,.. T't"'::ll non n::lln m::lln 'h::ll't'" Tio+- monnol ol C!O nm "'4=,..""' ....""'1.,.""' ...._...... -:1-- --- -_ ... --:II ...._ •••• -- ---- •••---- .....- .....-- """'••• """'.. ~YJ .. ,.,.,.&..,;;J'-" .I,
og tilladelsen kan ikke udnyttes, fØr klagefristen er udlØbet.
Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af klagemYndigheden.

Kopi af denne skrivelse er sendt til:
Bent Jensen, Egevej 5, Lem, 7861 Balling,
Erik Krogh Kristensen, Agårdsholrnvej 10, 7870 Roslev,
Viborg Amtskommunes naturforvaltningskontor og plankontor,
Postboks 21, 8800 Viborg,
Sallingsund Kommune og kommunens vurderingsråd, Anlægsgade 34,
Durup, 7870 Roslev, j.nr. 89/75,Skov-~ Naturstxrelsen~ Slotsrnarken 13, 2970 Hørsholm,
DanmarksUNaturfrednIngsfoienlng;"'Nø-rregaae 2, 1165 KØbenhavn K,
Sæby Kirkes menighedsråd v/Chr. Ulrich Terp, Bredgade 62, Glyng-
øre, 7870 Roslev. ~r
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