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Fredningen vedrører: Flade Kirke

• Domme

Taksatio nskomm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

• Fredningsnævnet 28-10-1953
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RE~:Na. /~s-~,
(r.dfYl.111 al dommtrkdtlto't"I)

Justitsministeriets genpartpapir. Tit lejekontrakter, servitutdokumenter o. 1.,
fortsættelse af dokumenter, fortegnelse over pantsatte genstande o. l. (vedr.

fust ejendom).

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
FREDNINGSNÆVNET

for
Thisted amtsrådskreds

Flade by ogMtr. nr., ejerlav, sogn: l~
(I Købonhavn kvarter) ,

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

sogn.

sogn., .

kr.Stempel: - øre.

Fredningstilbud.
Undertegnede menighedsråd for Flade og Bjergby sogne

tilbyder herved som ejer af matr. nr, Is.

~ Flade by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Flade sogn,

Arealet beskrives således: Den del af matr .l~ Flade, der ligt;;er inden'
for en afstand af 150 m fra kirkegårdens dige, heri inel. præste-
gArdens have ogdcårdsplads samt forpagterens have vest for kirke-
gården og till ige' parkeringspladsen.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, således at

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbringes transformatorstationer, telefon· og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber ~lIer lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande. .

)(JJIg(AAtfdhl§ldl5rX~~~tcliJci{C<: Sålænge den til pr~s teem bede t
hørende have med gardsplads sbmt den del af præstegardens areal/ der
ligger 1 umiddelbar tilknytning hertil administreres af de kirKelige
myndigheder, tr~ffer kirkeministeriet afgørelse om nyplacerlng af
præstegårdens bygninger, herunder.tillige selve byggeplanen samt
tilbygn1nger m.V'. 05 ombygninger, der ændrer præstegårdens udseende
uanset fredningsdeklarationen.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning
Menigheds~er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
rådene Is. af lt'lade by Flade sogn,

.l

'l

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for ~Thisted amt og

Morsø herreders prov- XD'IlYrif8f~Xhvor for sig.
stiudlTalg Flade, den 10/ 6 19 52. ','

Chr. Sønderg~~rd. Gunnar l. Jensen. P. Jepsen Dahl.
Herdis Skyum. Poul Chr. Sørensen. Peder A. Nielsen. Peder Jose

Niels Klausen Jensen. Aage Haaning. Martin Sørensen. Jeqs Augft NØ§~'
Poul Sørensen. Ejnar Justesen, ' '- l'11else,

Idet fredningsnævnet for Thisted amt modtager og godkender foranstående frednillg~tiI·, ,
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l!!, , I '
a~ !<'lade by Flade " sogn,

I,
, af hartkorn: 2 tdr. 6 sk~. • 2 fdk. ,O~ alb., .&lGIJ;.VL~iffill'~.}(ur.xiCJf,.):if,iflX:X
xlJflKiK:med: xualrX .nJl,;X >:IltIk: X1K~au:x. et:<llhrd b)(jlg.<:X ~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpa~ bedes henlagt på akh!ll.
M. h. t. pantehæftelser, brugsrettigheder, servitutter og øvrige byrder henvises til tlDgb~geD:

l • ':.- -II" .:.; .I 8 l • IJ t, \' l" " ,'" ~, ~ f'
, Fredningsnævnet for Thisted åmt, den 2 / 10. I 1953.· : " j" : \ '. I 'II . ~" 'I' '1;: !'t ).Bech. "I: "l,,' I' "
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'l6c2 Cl 1604 es

bet tiltrædes, at nærværende fredningstilbud tinelyses som
servitutstiftende på matr.nr. l~ Flade By og Sogn.
(Kirkeministeriet) Kirk.eministeriet, den 18. maj 1954•.

P.M. V •
E.B.
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Einar Løwe
F.

IndfØrt i Dagbolen for Nykøbing M Købstads og MorsØ
Herreders hetskreds den 29. Juli 1954.

Genp. af kort medfulgt.
Lyst.Tingbog:Bd. Flade BI. Hft.72. Akt:8kab B nr. 244.

Joh. Krarup
cst.

IC.C.
J.K.
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DISPENSATIONER>

. Afgørelser - Reg. nr.: 01875.03

Dispensationer i perioden: 17-04-1996 - 29-07-1997



Udskrift
af

'iCOW(l8r .
~ ~~_ slvr6lser; forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt.

Den 17. april 1996 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på
dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 19/96

Ansøgning om tilladelse til nedrivning og genopførelse af Flade
Præstegård beliggende på matr. nr. 1 a Flade by, Flade, omfattet
af Exner-fredning.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 22. juli 1996 fra Morsø kommune, teknisk forvalt-
ning, med bilag.

Det fremgår blandt andet af fredningsdeklarationen, tinglyst den
29. juli 1954, at sålænge den til præsteembedet hørende have med
gårdsplads samt den del af præstegårdens areal, der ligger i
umiddelbar tilknytning hertil administreres af de kirkelige myn-
digheder, træffer kirkeministeriet afgørelse om nyplacering af
præstegårdens bygninger herunder tillige selve byggeplanen samt
tilbygninger m.v. og ombygninger, der ændrer præstegårdens udse-
ende uanset fredningsdeklarationen.

Formanden
rationen
ningernes

besluttede at henlægge sagen, idet det ifølge
er kirkeministeriet, der træffer afgørelse
udseende og placering.

dekla-
om byg-

Miljø-og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN1996-I a \\/13 -000 \
Akt. nr. '-\

/

....-Slf.

Sagen sluttet.
Mødet hævet. IJdskriftens rigtighed bekræftes.

17-/ ~J /, .----,-'
lY / &, ~~?;!~1P.-vL

\ /

Knud S. Lund,
formand.



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Modtaget f
Skov- og Naturstyrelsen

- 5 AUG. 1997

Den 29. juli 1997 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Rlu.NR. \~l-S.O~
Der foretoges:

Sag nr. VaF 15/97

Ansøgning om tilladelse til opførelse af mandskabsbygning i tilknytning til parkeringsareal
umiddelbart udenfor kirkediget ved Flade kirke omfattet af Exnerfredning.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse fra Morsø kommune, modtaget 20. juni 1997, med bilag.

Formanden bemærkede, at han har foretaget besigtigelse i sagen.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det
kommunalvalgte medlem Jens Peter Zacho, Flade, meddelte fredningsnævnet tilladelse til opførelse
af ny mandskabsbygning som ansøgt.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger
for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Miljø- og E"r?"'ry-iministcriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 - /:l/ / / ,~~J., _ Ct:""C I Bil.
Akt. nr. .o( /'

//G'
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