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REG.NR. elt/YI1Xts- ~ ~j-3
1~8~.ol

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

Akt: SkaIl Ir.
(atVJIldu øf e.."kontorel)Mtr. nr., ejerlav, 80gn: ,. Svlllcel\)jer"

(i København kvarter)
eller li desønderiydske lands- Y•• ttrbølle 80&1'.
dele) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

8Ggn.

Købers }
Kreditors ~opæl:

Gade og hus nr.:
(bvor Udan! lindes)

Anm8ldere~8~av~ O~b~~æl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37. Stempel: kr. øre.

D.kial'allon.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 9Il

af 8I'1.pl'e,era bi Te.tett.. lle sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til srlap bjerl kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er 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-
plåntning eller andet, der nu kaR eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården. . •

. Den del af min ejendøm, ~om den fornævnte bestemmelse angår, 9i81'alAieS mod.

.Id kil:k~hdidiøet 08 i/l1CR~~
~ 4ea 4el at ga. 4ft' lØd 8)'4 , ....... at

vej • .od 814veat. awd .orden ~ .OFeye' 4 "I"i"" .t .blle'
80cl .. o. _4 .. , af ea Uaie 50 • fra -CO ,•• parallel _4
4eJul ..

ht "--Iba. at aeD bebyøelee. 4e~ .. 4 :tonaat61Ddeft
torwdt al_. el' 1tYlIllager til lndutn-ssla bna.

:Ilt f'rMe4ea1'.1
således, som det fremgår 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 Sri 1M

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. ... .....·1'1 .....

Iria.elb,erl . den 15.ta1l 1952
GUt... 1,. __ 4.

Til vitterlighed:

A. Z:rt.t1an... 1'.Bew1uel •
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Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom,

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS,

195§

Otto n.Z',". ,.. ae_ll8Sea. leZ'enPel.1eraeJ;
IDifen 1 dalbo ... tor ftyueda Dr. e.llobro b1llltad

claD22.88'. 195'•

Viborg, den

--.-t .. .. f• • • •

(tenputens ~~gtJ~r.( 'i bdcrætl\..;

Cl'vildomrrienn i Yibcrg' 3D- Ee 10;:-.-
, • " __ ,..,I ...)

lre4.nmt-,·. .-'-. '. \'~.)l)rl
Amt- rd.~d,,"ktcJ~ < •
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(lUlfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)91 S.l!lg.lb~er&.

eller (i desønderiydsk.ela~dVesterbølle sugn.,
dele) bd. og b\. I tIng-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K dot bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskredso

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37. Stempel: kr. øre.

Deklal'ation.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 9i

af SY1ngelb3er& by Vei3ter-Belle sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til SYinge l 'b~e r g kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er 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, ~~",.mQQ...
af.-kirkegå-fasei§et.. og.. i@vrj,gt. 'af--'- er den del at 9C, der moe syd begr.r~e$ af

skellet .od llilndeve3eJl. mod nord af akellet mod aa og _od øst at
bakke. ind mod ejendommens have

således, som det fremgår 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 S...1ngelb~erg øOp.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

SYingell.:jer, ,den 15.3u11
.4rtlnus Sadolin.

19~.

Til vitterlighed:

A.l%lst1ansen. F.Houø1nkel.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den
20.juni

Otto K1~rbQe. l. ~~smussen. Søren ?e~eT8eQ.
IDI..ført i ...agbogell tor r-etskreda nr. 63 Ho':)ro konstad m. ...v.

åen 22.2cp.195'.
'Lyst •••••••

Anton Nitlls~n.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger ID. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(ødfyldes af domllJerkontorøt)

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

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

sogn.

88.140 3Vingelbjerg
, . K"øberS}Vesterbølle sogn. K d.t bopæl:. re lors .

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant flndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37. Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af m,atr. nr. 8a

, \ .
af Svingelbjergi" by 'fester-Bølle sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Svinge l'bjerg kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er inagået 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 .JEtHt 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, eegfæDS8s mod
at-tåTfcegårdsdtget og iøvrigt-ef.

er dels den del af 8a, der ligger mel.le.
kirkegården og en linie fra ve~en mod nordøst til skellet mod 9i

parallel med det østre skel af kirkegården 50 m fra dette og dels
den del, der 11gge% melle. vejen vest om kirken og en linie fra
skellet mod 7t til skellet mod 98 50 m tra vejen parallel med denne.

DeD: bebyggelse, som ved foranstående er forbudt, er på det sidst.
nævnte- ~real alene bebyggelse til 1ndustrtmæss1g brug.

Det fredede areal
~ -s&m-~remgår 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

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Svinge lbj eri sesne

Srtngelbjerg ,denlo.juni

Karen' Marie Krogh.

19f'

Til vitterlighed:

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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 19~l8.april 5.
aolm. V.. 112smuasen.Ejnar Hougård.

InC1f.r1; 1 JaCbogen:for retskreds nl'.6; Hobro købstad m.v.
den ;.maj 1955.

Lyst. ... • Anton Nielsen.
Genpartens rigtighed bekræftes.
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Rigtig kopi af matrikel kortet.

H. J. Thyge HanlelJ
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01885.07

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01885.07

Dispensationer i perioden: 06~01-1977 - 16-12-2002
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AalbOt':.,. 1;I""n ~~.. j,:::.nuJr 1977.
Sat: nr.316/7(.

Ur. laud ins pektør Asgt.'r Laurber:;.
'ru l i; 'a.n\'\.;j'.' - 0.

~G40 r iU":'",.

, t •• __ g
_. Fl •••• I ••••• I I L .... ' •• r.

U:nclcr henvisninG til DfQ"(;s s lcrivel S-t" aI G. (J( ct:..;·,'\ber 1976 r~lli~'d.-
dl..lfi'x· nævnet Sodkt'ndcl~:0 til, at d(;lr fra mat:l'.JU:". ~~ ;:'v:Lngelbj€r~. bYI
VCL:t(·rbøl.l( ~oGn. fras} i 11(.....· 20S7 ti'.t til ~r..).t·:J"enlægning med lrirkegc\rdc}'l.
::.or,:'v1~t T"::'bilag 3.

("'..·ennct>vnte god1-':t:'ndcL\ ('..J' {-~nc.11$PV~·.:ltion fra den r,~tilatr.nr.
8a_ df'n :.L r:,l:.1.jl'jJ~ 1:'in~ilyst·. delcllJJ"\:\tlon Ol~. .!r<.dning af dJ"cah-rne
O!:lkrina .)1;1.nselhjer~ lirke.

Til orientering idet bilaG 3 \iedlæZS(..$:
!'art.'" KOlnru.nef 96410 .: .:.:æ$~ø..
rredningsplanudvalo! t for Nordjyll~nd~
~ .l::'f'(hlingsre:", i "i,tI'. t, NyI'o=';i' ,jade. 2.7::. lCQ

. • •·~i:J.lbor-ghus

t benhavn V.

re~C&
". l~...'U'\..<tl cle Ntl,l,;.rS ":~.lr4"
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000'Aalborg,
Telefon 96 30 70 00

REG.Nl \~~S.O~

• Aalborg, den 7. august 2002 .

Vedr.

FS 33/2002:

Ansøgning om tilladelse til at opføre en ny velfærds- og redskabsbyg-
ning og nyt materialedepot på matr.nr. 7 h Svingelbjerg by, Svingel-
bjerg, delparcel aJ matr.nr. 8 a smst., der er omfattet af deklaration af
3. maj 1955 til sikring af Svingelbjerg Kirkes frie beliggenhed.

,

Hoslagt fremsendes udskrift af fredningsnævnets protokol for den 31. juli
2002 samt afgørelse af 7. august 2002, hvortil henvises for så vidt angår kla-
geadgang.

--~r-..c--",---Sortsøe Jensen. ------ -~'l

,~v- ogNaturstyrelsen(J /

J.nr. SN 2001 - It! 1/l~t...1ft)
Akt. nr. t,7



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,

Telefon 96 30 70 00

Farsø Kommune,
Frederik IX's Plads 1,
9640 Farsø

Teknisk Forvaltning.

• Aalborg, den 7. august 2002 .

Vedr. FS. 33/2002:

Ansøgning om tilladelse til at opføre en ny velfærds- og redskabsbyg-
ning og nyt materialedepot på matr.nr. 7 h Svingelbjerg by, Svingel-
bjerg, delparcel af matr.nr. 8 a smst., der er omfattet af deklaration af
3. maj 1955 til sikring af Svingelbjerg Kirkes frie beliggenhed.

På vegne menighedsrådet ved Svingelbjerg Kirke har De den 18. juni 2002
fremsendt ansøgning om ovennævnte ændringer på et areal ved Svingelbjerg
kirke, der er omfattet af deklaration af 3. maj 1955 til sikring af kirkens frie
beliggenhed.

Fredningsnævnet afholdt den 31. juli 2002 besigtigelse og forhandling i sa-
gen. Kopi af protokoltilførsel vedlægges til orientering.

Det fremgår heraf, at nævnet beluttede at imødekomme det ansøgte for så
vidt angår velfærds- og redskabsbygning, idet det forudsattes at eksisterende
kapel vandskures og forsynes med nye teglsten. Herudover pricipgodkendte
nævnet materialedepot og containerplads med ny placering, således at det
forbeholdtes at endelige tegninger herover fremsendes til fredningsnævnet
til godkendelse.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1 og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsends til
fredningsnævnet til videre foranstaltning. Tilladelsen må ikke udnyttes in-
den klagefristens udløb og bortfalder såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen.



Side 2/2

kopi til:

1. Knud Erik Jeppesen,
2. Inge Eriksen,
3. Nordjyllands Amt,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening vi Ejner Petersen,
6. Formanden for menighedsrådet ved Svingelbjerg kirke, E. Saarup
7. Aalborg Stiftsøvrighed.

)i8. Skov- og Naturstyrelsen

•



Onsdag, den 31. juli 2002 aafholdt Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
besigtigelse og forhandling i

FS 33/2002:

Ansøgning om tilladelse til at opføre en ny velfærd s- og redskabsbyg-
ning og nyt materialedepot på matr.nr. 7 h Svingelbjerg by, Svingel-
bjerg, delparcel af matr.nr. 8 a smst., der er omfattet af deklaration af
3. maj 1955 til sikring af Svingelbjerg Kirkes frie beliggenhed.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsråds-
valgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaItvalgte medlem Inge
Eriksen.

For Nordjyllands Amt, Natur- og miljøkontoret mødte Claus Riber Knud
sen.

For menighedsrådet ved Svingelbjerg Kirke mødte kirkeværge Anders Lar-
sen.

Konstitueret kirkegårdskonsulent i Viborg Amt, Mogens Andersen var
mødt.

Provst Hans Age Mink var mødt.

Der fremlagdes skrivelse af 18. juni 2002 fra Farsø Kommune med bilag 1 -
6.

Formanden redegjorde indledningsvist for, at matr. 7 h Svingelbjerg by,
SvingeIbjerg er udstykket fra den oprindelige matr. m. 8 a smst, der er un-
dergivet deklaration af 3. maj 1955 om Svingelbjerg Kirkes frie beliggen-
hed.

Mogens Andersen og Anders Larsen redegjorde for det påtænkte projekt,
hvorefter den eksisterende redskabsbygning nedrives og en ny velfærds- og
redskabsbygning opføres i øst-vestlig forlængelse afkappelIet. Højden på
denne bygning bliver 4 1/2 til 5 meter, og såvel den nye bygning som kap-
pellet vandskures og forsynes med teglsten.

Materialedepoter etableres mod øst og udformes i trykimprægneret træ på
ca. 1,25 meter. Mod nord inden for eksisterende hegn etableres en contai-
ner- og kompostplads. Hegnet bevares og udbygges eventuel med beplant-
ning af lindetræer mod øst

Mogens Andersen oplyste, at han har indstillet til Stiftet at godkende projek-
tet, men Stiftet har endnu ikke endeligt behandlet forslaget.

Claus Riber Knudsen bemærkede, at anlægget vil skæmme indsigten til og
udsigten fra kirken, men det vil formentlig være den mest hensigtsmæssige
placering afvelfærdsbygningen bl.a. fordi der er gode adgangsforhold dertil.
Herudover fandt han at det ville være en god ide at forlænge rækken af lin-



detræer mod øst.

Nævnsformanden foreslog at beliggenheden af container- og depotpladserne
byttes og for at afskærme containeren mest muligt. Kirkens repræsentanter
var positivt indstillet overfor dette forslag og ville fremsende ændret skitse
til placering.

Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte under forbehold
af at det endelige forslag til placering af container kan godkendes.

Således passeret.

Sortsøe Jensen
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17,9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00.

Aalborg, den 16. december 2002.

Eivind Thomasen
Arkitektfirma A/S
Søndergade 14 A
9640 Farsø.

FS 33/2002: Vedrørende materialedepot m.v. ved Svingelbjerg kirke.

• Deres sag 0115.

Den 7. august 2002 godkendte nævnet opførelse af en velfærdsbygning ved Svingelbjerg kirke
og meddelte principgodkendelse til anbringelse afmaterialedepoter og affaldscontainer.

Ved skrivelse af 20. oktober 2002 med bilag har De fremsendt endeligt forslag til placeringen.

Placeringen har været forelagt kirkegårdskonsulenten og amtet til udtalelse.

Nævnet kan efter skriftlig behandling godkende en placering afbeplantning som angivet på
tegning 1.0A af 17. maj 2002, revideret den 3. oktober 2002.

Tilladelsen, der er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikkee udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen
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