
01898.00

Afgørelser - Reg. nr.: 01898.00

Fredningen vedrører: Hammerum Kirke

Domme

Taksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 20-11-1952, 22-08-1952

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>

'.



i
F

Bestllllngs·
ronnull.r

D

REG. NR. /,J*?t:F
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

l~ Hammerum by"

Gjellerup sogn.

Akt: Skab III',
(Øll/YI4" øl domm.,lronlø,d)

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

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. I ti~O·
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K d't bopæl:re I ors

Anmelderens navn og bopæl (kontor);
Gade og hus nr.;

(bvor sAdaat filJd,s) Frednlngsaævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede G j ellerup kommune

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l a

af Hammerum by Gjellerup
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

Den del af matr.nr. l~, der er beliggende i en afstand af

15 m. fra kirkegårdens matrikelgrænse, 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. skønhedsforstyrrende gen&tande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at bygge tilligkapellet, hvis det

bliver nødvendigt samt at opretholde og vedligeholde den nuværen-

de beplantning i anlæget.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. men
Komm. XCl§:er indforstået med, at ovenstående frednlllgstilbud tinglyses på I1ItJ[ ejendom ,&tatr. nr.

l~ af Hammerum by by Gjellerup sogn,

dog uden udgift for Jttig. kommunen.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for ~.ingkøbing amt og
Hammerum menighedsråd hver for sig,

Gjellerup sogneråd ,den 30 / 6 19 52.

P. K. V.
J.M. Frederiksen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøhing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l.§,
af Hammerum by Gjellerup sogn,

<K~gktx8~zxzxzx~~xzxzxzx~zxzxzxzi&zxzxzxz~2" hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr, 4a,2a ibid. 9b 23 Birk IB Hauge 6lib~: IWlfhfi l$\ndbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagteK~rt, af hvilke't t!ll genpart gedes Ile~fåg\ Pli ~1en.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 20/ 11 19 52

H. Richter.
JenaeD & Kleldskoy, AIS, Køocnhavn.
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Foranstående fredningstilbud godkendes herved med det
af sognerådet tagne forbehold.

RINGKØBING AMTSRAD, den 3. januar 1953.
Sommer-Andersen.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 8o,
Herning købstad m.v., den 6. januar 1953.
Lyst.Tingbog.Bd. Gjell.nr. B.
Akt.Skab. H. nr. 675.
Det i landbrugsnoteringen nævnte 2a Hammerum er

rettelig 12~ Hammerum.
Rygaard

cst.
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formular

D

;~<~;'l/.Ib ....) J.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. Jr.. (vedr. fast c:jendom).

lan Hammerum by,

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

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

sogn.

Akt: Skab PI',
(UlilYI4,. G/Itommer/ronto,øt)

Købers }
Kreditors bopæl:

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(hvor sA,lant fi'1d~s) Fl'edDiDgsllævnet fol'
Ringkøbing amtlll'ådskl'eds,
BollItebI'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Kirkelig forening for den indre mission i Danmark

tilbyder herved som ejer af matr. nr. lan

af Hammerum by Gjellerup
at lade nedennævnteareal af ovennævntematr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrivessåledes:

Den del af matr.nr. l~ der er beliggende i en afstand af

15 m. fra kirkegårdens nordlige matrikelsrænse, jfr. vedlagte

kort.
Fredningenhar følgendeomfang:
Arealernemå ikke bebyggeseller beplantes,midlertidigteller 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 opbevaringaf red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrendegenstande.

Jeg forbeholdermig dog ret til at lade foretage en eventuel udvidelse ~ ,
de på matr.nr. lan af Hammerum opførte bygninger (jfr. skøde, ting-
lyst 9.decbr.1939T eller til i det hele taget at disponere over mai
nr.lan af Hammerum, hvis udvidelse eller ombygning af det på nabogl
den matr.nr.lø af Hammerum,beliggende børnehjem skulle gøre det nøe
vendiat idet 1.ea linO' er ,indf.orsUet. meiL atder i de nævnte .tiJ-f'ælde
skaI~~es go~~nclelse ror ae p~ælaen~e byggeplaner nos rrecrn~ngs

nævne-E°rf&IOnWle'V!irwr'd~~~l9:f1~iqe. berører ovennævnte fredning.
Jeg er indforstået med, at ovenståendefredningstilbudtinglyses på min ejendommatr. nr,

lan af Hammerum by Gj ellerup sogn,

uden udgift for mig.
Påtaleberettigeti henhold til foreståendeer fredningsnævnetfor Ringkøbingamt og

menighedsrådhver for sig.

København V., ' den20 /9 1952.
Kirkelig forening for den indre mission i Danmark

Bernstorffsgade 21, Kbhvn. V.
Alfred Zacho.

Idet fredningsnævnetfor Ringkøbingamt modtager og godkender forans;ående fredningstil-
bestemmesdet, at tilbudet skal lyses som"servitut på matr. nr. l~

Hammerum by Gjellerup sogn,

~~~ZXZXZX~ZXZXZXZ»t~ZXZXZXZ~ZXZXZX~~~~!~~~~2~~~Z
d1flXeX:~K illlk~xNlxlJm!l~X
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnetfor Ringkøbingamt, den 22 I 8 19 52.
H. Richter.

Jensen & Kleldstov, AIS, KøbenhlYh.
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Indllrt i dagbogen for retskreds nr. 80,
Herning købstad m.v., den 4. okt. 195a.
Foreningslove og udskr. af forhandlingsprotokol
forevist.

Lyst: Tingbog.Bd. Gje11.
Akt. Skab. ID.nr. 164.

Sø11ing •

nr. B.
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