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D e k l a r a t i o n •

Undertegnede gårdejer Christian.Analersen af Solbjerg, der er
ejer af landbrugsejendommenomatr. nr. l~ a o~ 8 a Solbjerg by og
sogn er,klærer herved for mig og efterfølgende ejere af fornævnte
la~dbrugsejendom, at der af hensyn til S~lbjer~ ki~k~s frie belig.
genhed ingensinde må opføres bygnil~er på matr. nr.o 11 a ~nden for e
afstand af 25 m fra kirkegård~ns nordlige og østlige dige.

Denne deklaration må tinglyses som servitutstiftende på foran

,
, I

•
!lu::vnteejendoffi •

Påtaleretten tilkommer Solbjerg Menighedsråd og Fredningsnævnet
for Acuborg Amt hver for sig.

1'0171-cf./. ~~

~~~

19:;2 ,

Lyst ved retten i Terndrup den 14-10-1952.

1':." ....... ..,'!. .... ,..... ~ "'-"1--"" \.
"~dV(.·' 'lu~;.a ...,J..,"l,,_iJ.

f(iV" A<1ln,,~~~o:;An:\~'Sruildsklef)l~
Domm< rkcntoret
957::; Temdru9
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REG. NR. /f/,t ~
/.,f,/
//<1-5.2.

I,

e'
stempel- og gebyrfri i "rr..cd:t'Øraf
naturfredningslovens § 33.

D E K L A R A T ION.-----~.-----------------
Underskrevne murer ERIK LARSEN, Solbjerg by, Østjyll. , deklarerer og

bestemmer herved vedrØrende den mig tilhØrende ejendom
matr. nr., 20, Solbjerg by og sogn, af hartkorn l fdk. l lllb.,

at hverken jeg eller efterfØlgende ejere af min nævnte ejendom har ret til at
bebygge det trekantede jordstykke af den øst for den på matr~kulskortet op-

tegnede kirkesti liggende del af min ejendom, hvilket jordstykke be~ses af
kirkestien mod vest, kirkens kampestensdige mod nord og en linie trukket fra
karnpestensdigets sydØstlige hjØrne til mit jo~stykkes sydvestlige hjØrne.

Med hensyn til servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i
tingbogen. ,/

I !
f Påtaleberettiget med hensyn til nærvær-ende deklarations overholdelse er

SOLBJERG SOGNS :MENIGHEDSRÅD, og Fredningsnævnet for Aalborg Amt hver for sig.
Denne deklaration er SCLBJERG SOGNS MENIGHEDSRÅD - dog på esen regning '-

• berettiget til at lade tinglyse på min forannæwnte ejendom. .:

A~lborg, den 12. decbr. 1952 •

.e
Til vi tterlighed om underskrift'ens ægthed, dateringens rigtighed samt om under-
skrlverens myndighed: (~-,;-r- '.' ('-'- - ~"~ .

-- - \. l" ./~-
-\ ....:..--.-~ f''-~~..:,-Lr.:J. _-----

1D.ndsretS:Jo'1i~fy\rer, Al'llhorg.

:~l·.t"~ .. -t '.··S:
:-.-' .'\'II'Jrg '\ 'li ril(ld!1kr~u:':

! 'qn ,'VI' lJIJ(O,', ~

'J5,? j f'i:'.:· ..~ruli

-------------- -- -- --- - -
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Efter at ovennævnte matr. nr. 20, Solb,jere b;;r ae; 60:,n, ved. Lanc.lbruf,'s-

minIsteriets ap:probat.ionsE>}~r::'vcl::;e af 2. maj lSj», er udGty}~Let som

matr. nr. 20 ~, SolbjerG by og sogn, hartk.: 2 alb.,

tilhørende murer mIK LLii.::;F.l;, Solbjerg, og

matr. nr. 20~, Solbjerg by og sogn, tartk.: 2 alb.,

tilhørende BÆLU::5-S0L:EJ~l;GITE1UCHEDSR1I.AD, bet;ære s nærværelHle deJ:larntion

lyst som servitutstiftende på matr. nr. 20~, som denne vedrørende, alt

i overensstemmelse med ovenstående deklarations ordly<'J.

For Solbjerg sogns menighedraad:

Sol bjerg, den l; maj 1953.

f 1-~ 'i~ T

•
Tiltræder legitimeret efter tingbogen:

Solbjerg, den /9 maj 1953:
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REG. NR. ~?/~ /1

Stempel- og gebyrfri i medfØr af
naturfredningslovens § 33.

D E K L A R A T. ION.

Undertegnede BÆLUM-sai:"BJERG KOMMUNEvi sognerådsformanden Jens Peter

Asmussen, Lille BrØndum,deklarerer og bestennner herved angående det jord-

stykke, som kommunensamtidig herved har kØbt af murer Erik Larsen, Solbjerg,

nemlig det vest for kirkestien beliggende stykke af ejendommenmatr. nr. 20,

Solbjerg by og sogn, af hartkorn l fdk. l alb., at hverken kommuneneller

senere ejere af sidstnævnte jordstykke har ret til at plante træer og/eller
"....

buske, der kan genere udsigten fra den syd for kirken liggende offentlige ..,
'v, .....

....... ~ ....::::-
......... 1 •..., ",:: :; -.:.'

vej til kirken.

Kommunenog senere ejere forpligter sig endvidere til at plante~bg~- -
vedligeholde i skellet op til den øst for jordstykket ~eliggende kirke~~~s-

sti en hæk, som skal holdes i en hØjde af ca. l meter.

Kommunenforpligter endvidere sig og efterfØlgende ejere til ikke at

ville bebygge det o!J11w.ndledeareal, dog så.ledes at det nu planlagte

skolebyggeri - der muligt vil overskride skellet mindre væsentligt - ikke

berØres af nærværende deklaration.

Medhensyn til de e,jend01ornenpåhvilende servitutter og andre byrder

henvises til ejendommensblad i tingbogen. v

P.0to.leoerettiget med hensyn til overholdelsen af n'3::rv:Erendedeklara-

H. ]"'voz-ondedet,larat i,on er SOT..:lj'imG S<Y'rN3MEtUGIlliDSP ....\.n berettiget til

:1 L bue t ':'lle:l~r;le- dog på egen regning - på kor.!l"unensovennævnte ,jordstykke.

Ao.lborg, den 12. decbr. 1:;52.

r'~~~ ~~.~.,
;, osognerud sforrf,and.

r" , j.. ,r"" "'1r'(a~'"l ....~ll. i. ·I~j,)•." \ I.,.. •

for Aol Ibol g Amt~ra.ldskreds
1JuH"1.....:rl!01lIorct.., Til
957:1 'Icl'l'ldrup



•

vitterlighed om undersi,rjftens xgthed, dateringen::;rigti.ghed S!imt orr.under-
skrive-rens

myndighed, ~..:::... ~':.~ . '_._ _. _

lanosretssagfØrer, Aalborg.

Efter :J.tden frasol[;te parcel ved Landbrugsministeriets spprobation:J-
skrivelse af 2. maj 1953 er udstykket under

~ matr. nr. 20 k, SolbjerG by og sogn, hartk.: 2 alb.
begæres nærværende deklaration lyst pU matr. nr. 20 E., Solbjerr; by og sorn.

For Solbjerg SOGns Meni~hedsraad:
• Solbjere, den/C; maj 1953·
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Terræn af
So/bjærg By,
So16færg Sogn,
Hellum, Herrec(,
Aalborg Amt.

Rigtig Kopi af Matrlkulskortet.

Direktoratet for Matrikulsvæsenet I Ok tO~7194t~ j J
f ,'edlliUlgs~ævnet

for Aal borg Amtsraadekred
Dommerkontoret
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" rn[IJNINGSNÆVNET
ron NOrm.JYI LANDS AM rs SYDLIGE

FIlE lJN1Nl 151< n[OS

141 !~ff

Aall>oru. den 25. septE"mbE:r1985.
"lHH,II/\tJ',(,I\()1 1 n 'H)(l(l /l.1\111("H~

11' HlfH 17 70 l l
146/85.JOI/",,,ln,

Landinspfktørfirma~t BØg~holt-Laurs~n,
9575 Terndrup.

Til fredningsregisteret
til orientering ~7

I~/o - 8'-
~Vedr. matr. nr. 11 a og 11 k Solbjerg by, Solbjerg. -

Skelforandring med henblik på opførelse af velfærdsbygning
m.m. inden for beskyttelseszonen omkring høj 1514.47 og
indE:n for områdE'-.:omfatte t af kirlcefredningsdeklaration.
Deres jr.nr.14.975.

----------------------------------------------------------------
Under henvisning til Deres skrivelsE af 13.juni 1985 og

b(sigtigels~n den 19.september 1985, hvoraf udskrift vE:dlægg~s,
godkender Fredningsnævnet skelforandringen mellem ovennævnt(
~jendomme pci betingelse af, at endelige bygningstegninger og
beliggenhedsplan fremsendes til nævnet til godkendelse, for-
inden anlægsarbejdet påbegyndes.

e
e
e

Ovennævnte godkendelse, der er en dispensation fra
bc:sLcrmnelserne .i.naturfredningslovens § 34 og § 53,
kan ef Ler sarrunelovs § 58 indbringes for Overfredningsnævnet,
/\mal.i.egade7, 1256 København K., af den, der har begæret
F'reclningsnævnels afgørelse, F'redningsstyrelsen, Nordjyllands
olllLsrcold,Skørping korrununalbestyrelse og Danmarks Naturfred-
n i.n~sforen.i.ng.

Klagefr.i.sten er 4 uger fra den dag, afgørelsen er
rneddelL den pågældende klageberettigede.

Bn tilladelse m5. ikke udnyttes før klagefristens udløb.
E: r klilge inclg.i.vet, må t.Llladelsen ikke udnytt es, medmindre
den opretholdes af overf~'edn.i.ngsnævnr·)~ærværen~e tilladelse
bortfalder, såfremt den lkke er udnytit~ lnden 5 ar f-vA'"dato., / ~ya

j" ... ./ Af.
~);r~~t"~.:~~f'rqo~ r.t::'~"Ito ~~~. (.,..... ,.~; ,"~: .....,;p ?} ...

Bilag. E.Bruun de Neers~ard.
Til orientering idet der v(dlægges kopt af bilag 3. .

'KFredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1255 København K., 5 ~ksempl
I\.mtsfredningskontoret, Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg ø.

Jr.nr.8-70-52-1/22-7-85.
Nordjyllands Amtskommune, teknisk forvaltning,

Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg ø.
Darunarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Runddel l,

2000 København F.
DN, v./adjunkt Michael Wulff, Svinget 4, 9520 Skørping.
Skørping kommune, 9575 Terndrup.
Fo~tidsmindckontoret, Århus.
ArkitEktfirmaet BrøggEr, vaarstvej 331, Fjellerad, 9260 Gistrup.
Bilag. E.Bruun dE N€ergaard.
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Hovedkort
til Matrikeldirektoratet

LSPlnr 14975

Matr. nr.: del af 119. 39 og Fælles sandgrav

Ejerlav: Solbjerg 8y, Solbjerg

Kommune: SkørpIng

Amt: Nordjyll ands

Udfærdiget I april 1985

Målforhold 1 .4 O O O

"

Sagen omhandler følgende
matrikulære forandringer

U Udstykning

[J Sammenlægning

U Omdeling

iXl Skelforandring

U
..:r

IJ Matrikulering

[2(J Berigtigelse

LJ Offentlig Vej

(] Vandløbsregulering

lA·kopien er dateret:

Kopien er af landinspektøren suppleret
med sort tusch for så Vidt angår

Kortbladsbetegnelse: 63 -11 - 5

Opmålingsdistrikt: 63 -11
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