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REG. NK. oZO YtI' J

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

Akt: Skab nr.
(lldfyldllS af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) 5b 4d S'l21011erup

eller (i de sønderjydske lands- t

dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr.,' ejerlav,

sogn.

Købers } b I
Kreditors op~ :

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant Hndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævne~ for
Viborg amtsrådskreds.

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

Stempel: kr. øre.

.Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 5b

Smollerup
af by 0i sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til smo llerup kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Vjborg 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 ~ elter senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begraJAses maS-
af kirkegåråsEliget og iøTfr~f er den del af 5b, de% be&rænses som følger:

Kod vest af skellet mod 78 0i markvejeB i nordøst, mod nord af
skellet lIlod la, mod øst af en linie parallel med det østre. tirke---iårusl.lige 30m. fra dette udgående fra skellet mod l,! mod syd til
den træffer en linie ;0 m fra det søndre Ji f!J parallel IDe d dette
fra skelle" mou 'a .•-FredningeJl skal ikke være til hinder for op-
!ø~€l~ af de til &årdens drift nødven~ige bygnin~~%,derunder evt.
ea landarbejderbolii, der dOI ikke må liggø kirked1get nærmere eud

15m •.Det fredede areal
siHedQs, S61J1 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 Smollerup SOp.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning,

, den 10.jul~ 195JtjSmollerup
Alf':redSøvsø.

Til vitterlighed:

Otto Xiørboe
O.'Boserup..



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 18. juni 19~

Otto Kiørboe. V. Rasmussen. :ttristeu HQxrestrup.

Inuført 1 dagbogen for re"tsk:relts nl'. 78t Viborg købstad m.v ••
den 19.sep.1953.

I,yst. • • • •
H o l m.

Genpsrtene riitiihed bekræftes.

,den 16.januar 1956.
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Afgørelser - Reg. nr.: 02048.15

Dispensationer i perioden: '03-05-2006
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

.... '-..0

. ,., ,. ,~.." .'
Den 03.05.2006 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på Dommerkontoret i Thisted.

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

Der foretoges:

Sag nr. VaF 11 12006

Vedr. Ansøgning om opførelse af ca. 115 m2 stort udhus på matr. nr. Se Smollerup By,
• Smollerup - indenfor Smollerup Kirke fredning.

Der fremlagdes:

Formanden bemærkede, at han har foretaget besigtigelse.
Efter telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Toft og det kommunalvalgte
medlem Ernst Nielsen godkendte fredningsnævnet det fremlagte projekt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

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

•
Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse af klagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De ffir helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.
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Sagen sluttet.
Mødet hævet.

~ 1(( J'M!J~k:t~d,
fmd.
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