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REG. NR. ~() ~p "
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

':

I •

e
•
e
e

•

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommelkontOlet)

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

eller (i de sønderjydske lands. 19 mfl.
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Bvam by og SO_IlD.
KlJ1Jers }. bo æl:. Kredltors' p

Gade og hus nr.:
(hvor sådant 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 matr. nr. 1 50a og

af Kva. by Ol sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Bva. kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskre~ er.indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne

r1/'" ib J~~
del af min ejendom ikke må ske· noge1i\, Elyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu M:n 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, begrænses mod
af kirkegårdsdiget ogo-iøvrigt a-f veø't

mod øst at en linie 10 Il f".ta <11ge'parallel
meddette indtil den rWlll:lel'skl$llet .od 9t. På det fredede areal
ml ikke anbringes bønsegårdfl, men ejeren har ret til a't opstille
hønsetråd ind m.od t1rkeskellet •

Det fredede areal
således; -SOI'll 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

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Jlv_ BOp.

Eva.' ,den 22.,uli
Viggo lførgArd.

Til vitterlighed:

'aldema~ Ulrik.
A.Krlatlanoen.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den ro-Junt 1951
Otto Kiøzboe. V. RasmuseeD.

Hvem den 28.'UD1 195'.
Th. Nørgta d.

Indført 1 uag'bo~n for ?\?tskreda nr. 63 Ho~ro ke17stud m..v.
den 22.sep. 195'.

Lyst. ... ..
Anton liia lsen ..

Genpartens rigtighed cekræftes.
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•
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Ktb. NI<. -lOYI ~

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelsel' og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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Akt: Skab nr.
(ødfyldes aJ dommerkontoret)

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

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

sogn.

Købers } b I. o æ:Kredltors . p

Gade og hus nr.:
(hvor sådant 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 matr, nr. 111

af Hvam by OS sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til HVaDl 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 eije;, sehere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården. '

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod ..
f k, k • d d' ., f ila.a lr egar s 1get og..-lØ\I'FIgt-a

mod.nord af' fIS tr1kkelskellet, mo,) vest af en
linie 30 Dl fra \.iii.~et't pcu:r.lllel me~L6ett,e. of: mOd syd ufæ linie.
der Ul..igår' mod vest frti akf:llet 110'1 lS, 20 m syd fol' det sydvestre
h~0rne af kirkegården pax&llel med s~ellet .od 2a til den ramme l'
den fornævnte grænse 1 vest

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
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. BV~m 80gii.

l:tvaa ,den 21.,jUll
-e,ne:r :B1aJ)lrd.

19~

Til vitterlighed:

Valåe max Ulrik
Å.KristianseD



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRAoSKREOS.

Viburg, uen i9,-
Otto K1orboe. V. :1::a~U~6f;n ..

Hv~u uen 28.junl 1953.
1'bJførgar d.

InJfcl't 1 lla8boi~n for rtitBkreds nr. 63 Hobro købstad a.v.
den 22.a:cp.l~5'.

Lyst. . .. .
Anton Nll;11æn.

Genpart~!1$ r1g'tigbed l~ekræftee.

•
•
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Rtb. NK. ~O"'~ ~

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

•e

•,

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

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

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. 9g bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

SOg.I1.

2a -Hvem 'by o g s ain
Købers } b I

. Kreditors .opæ :

Gade og hus nr.:
(hvor såd.nt flndes)

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

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

-Deklal'ation .
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 28,

af :Svam . by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Hvam 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 bostemmelse angår, begrænses mod
af kirkegårdsdiget og---iø:srrigt-af

mod vest af en linie

øst
mod nord og syd af matl'ikkelskellet og

30 m fra diget par allel meddette,

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 Bvam sogn.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

,den 22. juli
Tsne Gundersen.

195f

Til vitterlighed:

Kr. Ulruik. P. Christensen.



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 Ki~rboe. V. Rasmussen. Hvam den 2B.,un1 195;.
Th. Nørgår d. "

Som nuværende ejer af forannævnte ejendom matr.nr.
2a,Hvam by og sogn, tiltræder jeg foranstående deklaration.

Hvem den 18.okt. 1953.
Robert ir ensen.

fil vitterlighed:
Kr. Ulrik. K. S1egumfeldt Christensen.

Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 63 Hobro købstad m.v., .'
den 27.okt.195;. e

1(yst •••••
Anton Niel åen.

Genparten s rigtighed bekræftes.
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KtU. NK. 02(> YI ~

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

•e

I

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

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

sogl1.

5.r'Hvam by og sogn.
Købers }
K 'd't . bopæl:re lors

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Gade og hus nr.:
(hvor sådant flndes)

Anmelderens navn' og' bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for .
Viborg amtsrådskreds.

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration.menighedsråd
Undertegnede/der er ejer af matr. nr. 5r'

Hvam og
af byv.i sogn,
erklærer herved, atø af hensyn til Hvam kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den .nedenfor .nærmere beskrevne
del af ~J ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu *aR eller senere 'kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
oller fra kirken eller kirkegården.

(I' '...,~

Den del af ,~ejendom, som den fornævnte bestemmels~, angår, begrænses moQ
at kirkegåfd.sd.iget-og iøvl'igt af er hele m. nr. 5r

sålede&rsom det "fremgår ar' del oeK'laralionen' vedhærtede-*ort-., ""'
(; I/')

Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på ~ ejendom,
er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt I1XElJl~:X1l!lX provstiudvalget for

For fredningen krævet:l3jJg ingen erstatning. Ril1ds herreder s provsti.

HVami , den 6/«3 1952-

K.Siegumfeldt Christensen. Brorson Laustsen.
Vilmar Risgård. Peder Chris~ensen. Kr. R%~k Ulrik.
Holge:r:'Svendsen. J. V. Bækgår d.

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 20 •juni
Otto Kiørboe. V. Rasmussen.

Hvam dl;;n28. juni 1953..
Th. Nøl'går d.

~t tiltrædes, at nærværende fredningstilbud tinglyses som
s.ervitutstiftende: på ejendommen matr.nr. 51'-Hvam by og sogn.

Kirkeministeriet, den 25.okt.1952.
P.M.V.
E. B.

Aug. Roe sen
Fm.

Indført, i dagbogen for retskreds nr. 63 Hobro købstad m.v.,
den 22.sep~ 195~.

Lyst •••••••
Anton Nielsen.

G~npartens rDgti'gbed bekræftes~

I •
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,



e-

.'

!

REG. NR. -lO v, L,

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

Akt: Skab nr.
lSd Bvam by og sogn. (udfyldes af dommerkontoret)

Købers } b I
d. opæ:Kre Itors

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

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

søgn.

Gade og hus nr.:
(hvor såd.nt flndes)

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

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

DeklaratioD.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 15 d

<'~

af Hvam by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til !Iv8m 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 kY ener senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod
af k~rkegårdsdiget og iøvtigntf øst

8yd og vest at mBtrlkkelskellet, og mou nord af en 11n1e ae •
tra kirked1sst psrullel med dette

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 amtsråds kreds samt menighedsrådet for Hva·8Osn.For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Kvaa ,den 22. ~uU
Anur. Jacobsen.

Til vitterlighed:

Valdemar Ulrik
A.uistiansen.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.
f1\;\~,

Viborg, den 20. 3u.n1 i';r.
Otto Kiørbo.. V. Ruamussel1.

JtV'~m den. æ.3'W11 1953.
Th.:Nørprd.

Inatert 1 dagbOgen fer l'f?tS :Eds nr. 6' Hobro køl~stad m.v••
der. 22.sep. 1953.

Lyst. • • •
Anton ,Nielsen.

GODPQrtena r1gt1gbed bekræftes.
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02048.25

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02048.25

Dispensationer i perioden: 15-05-1985 - 16-08-1989



NATU RFREDNIN GSN ÆVN ET
for Viborg amts sydlige fredningskreds

ADR.• LA~DBOGÅRDEN., FÆLLEDVEJ 1
TLF. (06) *621228

Kontortid 9.12. lørdag lukket

LV)

.2ø y~ L f1IjqtrREG. NRaoo VIBORG, d~15. maj 1985

Fredn.J.nr.H - 2/1985 ~

J"1I1redn:~1 ::·1 ...tOret

til orientt)1 i1.~ .sJ, _GS- 'fÆ
t:J l:) ~j.l.~........ \.

Efter forhandling med Nationalmuseets 2. afdeling giver frednings-
nævnet herved i medfør af naturfredningslovens § 34 tilladelse til,
at der på et areal af matr.nr. 5 ~ Hvem by, Hvam, som er omfattet
af kirkefredning, og som ved skelforandring ønskes overført til
matr.nr. 5 ~ srnst., foretages en udvidelse af kapelbygningen. Til-

~ ladeIsen er betinget af, at projektet til udvidelsen kan godkendes
af de kirkelige myndigheder.
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen bortfalder, såfremt dentit ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.
Opmærksomheden henledes endvidere på, at fredningsnævnets afgørelse
kan påklages tiloverfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København
K., bl.a. af Danmarks Naturfredningsforening og miljøministeren.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, man har fået meddelelse om af-
gørelsen, og tilladelsen kan ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet, medmindre den opretholdes af klagernyndigheden.
Kopi af denne skrivelse er sendt til
Ingemann Jensen, V.H.Strandvej 23, Lihme pr.
Harald Horn, Borgergade 35 D, 9620 Ålestrup,
llestrup kommune og kommunens vurde ringsråd ,

7862 Brodal,

e
e
•

kommunekonto re t,
9620 Ålestrup,

Viborg amtskommunes plankontor og fredningskontor,Postboks 21,
8800 Viborg,

FreAningsstyrelsenJ Amalieg~de 13. 1256 København K.,
Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Runddel l, 2000

København F.,
Nationalmuseets 2. afdeling,lt'rederiksholms Kanal 12, 1220 Køben-

MMtIIet f """'"II8tYNfMn havn K., j. nr. 663/85.

t 7 HAJ 1985

.' .

Herr landinspektør Finn Skøt,
Vestergade 12, l.t.h.,boks 2,
9620 Ålestrup

Miijorninisteriet
J. nI'. F. \'\ '). . ~



Naturfredningsn~~net
~ for Viborg Amts sydlige fredningskreds

Skottenborg 24, 8800 Viborg
Tlf. 86 62 12 28

Kontortid 9-12, lørdag lukket

•

REG. NR. 020Y~fJ~
Modtaget t

Skov- og Naturstyrelsen
1 7 AUG. 1989 I

I
I

I
I
,·1
I
I

I

Viborg, den 16. august 1989.
Fred.j.nr. H 7/1989.

Emil Christensen & SØn ApS
Hovedvejen 175
9620 Aalestrup--------------------------
l skrivelse af 3. august 1989 har Aalestrup Kommune forelagt
fredningsnævnet Deres ansøgning om tilladelse til opførelse af
en 27 m2 stor tilbygning til kapellet ved kirken i Gl. Hvam.
Fredningsnævnets tilladelse er nØdvendig, fordi byggeriet Øn-
skes foretaget på matr. nr. 5 r Hvam By, Hvam, der er omfattet
af fredningen af Hvam Kirkes omgivelser, jfr. naturfrednings-
lovens § 34.
Under hensyn til byggeriets karakter og placering finder fred-
ningsnævnet at kunne give den efter naturfredningsloven nød-
vendige tilladelse til det ansøgte.
Der er herved alene taget stilling til, om tilladelsen kan
gives efter bestemmelserne i naturfredningsloven, og der må
tillige indhentes tilladelse fra bygningsmyndighederne og even-
tuelt andre myndigheder.
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen bortfalder, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.
Opmærksomheden henledes endvidere på, at fredningsnævnets af-
gørelse i medfØr af naturfredningslovens § 58 kan påklages til
Overfredningsnævnet, Slotsmarken IS, 2970 Hørsholm, bl.a. af
Danmarks Naturfredningsforening og miljøministeren. Klagefristen
er 4 uger fra den dag, man har fået meddelelse om afgørelsen,
og tilladelsen kan ikke udnyttes, fØr klagefristen er udlØbet.
Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af klagemyndigheden.

Kopi af denne skrivelse er sendt til:
Bent Jensen, Egevej 5, Lem, 7861 Balling,
Villy Brunsgaard, Højtoften 1, 9620 Aalestrup,
viborg Amtskommunes naturforvaltningskontor og plankontor,
Postboks 21, 8800 Viborg,
Aalestrup Kommune og kommunens vurderingsråd, kommunekontoret,
9620 Aalestrup,
§K~~:-.....9_9.. ...~!:11'~~Jy.!.~1~~r-§.:l:o~sm_C!ll~Jl.JJ~JJ.10H~rsholm,Danmarks Naturfredningsforen~ng, Nørregade 2, 1165 KØbenhavn K,
Hvam Menighedsråd v/Richard Gundersen, Hvamvej 84, Hvam,
9620 Aalestrup. æQto venter'
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