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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
• og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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Akt: Skab nr.
(udfyldes af domme,konto,et)

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

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

sogn.

210, 21d !~jel..is.b} og
- - 'Købers }80ga, 5rn.5n .Glerup. Kreditors ~opæl:

Testsrbølle sogn.

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. 21<:-

af 1M l '8 by OS sogn,
erklæret' ~erve~ at jeg af hensyn til l:1e lJ.SliJ 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 ~ 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 syd
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af en ~1nie .~a a~ellet .Od 11 em fra diget
parallel ~e~ dette til h~~ejeB BOJ nord

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

min ejendom,

, den

3.X. Poulsen.

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.
"',~~J)
~.Viborg, den 2O.3u.Di

Otto Klørboe. T. i:taamUiJS en • J'ens Ohr. Hansen.

In ...:f'øriJ 1 d-gbogen for 1't:::tskl'eU8 nr. 6'. 80""1'0 Jæ1 o~d m.y ••
den 22.sep. 1953.

~st •••••
Anton taels~l1.

Genpartena rigtighed bekræftes.
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Akt: Skab nr.
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Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32

Dispensationer i perioden: 02-02-1989



Naturfredningsn~~net
for Viborg Amts sydlige fredningskreds

~ Gravene 2, 8800 Viborg
Tlf. 06 62 12 28

Kontortid 9-12, lørdag lukket

{} Of,{) 't 15 ., :J' "'- U

REG ND Modtaget I
• I\.,Skov- og Naturstyrelsen

- 3 fEB. 19f,g

Viborg, den 2. februar 1989.
Fred.j.nr. H 2/1989.

Arkitekt Øjvind Jørgensen,
Kirkepladsen 4,
9900 Frederikshavn.

I skrivelse af 17. januar 1989 har Alestrup Kommune forelagt
fredningsnævnet Deres ansøgning om tilladelse til opførelse
af en ny servicebygning ved Fjelsø Kirke.
Fredningsnævnets tilladelse er nødvendig, fordi det ansøgte
ses at blive beliggende på et areal, der er omfattet af
fredningen af kirkens omgivelser, jfr. naturfredningslovens
§ 34.

Allerede som fØlge af, at bygningen skal anvendes til brug
for kirken, finder fredningsnævnet at kunne give den efter
naturfredningsloven nødvendige tilladelse til det ansøgte.
Der er herved alene taget stilling til, om tilladelsen kan
gives efter bestemmelserne i naturfredningsloven, oz der m!
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 15, 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 l, 9620 Alestrup,

.. viborg Amt skommune s naturforvaltningskontor og
~ Postboks 21, 8800 Viborg,

Miljoministeriet
Skov- og NaturstYl'Clsen
J.nr. SN 12/1li ~~ooo.z
Akt. or'2

plankontor,
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