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Afgørelser - Reg. nr.: 02048.36

Fredningen vedrører: Vesterbølle Kirke

Domme
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Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

02048.36

Fredningsnævnet 20-06-1953, 18-04-1955

Kendelser

Deklarationer
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REG. NR . .,2()VJ XAr

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
• og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

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

sogn.

2B.24b Veat.~belle
by O g SO&l1- Købers } b I.

Kreditors opæ .

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontor.t)

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

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration .
Undertegnede, Biki:ik&Ht.kdi: T4!ste»bølle aOFe:rAd pi kOUSWJ~na

".ane som ejer Bf matr.nr. 2a ..2.fb
af Teat.er.llt by V.ate:rbell. sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Yeste-r'-lle kirkes frie beliggenhed overfor
frednin~vnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af l8+ft ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu t.aM eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af ~ ejendo~~m den" fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod ••••
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af ..

\ .. tr1kkelekrallet •• 04 Dord og 3"~~, af utrlkel-
skellG't og 110.... eat af en lic1e 4.25 la fre t1l'lteprQs~J.t::;et parnllelt
med O€~tog torl_~-e1i 110.- noriJ 0l syd til stellet.

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. 'feater.lle ··SO·

, den 2f.5. 195~

IO&yaTd Dolle~up. rn~.S0te~sen.Søre. L.Stlttrap.
lyer Iv~rsen ~ir~n iederaen. Alt. Kalle.
Je~~ X)hoeb. S~ren t.Støttrup. Niels ~brkU8.ea.

Til vitterlighed:

'I.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 2O.'til11 1951.
otto lt1ørboe. T. RaSlluøsen. 3e1'er1 PeJe'!sen.

InJf.' 1 d21bopn for retskred6 Ilt. fr,.no'!o.ro u'bs~cl II ....

den 2~.$ep.195'•
•
Anton Nielsen.
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REG.NR . ..20Kf,.yA-)~ _.Yj
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelsee og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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250 Veste~bølte by 05
soe;n

Akt: Skab nr.
(ruifyldes af dommer1rontoret)

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

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

sogn.

Købers }
K dot bopæl:re lors .

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

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration .
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 25c

af Veater)),lle by Gg sogn,
erklærer herved, at leg af hensyn til Vestl!l'belle 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 -lttm' 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 og iøvrigt af ...

, ',el'J,linie 10 Dl nord tor, .
dette. samt matr~tk~lakellet

syd
iget parallel med

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. Vøster.lle SOp..

V'eaterbølle ' den 15.'\111 1952
K.Oluf Chr1ste~aen•

Til vitterlighed:

A.Kristiansen. F.Bou.inkel.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den ~ 1951-~.,utl1 . ~.
Otto K1ørboe. Y. 3aaaUSaeD. S.ren Pedersen.
Irw :t8rt 1 dagbogen for l'etskl'ede ar.. ø Hobro k.baud a. 'Y.

den 22.sep. 1953.

Anton lii...laea,

(lenpaFtens J{i~iWted n:krræt"tes.
eivHd9mro.~tr"'~~~ ·Ii_'"'" J. - ':t D n" 'c,:,

v O.l. L::: 5

Pft"'1'dni~, >I l! ~t f0:r Vibor,
Amts::~ad~kti~th
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REG. NR . ..2~YJ x~
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontor")

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

el1er (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

261 Veaterbelle
by Q.g; sogn.·

Købers } b I
Kreditors opæ:.

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. 261

af VesteJ.' Belle 'ffe""ter~øl~: sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til ., ~ 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 bestemmelse angår, begrænses mod nord
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af

en linie 10 • nord ter diget parallel ud
dette, samt matrikkelskellet

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 vest.r'Nll e !lOgn.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Vesterbelle ' den 10. ~uu.:
laura Kristensen.

195\.4

Til vitterlighed:

A.. I:rlstlc.lnsen
:r.lo_intel.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.
",'

Viborg, den 18 .capri l ~ {.Il\;-;;
Boa. v. Rasmusaen. E,nar Houp:rd.

Ind.t.r't i daibosen for rets!a'eda nr. 6} Hobl'o u'batad
den '.maj 1955•

.f\nton~aelsen.
Genpartens rlgt1~ed ~ekrættes.
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