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FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. ~//r . ,
,.,!

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

Akt: Skab nr.
(udfYldes al domme/frontoret)

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

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

sogn.

1St .:0 L1l:1eb~,'u~ S~~rs }

K d't bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant findes)

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.

af Lime by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskr~~ indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske· hog~else, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der: nu ~eller seneI"e kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, ~BC'Pnses mod _
a.f.- kil kegår dstJi~et og ifJ VI igt * er bele æ.nr. l~ og 20.

således, SQæ det fteIlIg:u af del tielEhuatieAeA vetJhæfteåe lcsrt.
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 ingel~ erstatning. Limo: nogn, hver for sig.

, den 1951.
Lime 29.nov.

L:.yw:l tB Ni~loGn.

Til vitterlighed:

Oh..r. 1'3ri g'3t ed
$0 ne l'æst



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTS'RADSKREDS.

Viborg"den 15.f'ebr. 19Sr

Otto Kiørtoaa V. ~o..usaen. ~ren Cv~rsArJ
L1hme •

In~f'.. t 1 jagbol:sen tor retaaeJs at. 77,Skive køl:lStad m.v. t

den 30.;.1954.
~st. • •

INJ:cntzen.

Iti,.

e-



FREDNINGSNÆVNET>



REG NR J ~-#ytF'• •
2.11 ~

U D S K R I F T
af

forhandlin~s~rotokollen for fredningsnævnet for V I B O R G amt.

K B N D ~ L S B afsagt d. 25. jumi 1954•

......................................................
.................................................................

Sa~ an~. fredning af matr.nr. 5h,5k, ,I
Lime by og sogn, af gadeareal vest og
nord for Lime kirke, o~ af fælles ler-
grav nord og øst for kirken •

.......................................................
............... ....................................................

Nævnet drøftede sagen og afsaede derel'ter sålydende

k e n d e l s e :

I forbindelse med den ad frivillig vej gennemførte fred-
nin~ af arealer ved Lime kirke opstod også spørgsmålet om fredning
af matr.nr. 5h,5k Lime by o~ sogn, tilhørende Lime kommune, samt
af to umatrikulerede arealer, belJggende vest og nord-nordøst for
LilJ}.ekirke og i matriklen betegnet som henholdsvis 11 Gade og fælles
Lergrav 11

Da der ifølge tingbogen in~en adkomst haves til de runa-

le spørp;olUdletom frednine af samtli~e de nævnte arealer som en

trikulerede arealer, der må anta~es at tilhøre lodsejerne eller
byens beboere, således at udstedelse og tinglysning af fredninrs-
deklaration m8tLe anses for udelukket, har nævnet valgt at behund-

egentlig frednjnrosag.
De i sagen interesserede har derfor ved offentlig bekondt-

gørehJe vmret indkald t til møde dags dato for at tage s tillinr;
til spørrsmålet, hvorhos Lime sOVleråd og menighedsråd har været
specielt indvarslet.

00gnerådet or;menighedsrådet har intet haft at indvende
mod den foreslåede fredninf,.

Andre har jkke givet møde under sacen.
Idet nævnet finder, at samtlir;eforannævnte aj'ealer som.et led i sil,ringenaf L,(,mekirkes omgivelser bør fredes, bestummes

nærmere følgende :



.'\.'

l

!

• 1

i
!
l

j~ratr.nr.5h,5k Lime by og sogn samt de to umatrikulerede
arealer II et r:;adeareal II belie2"ende vest og nord for L~me kirke,
begrmn8et mod vest af offentlig vej II b ", samt den fælles lergrav
beligrrenue nord-nordøst for Lime kirke, alt af Lime by 0[:, sogn,
fredes således, aL der på ar~alerne ikke må ske nogen bebygrelse
udover de nu..værende s.kolebY[91in[~erjhverken varict eller midlerti-
digt, eller foretages nogen beplantning eller andet, der nu ellel'
senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til eller
fra kirken af, kirkegården.

Den nærmere beliggenhed af de fredede arealer fremgår
af det nærværende kendelse vedhæftede matrikelkortkopi •

Påtaleberettiget med hensyn til foranstående bestemmel-
ser, der vil være at tinglyse på de nævnte arealer, er frednin~s-
nævnet for Viborf, amtsrådskreds samt menighedsrådet for Lime so~.

For frednlnren ydes in~en ers~atnin~.

~-R-i b e s t c m m e s :------
Med Gagen : fredning af matr.nr. 5h,5k, Lime by og som,

samt to umatrikulcrede arealer, betegnet som henholdsvis II Gade II

II Fælles Lere;rav II, Lime by og SO[\11, forholdes som foran besLemt.
Otto Kiørboe. V. ~asmussen. Søren Overgård.
Det bemærkes, at såfremt kendelsen ikke tiltr~des af et

flertal af sognerådet, bortfalder dem.
De mødte påhørte kendeIsens afsigelse.
~)ar,ensluttet. Mødet hævet.
Samme navne.
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REG. NR. ~ /~tr... - .....,

Justitsm~steriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelsee, og andre påtegninger m, m. (vedr. fast ejendom).

•
"

6a, 17 Lime by og sogn

Købers }
K d't bopæl:re 10rs

Akt: Skab nr.
(lldJy/des af dommerlrontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 15a
(i København kvarter) ,

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

SGgn.

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant flnd"")

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

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37. • ~ IC- " ~

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 6a og 15a

Lime ogaf by sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Lime 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, b9græRses mod

M-kiIkegårtisliig9t og ievrigt-ftf er et areal af 6a, der mod syd og vest be-
grænses. af bivej nr. 5, mod nord af en linie parallel med fornævnte
vej i en afstand fra denne af 20m til matr.skellet i øst og mrod
øst hen til vejen af matr.skellet.

. Endvidere et areal a f 15 a, der mod nord begrænses.> af en
lJ.n~e. parallel det nordre kir Kegårdsdige gående mod øst fra det
nordøstre. hl'ørne af m.nr. 19 til skellet mod 5a, al t

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 Lime sogn, hver for sig.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Lime , den 25•.juni

Kristian P. Nielsen.

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 4•.mar t s'

H o l m. v. Rasmussen.

Lihme d. 8/3 1955.
Søren Overgård.

Indført i dagbogen for retsl{reds nr. 77, Skive købstad m.v.,
den 15.3.195:>.

Lyst. • ••••
Lorentzen.

Genpartens rigtighed bekr:dtcs.
'Ytedningsnævraet 'm: Vi.bc:;:3 ••mwråc.:c1..reds,

dcu
.. 6. APR 1955

. -
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02115.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02115.0-0

Dispensationer i perioden: 08-11-1996 - 09-06-1997



;/oatagor
~uv-.:o 1\11'l.T1J(~.lV"'- '-.-,

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

REG. NR. ) \\S· 00

Den 8. november 1996 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og det amtsrådsvalgte medlem Aage Koch-
Jensen, Tindbæk.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 41/96

Ansøgning om tilladelse til opførelse af garage på matr. nr. 20 a Lihme by, på hvilken der er
tinglyst deklaration om bebyggelse i forhold til kirken.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af 25. september 1996 fra Karsten Hvid Sørensen, Lihme, med bilag.

For lodsejeren mødte Erling Poulsen.

For Viborg amt mødte Ebbe Vang-Pedersen.

For Spøttrup kommune, teknisk forvaltning, mødte Knud Erik Kristensen.

For provstiudvalget mødte næstformanden Jens Chr. Pedersen.

For menighedsrådet mødte formanden Ingrid' Brixen, og medlemmerne Åse Fruegaard, Verner
Jensen, Ketty Jespersen, Tage Hald og præst Jacob Fløe Nielsen.

Der foretoges besigtigelse.

Det konstateredes, at der er opført bebyggelse vinkelret på hovedbygningen, formentlig uden
tilladelse. Bygningerne over mod kirken er markante i terrænet.

Sagen har efterfølgende telefonisk været drøftet med det komrnunalvalgte medlem Søren
Christensen, Lihme. Han oplyste, at han har foretaget besigtigelse.

~ø- og Energimini~tp-riet
:.JV- og NaturBLyrelsen
J.nr. 8N 1996 - \ ~ ! \ i \ ':.,_ ,-~cC/ I Sif~
Akt. nr. \ '1 I '



2 medlemmer af nævnet finder, at det vil stride mod formålet i deklarationen om bebyggelse i kirkens
omgivelser at give tilladelse til yderligere markant bebyggelse på den side af stuehuset og op mod
kirken.

l medlem finder ikke, at opførelsen af garagen som ansøgt vil være hæmmende eller skæmmende i
forhold til kirken, idet byggeriet opføres i samme materialer og byggestil som stuehuset.

Der træffes afgørelse efter flertallet, hvorfor dispensation til det ansøgte byggeri nægtes.

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

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger
for videresendeIse afklagen til Naturklagenævnet.

(. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen slutteL

\ttød~ M'\et.\

kkJfIV\
j . Lund,
formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

1 l IfJV.1996

C/1<~/:fe~v
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Moafageti
Skov- og Naturstyrelsefil

i ~JUNI 1997

Rtu. Nft.1115 . 00
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt

Den 9. juni 1997 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

l\'1ødtvar formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sagnr. VaF 41/96

Ansøgning om tilladelse til opførelse af garage på matr. nr. 20 Lihme by, på hvilken der er
tinglyst deklaration om bebyggelse i forhold til kirken. .

Der frem1agdes:

l. Skrivelse af ll. april 1997 fra Karsten Hvid Sørensen, med bilag.

2 Udtalelse af 26. maj 1997 fra Viborg Stiftsøvrighed

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det
kommunalvalgte 'medlem Søren Christensen, Lihme, meddelte fredningsnævnet tilladelse til den
ansøgte garage på vilkår af, at der anvendes materialer som anført i skrivelse af 11. april 1997.

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

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger
for videresendeise afklagen til Naturklagenævnet.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.
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