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Afgørelser - Reg. nr.: 02119.00

Fredningen vedrører: Harre Kirke

Domme

Taksatio nskom miss io ne n

Natu rklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 15-02-1954

Kendelser

Deklarationer
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REG. NR . .//~?

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

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

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

sogn.

lh Harze bf og sogn.
Købers }
K d'·t bopæl:re lors

Akt: Skab nr.
(ud/yliUs af dommerløntam)

Gade og hus nr.:
(hvor sådant 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.lh -

af Harre " by Og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Harre kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på SeR Reå~ !re·hreÅle
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertLgjgt,.~es nogen be-
plantning eller andet, der nu kan eller senere kan virk~er hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården. _-------

Den d~J~~om den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod
~gel 'Og~jø""ligl af

det nævnte natr.nr. kun må finde beboelse sted bortset fra den nu
stedfindende. brug til skole. Nye bygninger må ikke lægges kirke_
diget nærmere end 10m, hvilket dog ikke gælder, hvi s sognerådet
bygger et alderdomshjem på grunden.

så~;- som 'det- ri emgåt af det dekhn ulion8n vedhæftede KUlt.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet fOfHa....
F f d . k '" re SOgn.ar re mngen rævtt5 Jeg mgen erstatnmg.

Hjerk Harre sogneråd.
Roslev st.

, den 9.okt.

T.H.KnuJsen. Ingv.Tung Jørgensen.
Carl Christensen. }~rik Tang. Kristian Iver sen.

Julius Niel sen.
Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den' 15 •fe br.
Otto Kiørboe. V.Rasmussen.

Indført i dagbo@en for rets~reds
den 30.3.1954.

II

1951.
Ingv.Tang Jørgensen.

nr. 77,Sktve købstad m.v.,

L,yst. • •

Lorentzen.

Genp.:.:Æ~ns l igl:;)li.:d bd:ræftcs.
i'rd:.lingsn~vr..et for Vicc:l:~ az..;:~3rå~:Si.'.:.;;;eii;

den
• 6. APR. 1955 •
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REG. NR. -l//~

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

•..

•e

•,

Akt: Skab nr.
(adfyldes af dommerlumtoret)

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

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

sogn .

H~rre. py og sogn.
Købers } b Iopæ' .K'reditors' - •

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant flndes)

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

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

Stempel: kr. øre.

åd Deklaration.sogner
Undertegnede:' der er ejer af matr. nr. 45w og l t

af Harre tJ;i by og sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn. til "Ha r.;r e kirkes frie beliggenhed overfor
frednin~vnet for Viborg am,srådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af . ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu iHwl eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af ~ ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, ee§rti;'AiiQ~ t'1Letit
.a!.J.Qrbgårdsdiget ag..jffi'rigt ~f

er hele m.nr._ 45.v:og dEm del af lt, der
ligger nord for en linie-, der over lt forlænger det sydlige
kirkedige

således, som det fremgår af det dfilklaFlttteflQA vedhæftede kort. fn7I

Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på l'fti.B ejendom,
er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Harr e s ogn.

For fredningen kræves ,jeS' ingen erstatning.
Det på 45v liggende. forsamlingshus kræves, ikke fjernet.

Hj erk Harr e sognerå d,Roslev ,den 9. okt. 195d·

T.H .Knudsen. Ingv.Tang Jørgensen. Carl Christensen.
Erik Tang. Kristian Iversen. Julius Nielsen.

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRÅDSKREDS.

Viborg, den 19t~e

Ingv. Tang Jørgen sen.
15. febr'.

Otto Kiørboe. V. Rasmussen.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 77,Skive købstad m.v.,
den 30.3.1954.

Lyst. Tingbog. • • •
Lorentzen •

•"t-.. _..

Genpartens rigtighed bdcræites,
Fredningsnævnet for Vibo...g ~ts4åd3::.~(,.,:~.

den
.6.APR.1955 •e
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.. -. REG. NR. .-2//'
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve. kvitteringer til udslettelse

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

Harre
Købers } b I
Kreditors .opæ :

Akt: Skab nr.
(adjyld6s af dommerkontoret)

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

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

sogn.

340.35a, 45ac
by og sogn.

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

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

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration .Ingvard M.Jensan
U ndertegnede'/der er ejer af matr. nr. 34C • :; 5a, 458C

af Harre by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til ,Ha rr e kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på dell fleeeflfer BtIlrmara ~esk~~
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, ellel:~ogen be-
plantning eller andet, der nu kan eller senere kan virke skæ er hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården .

.. _--Den del om, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod

min nævnte ejendom ikke må ske yderligere bebyggelse end den, der
1 øjeblikket findes. Hvis nogen del af den nu værende bebyg@91se
skulle brænde eller blive nedrevet, må ny bebyg@Slae ske i samme
omfang so ID nu •

~b:.vtlgelsen. .
~. &&IH .set- fremgar af det deklaratIOnen vedhæftede kort.

Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,
or fredningsnævnet for Viborg amtsråds kreds samt menighedsrådet for Harre sogn

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. •

Harre ,den 3.aug.
Ingvard Jensen.

Til vitterlighed:

A.Johs. Hansen. Vald. Ktist~nsen.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 15. februar . 19Sf.

Otto K1ørboe. V. Rasmussen" Ingv. Tang Jørgensen.

Indført 1 dagbogen for retskreus nr. 77, Skive købstad m.v.,
den 30.3.1954.

~yst •••••
Lorentzen.

. ..!.;' ~- ....

- 6. APR. 1955
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(udfyldøs af dommerkimtoret)

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

elIer (i de sønderjydske lands-

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

sogn.

45ah Hal're,
Hal're sogn. Købers } b Io æ'. Kreditors p.

Gade og hus nr.:
(hvor sådant 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. 45ah

af Ha rre by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til r kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amts~ådskre!I~lfrl'i~dgået på, at der på 888 88Q88fef Htl1fftl:efe 9~e
del af min ejendom ikke må ske "noken bebyggelse, varigt eller midlertidigt, elle es nogen be-
plantning eller andet, der nu kan 'eller senere kan virke sk~ e er hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del om, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod

min nævnte ejendom ikke må ske yderligere bebyggelse end den, der
i øje~likket findes. Hvis nogen del af den nuvarrende bebyggelse
skulle brænde, eller blive nedrevet, må ny bebyggelse ske i samme
omfang som nu •

~qT.t~lfremgår 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 Harre sogn.For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Herre ,den 3.allg. 1953.
Kristian Bod1lsen.

Til vitterlighed:

n1gV. Tang Jørgensen. Vald.XXistensen,
sp. Hjerk •.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 191,,:
Ingv. Tang Jørgensen.

15. febr'.
Ot to ICiørboe. V. RasmuSs en.

Inåført i dagboegn fox rets:cxeds nr. 77, Skive køb;"Jtad m.v.,
den 30. ~.1954.

Lyst. • • •
Loxentzen.

j I •.. ·F . ';."
- ..... , .
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- 6. APR.1955
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Akt: Skab nr.
(udfylnas at dommerkontoretl

REG. N R. .J/",

---------Frednt'n,9.5 9ræn.se

2 t IrfiX
I -t,.50P

"Londev,:;'

Horre by
Horre sogn
Harre herred
V/-Dorg Q,,"1-

Må/forhold /:40(JO
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AI<t: SI<ab nr.
(udfylde. af dommO,"kentol"et)

REG. NR. -t//~

Kirkegård

I,

c!34-1 J,.5°.F
4-SQ

_
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.ve.;

Hofr.l1r. 3+~ ~3o..C,3~

Harre b'l
Horre 509/1

Horre herred
Vibor9 oml
NåljOrholc/ / ..·500
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Akt: Skab nr.

REG. NR . .,t//?

t t t
t f(lrkegård
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45 Cl.-C m.j!.

H otr. nr. ~5 ~h
Horre 6V
Horre sogn
Horre herred
Vi6or9 oml-
Hå~orhold /:500
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DISPENSATIONER>
,

Afgørelser - Reg. nr.: 02119.00

Dispensationer i perioden: 28-10-1987 - 16-03-1992



REG. HR. Q J I ~
Naturfredningsn~~net
for Viborg amts sydlige fredningskreds4It Gravene 2, 8800 Viborg

Tlf. 06 62 12 28
Kontortid 9-12, lØrdag lukket

•

4It•
e

Viborg, den 28. oktober 1987.
Fred.j.nr. H 6/1987.

Brøgger Arkitektfirma I/S,
Fjellerad,
9260 Gistrup.--------------------------
I skrivelse af 1. oktober 1987 har Viborg Amtskommune forelagt
frednin~snævnet Deres ansØgning om tilladelse til opførelse af
en 53 m stor toilet- og redskabsbygning samt etablering af af-
faldsdepot vest for Harre Kirke på matr. nr. 1 t Harre By,
Harre.
Fredningsnævnets tilladelse er nØdvendig, fordi byggeriet Øn-
skes foretaget på et areal, der er omfattet af fredningen af
Barre Kirkes omgivelser, jfr. naturfredningslovens § 34.
Det bemærkes, at den ansøgte bygning ses allerede at være opført
på stedet.
Under hensyn til byggeriets karakter og formål samt under hensyn
til beliggenheden i forhold til bebyggelsen i området finder
fredningsnævnet at kunne give den efter nal~rfredningslcven nød-
vendige tilladelse.
Der er herved alene taget stilling til, om tilladelsen kan gives
efter bestemmelserne i naturfredningsloven.
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen bortfalder, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.
Opmærksomheden henledes endvidere på, at fredningsnævnets afgø-
relse 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 - i videre omfang end allerede sket - udnyt-
tes, før klagefristen er udløbet. Er klage indgivet, må tilla-
delsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af klagemyndig-
heden.

Kopi af denne skrivelse er sendt til:
Bent Jensen, Egevej 5, Lem, 7861 Balling,
Erik Krogh Kristensen, Agårdsholmvej 10, 7870 Roslev,
Viborg Amtskommunes fredningskontor og plankontor, Postboks 21,
8800 Viborg,



.. J Ktb.NI. 9- \ \ CJ ,o o
ModIagttl

Skov- og Naturstyrelsen

3 O JUU 1991

'.
Naturfredningsn~~net
for Viborg Amts sydlige fredningskreds4It Skottenborg 26, 8800 Viborg

Tlf. 86 62 12 28
Kontortid 9-12, lørdag lukket

Viborg, den 29. juli 1991.
Fred.j.nr. H 10/1991.

SFGHH
Brårupvej 50
Postboks 27
7800 Skive

I skrivelse af 2. juli 1991 har Sallingsund Kommune forelagt
fredningsnævnet Deres ansøgning om tilladelse til opførelse af
en transformerstation (1,6 x 1,4 meter og ca. 1,75 meteL h~j)
på parkeringspladsen - matr. nr. 45 v Harre By, Harre - vede Harre Kirke. -
Transformerstationen vil efter en medsendt beliggenhedsplan
blive opført ud mod vejkrydset Sallingsundvej/Gl. Skivevej.
Fredningsnævnets tilladelse er nødvendig, fordi det ansøgte Øn-
skes foretaget på et areal, der er omfattet ~f kirkefredning
(Provst Exner-fredning), jfr. herved naturfredningslovens § 34.
Sagen har været forelagt Viborg Stiftsøvrighed, der i påtegnings-
skrivelse af 19. juli 1991 har uåtalt bl.a.:

•••

"idet Stiftsøvrigheden efter stedfunden besigtigelse af forholdene på
stedet og efter telefonisk drøftelse m~d Harre sogns menighedslåd
ikke har noget at indvende imod, at der som i bilagene beskrevet op-
stilles en transformatorstation på den Sallingsund kommune tilhørende
parkeringsplads ved Harre kirke.

Der vedlægges kopi af indhentet udtalelse af 18. juli 1991 fra Stifts-
øvrighedens kirkegårdskonsulent, landskabsarkitekt Gunver Vestergaard.
RØnde. Man kan tilslutte sig konsulentens forslag om udførelse af
slørende hækplantning - eventuelt Fjeldribs - omkring transformator-
stationen.

"
Under hensyn til det ansøgte s karakter og den valgte placering
på parkeringspladsen finder fredningsnævnet at kunne give dE ~
efter naturfredningsloven nødvendige tilladelse til det ans, ~te
på vilkår, at der omkring transformerstationen etableres en slØ-
rende hækbeplantning - eventuelt Fjeldribs - efter nærmere af-
~ale om udformningen med Teknisk Forvaltning, Sallingsund Kommune.
Der er herved alene taget stilling til, om tilladelsen kan gives
efter bestemmelserne i naturfredningsloven.
opmærksomheden henledes på, at tilladelsen bortfalder, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.

'tt opmærksomheden henledes endvidere på, at
.Miljominister1aØrelsei medfør af naturfredningslovens

I Slwv- Ot; Naturstyrelsen
J.nr.SN ) ~1~11~-cnrvs-

fredningsnævnets af-
§ 58 og § 34, stk. 2,
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kan påklages tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 HØrs-
holm, bl.a. af Danmarks Naturfredningsforening og miljøministe-
ren. 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.

" .
nA -, (' !- '" t, v f '~I -..I I I~" '), t ..'~7Inger Nør~iard

Kopi af denne skrivelse er sendt til:
Aage Koch-Jensen, HØjmarken 24, Tindbæk, 8900 Randers,
Jens Jørn Justesen, Ilbjergvej 8, 7870 Roslev,
Viborg Amtskommune s naturforvaltningskontor og arealkontor,
Postboks 21, 8800 Viborg,
Sallingsund Kommune og kommunens vurderingsråd, Anlægsgade 34,
Durup, 7870 Roslev,

-Ekov=-p~~aturst~re]sen, Slo~marken 13, 2970 HØrsholm,
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K,
Viborg Stiftsøvrighed, Domkirkestræde 1, 8800 Viborg.



Naturfredningsn~~net
~for Viborg Amts sydlige fredningskreds

Skottenborg 26, 8800 Viborg
Tlf. 86 62 12 28

Kontortid 9-12, lørdag lukket
Viborg, den 16. marts 1992.
Fred.j.nr. H 4/1992.

Sallingsund Kommune
Anlægsgade 34
Durup
7870 Roslev

I~,
<
\,,

..J; skrivelse af 12. februar 1992 har De ansøgt fredningsnævnetom tillad~lse til at opstille et læskur på 0,8 x 2,40 x 2,20 m
på parkeringspladsen ved Harre Kirke ud mod vejkrydset Salling-
sundvej/Skivevej (matr. nr. 45 ~ Harre By, Harre).
F~edningsnævnets tilladelse er nødvendig, fordi opstillingen Øn-
skes foretaget på et areal, der er omfattet af kirkefredning
(Provst Exner-fredning), jfr. naturfredningslovens § 34.

t
j

t
Med ansøgningen er fremsendt bl.a. beliggenhedsplan og materia-
ler udvisende læskurets udseende.
s~;=~har været forelagt Harre Sogns Menighedsråd cg Stiftsøv-
righeden. Stiftsøvrigheden har i påtegningsskrivelse af 3. marts
1992 anfØrt følgende:

"idet stiftsøvrigheden efter stedfunden besigtigelse af forholdene på
stedet ikke finder noget at indvende imod, at der som i bilagene
skitseret og beskrevet opsættes et busskur på den Sallingsund kommu-
ne tilhørende parkeringsplads ved Harre kirke.
Der vedlægges kopi af indhentede udtalelser af 20. og 27. februar
1992 fra henholdsvis StiftsØvrighedens kirkegårdskonsulent og Salling
provstiudvalg (Harre sogns menighedsråd).

"

Af Salling Provstiudvalgs skrivelse af 27. februar 1992 fremgår,
at menighedsrådet ikke har indvendinger.
Det bemærkes, at fredningsnævnet den 29. juli 1991 (j.nr. H 10/1991)
meddelte tilladelse til opstilling af en transformerstation på
parkeringspladsen.
Under hensyn til det ansøgte s karakter og den valgte placering
på parkeringspladsen 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.
opmærksomheden henledes på, at tilladelsen bortfalder, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.

-:i I( ;111;1 !~·~terwt
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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:
Aage Koch-Jensen, Højmarken 24, Tindbæk, 8900 Randers,
Jens Jørn Justesen, Ilbjergvej 8, 7870 Roslev,
Viborg Amtskommunes Naturforvaltningskontor og Arealkontor,
Postboks 21, 8800 Viborg,
Sallingsund Kommunes vurderingsråd, Anlægsgade 34, Durup,
7870 Roslev, j.nr. 05.05.05G01,
Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2,' 1165 København K,
Viborg Stiftsøvrighed, Domkirkestræde 1, 8800 Viborg,
Harre Sogns Menighedsråd v/Erik Gjørup, Fjordager 1, Harre,
78.70 Roslev,
Salling provsti/provstiudvalg, Astedvej 20, Durup, 7870 Roslev,
Kirkegårdskonsulent Gunver Vestergaard, Balskovhøjvej 4,
8410 RØnde.
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