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Afgørels~r - Reg. nr.: 02125.00

Fredningen vedrører: Elsborg Kirke

Domme

la ksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

02125.00

Fredningsnævnet 22-02-1955, 15-02-1954

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>
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I

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

REG. HR. O 2. l 2..S .o o o

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerlrontoret)

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

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

80gn.

5q Elsbor,. by os:
s,?&n Købers } bo æl:

Kreditors p.

Gade og hus nr.:
(hvor "dant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Deicial'aiion.
men1ihedsråd

UndertegnedeYder er ejer åf matr. nr. 5q

~f Elsbor I . . 1... og; sogn,- ~ ~
erklærer herved, at .. af hensyn til Elsbor g kirkes frie beliggenhed overfor
frednin~vnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af ætI! ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu ka.g, eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af f2it ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår,.gegFæRses-ofBQd
-a+- kirl(egårdsttrget.-~ iøvrigt ~ h l 5er e e m.nr. q.

~gilij som det fC!~~går~ eet tieklarati6R8AttW!!Iiættede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt mAnigaee6+ådet fgr provstiuuvalg for
For fredningen krævet> Eg. ingen erstatning.

Lysiård m.fl.herre~ers provsti.

,den 2l.0kt. 195~

O.A.Sv~ne. Ejnar Majsen. A.H~rtviisen.Anna Elkjær
Niels Ohr•• elsen •. Richard Sørensen. Marius Nielsen

Det tiltrædes. at nærværende fredn1n~stiltud ticeLysessom servitutstiftende p~ matr.nr. 5q Elsborg by 03 sogn.
J.:H.. 'titteFlighed . Deklarationen bortfalder såfremt 2i'ealet engang m.åtte

blive induraget under kirkegården.
RJlr[f~MINI3Ti;IUET.den 17•.ju11 1954.

P.M.V.
E.V •.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

l
(
:.

-Viborg,den. 22.febr. 19S~

Holm. V. Rasmussen. .A~ders Bay.
Indført 1 Jaibogen for retskreds nr. 79.Lysgård samt en del at

Hovlbierg herred, den lo.maj 1955.
Lyst •••••

SiiUl'd 'Møller.

Genpartens rigtigh3d "ek:ræftes.

,den 24. jan.1956 •.
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Matr. nr. ~90 Elsbol."."gby O g sogn Anmelder:
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

j
I,
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~'i·",
~.... "

Deklal'ation.

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

e
e

Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 190

Elsbori og
af by sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Elsbor i 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 ltttft 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 veat
af kirkegårdsdiget og ie.,is' t* skellet mod 20f og mod øst af en linie
parallel med diget og skellet 8m fra disse.

De på det fredede område liggende bygninger må bibeholdes.,
Det fredede område
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 Elsbor g so gn.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Elsborg ,den 16.S ep •

Laur. Sør ense n.

1951.

I
I~

Til vitterlighed:
Anker Jeppesen. O.A.Svane~



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.
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1991.
det lokale fredningsnævns vegne.
Højbjerg~den 29.marts 1954.

Anders Bay •.
Lysgård samt en del af

Viborg, den 15 • fe br.

Otto Kiørboe. V. Rasmussen. På

Indført i dagbogen for retskreds nr. 79
Hovlb';erg herred, d en 3..apr. 1954.

Lyst •••••
Sigurd Møller.

Genpartens rigtighed bekræftes.

,den 24.jan.1956 •.
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Matr. nr. Anmelder:
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

20e f 2Ot. Elstol'C by
0i sogn

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

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

af Elsl>orc by 0l sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til El.sbor I 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 syd
af kirkegårdsdiget lilg i9\'FiSt af J ~5 JIll- :l

mod nor d at' en liD18 '" • ,u:8 det nor(,.re
kir l:eibrda ":'1ie pure llel me(~ået'te Ol; levr1gt af' matrtkkelske lin

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 E18,",01' i :10W'l.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

, den 193.Ela~ora
J~na 3t3:~set1.

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 19:1/.

Otto nør'toe.
15.f e1:-r.

v. 1Qisa:usa~n. P,~.~et lokale freun1n~,;snwna vegne
Rø:H:Hl? Clea:29.ærta 1954.

iln ...ora 1'la~.
InJ.fort 1 .;a&'ho~;enfor reta~re.1s nr. 79.1.:.s r;:ård surnt en del af

F.ovl1;jer,~ herred. uen }"~p1'.1954,,,
:LJst. • • • •

Sigurd :':'01101'.

G.;oparteoo ristii( d hearæftea.
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Akt: Skab nr.

REG. NR. ~/,,2S-
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