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KENDELSE afsagt den 13. maj 1955.

Sag ang. fredning af Lem-
ming kirkes omgivelser.

Mødt var fredningsnævnets medlemmer m~fl.
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Nævnet drøftede sagen og afsagde derefter følgende

K E N D E L S E
I forbindelse med den ad frivillig vej påtænkte fredning

af arealer ved Lemming kirke opstod også spørgsmålet om fredning
af et areal af gaden, beliggende nord for Lemming kirke, hvilket
areal er udlagt dels som anlæg, dels som parkeringsplads for kirken.

Da det pågældende areal, hvortil ingen tinglyst adkomst
haves, iflg;.matrikulen tilhører sognets beboere eller bymændene,
og da det som følge af den ubestemte kreds af ejere måtte anses
for udelukket at få udstedt og tinglyst fredningsdeklaration, har
nævnet valgt at behandle spørgsmålet om fredning af det nævntett areal som en egentlig fredningssag.
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De i sagen interesserede har derfor ved offentlig bekendt-
gørelse været indkaldt til møde dags dato for at tage stilling til
spørgsmålet, hvorhos Lemming sogneråd og Lemming menighedsråd har
været specielt indvarslet.

Menighedsrådet, der er bruger af arealet og vedligehol-
der dette, har kunnet tilslutte sig den foreslåede fredning.

Andre har ikke givet møde under sagen.
Idet nævnet finder, at det nævnte areal som et led i

sikringen af Lemming kirkes omgivelser bør fredes, bestemmes nær-
mere følgende :

Et areal af gaden i Lemming by og sogn, hvilket areal
ligger umiddelbart nord for Lemming kirke og hvis nærmere belig-



5VJ.J.J..l.<;;;U. ..L. 10 V .L-.J..e:, li J.L"l::l1ngaraI ae1inærværend.e kendelse vedhæftede
matrikelkortkopi, fredes, således at der på arealet ikke må ske
nogen bebyggelse, hverken varigt eller midlertidigt, eller fore-
tages nogen beplantning eller andet, der nu eller senere kan vitte
skæmmende eller hæmmende for udsigten til eller fra kirken og
kirkegården. Arealet må ej heller benyttes til oplags-eller 108-

sepIads.
Påtaleberettiget med hensyn til foranstående bestemme1

melse, der vil være at tinglyse på den nævnte gadeareal, er frljr
ningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt provstiudvalget for \
Lysgård m.fl. herreder.

For fredningen ydes ingen erstatning. •
T h i b· e s t e m m e s

Med fredningen af et areal af gaden i lemming
by og sogn nord for Lemming kirke forholdes som foran bestemt.

Holm. Niels Jespersen. v. Rasmussen.
De mødte påhørte kendeIsens afsigelse.
Sagen sluttet.
Mødet hævet.
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Rigtig kopi af matrikelkortet.
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