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Matr. nr. 12 .Jannerup
by ,og sogn.

Fredningstilbud .
,

Undertegnede ~h' Q •...J ... ~ (jc>~77 J.....L: ........ ,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. Iq.

.<::. J, ~" ~'~"Y7' r ...'
V'1~ 6;/.... ~,., ~ ''''' <" ..,-J

af ~ ,., n -. ..;, by
at lade nefilennævnle areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

,, ,

Fredningen har følgende omfan~:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, således at

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign. i der må ikke opsættes, '

skure, udsalgssteder, isboder, vogne li! beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande. • ~.

~(tt.1'{ fmIfu\tiBtl:le~t11~'K(j'gc ret -'tit ~'atx
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforståel med, at ovenslående freuningslilbud tinglyses på min ejendom' matr. nr. I q.

af ~ '...1"6<'-"7 by ..J,(;; .J6 .......;> sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold li! foranstående er· fredningsnævnet for

amt og f? ,....,.~~ ':'/"C menighedsråd hver for sig. ',-

, de~0 '119J'lJ

~·.t7<u(/?L~

..
I

I
I

j

I
,I
j,

II
I

:1:2 ,jau fludøkU.
Thisted aml modtager og g~der foranstAende

at tilbudet skal lyses som servitut på matr .. nr. 1~
by OS

Idet fredningsnævnet for
fredningstilbud, bestemmes det.
af Jannerup sogn,
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af hartkorn: O tdr. 4 skp. ° fdk. l!, alb.,Mkot'1J'lMlcr:nr.7.JdorJrio·
~ZM~<t"nK\tA{Xi1t 1IKIx 'lIdgM?J1t aXlRttirQR.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

M.}I.t.panteh~ftelser,brugsrettigh.,servitutter og øvrige byrder henvises
, L Fredningsnævnet for Thh~tea amt, den 6//1 19 51. til tingbogen.
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Anmolder: li'redn!ngsn~wnet for '.rhiflhe~
~mtf Fjerritslev.
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Matr. nr. 2~ Jannerup
by O[~ sOBn.

."'....
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I'
I Fredningstilbud.

. ,
4'"::4 '. Jj-j:'·7t1>~".I, ~p""'?_':r

1-',
Undertegnede ~ s;;.. p.-.r -.I Jo"~o/f.

tilbyder herved som ejer af matr. nr. Z c::v

af .;1-..... ~ > '7 ? --. :.; by

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede •
•

sogn,

I,

.-=: I'

Arealet beskrives således:

01-, ~ • 7 c) C"> v ./---.

)'7;;>a. tGv ~ C) I'>, .{

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, således at
udsigten til og Ira kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
aubringes transformatorstationer, telelon- og telegrafmaster o. lign. i der må ikke opsættes
simre, udsalgssteder, isbodel', vo~no til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande. ..........
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning,
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningslilbud tinglyses på min ejendom n'latr. nr.

1-a.- af,~ ,., ~ , ~,. ~ by r' ........-r ~ sogn,

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet forc:h."amt og , ...... ', ~•. ~ menighedsråd hver for sig. ....
, den .2.11 / 19 t.·0

~.eA~ )/c~ jl-w/~

Det fredede ::lre~11 ses indtefoCnetpå det ved tinGlysning af de-
klaratiun pa m3tr. nr. l~ ernst. mp~s0ndt8 kort.
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Idet frednin~snævnet for Thi ste d amt modta~er og godkender forarlstående
fredningstilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr, nr. 2!"
af Jannerup by og sogn,
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REG. NR. /3 57 A
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

~oataget TJreanlngsslYrelsen

2 1 SEP. 1982

Den 8. september 1912 holdt fredningsnævnet for Viborg amts

nordlige fredningskreds møde på ]nr~~~ rådhuset i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, og medlem-

merne, amtsrådsvalgt medlem Johan Mikkelsen, Hurup, og Peder Fink,
Jannerup.

Der foretages:

Sag nr. F 85/1982 Sag vedr. dispensation fra kirkefred-
ningen for Kirsten og Antonius Kuijfer
Kænalvej 17, Jannerup, til ombygning I

af 1. sal og den resterende del af
stueetagen på matr. nr. l a Jannerup
By, Jannerup.

Der fremlagdes:
l. Skrivelse af 18.6.1982 fra Thisted kommune med bilag.
For Viborg amtsråd, teknisk forvaltning, fredningskontoret

mødte cand. scient Ole Olesen.
For Thisted kommune mødte ingeniør O.B. Olesen.
Fredningsnævnet meddelte enstemmigt dispensation fra kirke-

fredningen ved Jannerup kirke, til den ansøgte ombygning af l.sal og
udskiftnin~ af veranda.
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Afgørelsen kqn efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af bl.a.
den, der har begæret fredninE3nævnets ~fgørelse, og forskellige
myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, qfgøre1sen er meddelt
den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er·klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af overfredningsnævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Knud S. Lund.

Udskriftens rigtighed bekræftes,
Fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds, den ?o.9.19R?

_~ . ...)J....... \
- - - '-'Knud S. Lund.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Egensevej 15 • Telefon (09) 211693

5100 SVENDBORG, den 8. ma j 195

Journal Dr.: frs. 52/1990

Nævnet h d .ar .d. t~lskrevet

Ørbæk kommune,
Teknisk forvaltning,
5853 Ørbæk.

Ved skrivelse af 16. februar 1990 vedlagt tegning har Ørbæk kommune
på vegne ejeren af matr. nr. 10-e Refsvindinge by, Refsvindinge,
Gert Pedersen, ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til opførelse
af en udestue på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af fredningsoverenskomst af 24. juli 1950,
hvori det blandt andet hedder:

"fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende
beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes trans-
formatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller op-
sættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbe-
varingvaring af redskaber eller lignende skønheds forstyrrende genstande.

fredningsnævent har indhentet en udtalelse fra fyns amtskommunes land-
skabsafdeling, der i skrivelse af 21. marts 1990 har udtalt:

"Den pågældende udestue ønskes opført ved bygningens vestgavl, umid-
delbart op til kirkegårdshegnet.

Den vil især blive synlig ude fra de omgivende arealer mod vest, og
inde fra kirkegården.

Efter landskabsafdelingens opfattelse kan den ønskede tilbygning hen-
føres under deklarationens begrab " .• skure .•. eller lignende skønheds-
forstyrrende genstande", og ud fra den betragtning kan vi ikke umid-
delbart anbefale en dispensation fra bebyggelsesforbudet.

Miljøministeriet
Skov- og Natuxstyre1sen
J.nr.SN 1~13(f-ooos
Akt. nr. \~.

--e1T.
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Nævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen. Under mødet konsta-
teredes det, at der var opført flere bygninger indenfor kirkefred-
ningen,uden at fredningsnævnet har meddelt tilladelse hertil. Ejeren
oplyste således, at han, for ca. 4_5 år siden opførte et skur ved
siden af huset, væk fra kirken, idet han havde brug for et sted at
placere sit gasfyr. Endvidere har den tidligere ejer, ved siden af
dette skur, opført en carport med redskabsskur og hundehus for ca.
18 år siden. Endvidere er der af ejeren, der købte huset i 1977, lavet
et overdækket terrasse i 1978/79, samt for ca. 6 år siden opført et
drivhus på ejendommen.

Under mødet oplyste menighedsrådets repræsentant, at man ingen ind-
vendinger havde mod,at eksisterende bygninger og den ansøgte udestue
godkendes af fredningsnævnet. Menighedsrådets repræsentant oplyste
videre, at man,aftenen forinden fredningsnævnsmødet, havde aftalt med
ejeren, at menighedsrådet skal købe ejendommen under forudsætning af
de kirkelige myndigheders godkendelse. Menighedsrådet vil bruge ejen-
dommen til graverfaciliteter og eventuel senere graverbolig.

Kommunens repræsentant havde ingen indvendinger mod, at eksisterende
bygninger samt ansøgte udestue godkendes.

Fredningsnævnet meddeler herved, at de bygninger, der er opført i dag
formentlig ikke ville være godkendt i deres nuværende udformning, så-
fremt fredningsnævnet havde haft mulighed for at tage stilling til
bygningerne, inden de blev opført. Fredningsnævnet har efter omstæn-
dighederne, herunder at bygningerne har ligget upåtalt hen igennem
en længere årrække med i hvert fald de kirkelige myndigheders viden,
besluttet at dispensere fra fredningsoverenskomsten i nedennævnte om-
fang og på nedennævnte betingelser:

Fredningsnævnet er enig om at dispensere til opførelse af den ansøgte
udestue i overensstemmelse med vedlagte tegninger på betingelse af,
at den side af udestuen, der vender over mod kirken, opføres enten i
mursten af samme type, som de mursten, der er anvendt i huset, eller
opføres med samme type forskallingsbrædder og i samme farve, som de,
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