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REG. NR. /jJ8
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 søndeTJydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art, nr., ejerlav,

sogn.

17. an. 1tY1dbjer&
by og 80p. KøberS} b I'

d't opæ.Kre I ars

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

h"e.lagt t h.dId.S .. ,ut .forTlbOl'Aftmelderens navn og bopæl (kontor):
~1I1'ldsk.?d.tf.Wn æ/u 1951.

Gade og h1f!"'rrr:. otto r:10rbo~. Fredningsnævnet for
(hvor s&dant Rndes) V'b .d k d

l org amtsra S re s.
Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37. Stempel: kr. øre ..

Deklaration •
ad:r. v • ~."ela 'ted

Undertegnede, ~r er ejer af matr. nr. 178 .n.
af by sogn,
erklærer ~æ;t'" af hensyn til idb e% °l kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskret1' er m~gae~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 kmP 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, begræas8s æee.

.af.- kirkegårtlstliget og il6l'Higt af øv deD del "f a.01". 17., der 11gl_ RDrd t01'
en Unle. der udpr h iI det natre skel. af _.or. 17. 1 eD af'aiaad
et 100 • t"tll det•• ordre sk.l 0& fo;r1:.. tter aocl •• , parallel _ eS
det .Ddr. k1:rkqArd8~\ii.til det •• t~e .kel .t a.nr. 118,

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 JlY1db,era ...... bY-.1.' for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. all.

Til vitterlighed:

Andtrø :s;løhl
aartl'l••

A.J oba .JlarUM!Ø3
pro •• t.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 1951.

0"'0 Uarbo e. T. ae.......
:AJndiD&td.n :50/11 1951.

1"se J~:1ode.d. .

ftng118t 1 l'fltsk"ed8. ttt. 77, StOl" købstad _.7 ••
dea 7.1.1952.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom) .

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:14r afl.
(i København kvarter)

eller (i de søndenydske lands-

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

sogn.

Købers } b Io æ'Kreditors p.

Preal.gt 1 Jfreda1agøæmtt tfU: Vibora
aatd'daky.eds,den .28/12 lsSl. Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Gade og hus nr.: Otto netbøe ..
(hvor sådant findes)

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Deklaration.
aart..q ... A.P. Ds.

Underte'gneiletCfer er ejer armatr. nr. 14r

af ffviidb3 el'. by 0.& sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til H e.:r kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskrea1irdlt~gae~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, begrænses mod ed Ol 81d
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af e~e.. .. U9. kirke ...Ardea det ".8tr. altel .tv v 'i, ae-.
14~-.od 158, clet aydlige 0& 8."11ge skel at 144 aa.t 1 nord af' eD
11n1. der IAr 1 flUS" Md 1I111v111a IStIdast til vej.D .ri 011
t1rltep.z4iea.

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 8,,11b31%{I SOln.bver
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. for 81&.

,den l.aqua' 1951.

Til vitterlighed:

Valdemar sevelat.dsdr. A.,1 oh •• Blinacnl
171'o.,-øt.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 2'.Okt. 1951.

•••••

• ~::~ A -r ~ -.~
/./ Genpartens rigth-hed behæftes.

'F~ednin"'snæ"T~l?'t :~." o-d' -, ~. '-~"'~""r"'n"(~"u ...... . ...... ~~~....~J..c:..~ ......... r."'~.st

~e~ -1. OC7.19J2 II

t'~wAl~

-- - -----
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REG. NR. /?J~ l! IJ .
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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 bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

14u nvi~~l.:h:rg b',: 1);;'

" iøbers } b I
30gn Kreditors opæ:'

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

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

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant findes)

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration .
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 14u

af KY1u't-jerc by HY1.•'t':H'rg sogn,
erklærer herved, at jeg af hens~n til J!",1t.i l:-j erg ,. kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ake 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.

"'Ben åel af mift ejeaåoæ, som åea fOFRQlVRteeesteæ8l:lilse :ulgåc, bligralASliS Q:lgQ

-af kirk-egårdsdiget -og iøvrightf'

Fl'ecm1nsen omfdtt -.:r hele matr .nr. 14u (parker1nJsplaJsen ".d
Hvi·.l'tjergkirke).

P~rkering3plud en tilhører Hviu~~erg kirke. der ejes af
Hi.:<rttornsejerne og ni;1'\'. dakl. U!luerskri"es på kirke:m vesne af den
af k-Lrkee1erne Vtilllte kirtce"eat' r(~lse.v _ ~_

-~cles, -som det fremgår af det deklarationen vedhæftede--..lHH'-t.
Påtaleberettiget med hensyn' til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsråds kreds samt-n:let:Hghedsfådet for ..
For fredningen kræver jeg ingen erstatning provst1uc.lVG'41get for

. :l....lling her'redere provsti.

19~HvL.l':~~rg ,den

I '!"\estyr..:laen
l,ge Lii.4c~rd. Juuus :U~hl.

f.or RviJ~jerg kirke:
'~eJerikJclkobsen.

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 20 • 19511.
<;. .Jan. ~

Otto Kiør'toe: V. :la9m sen. AUt!'U 1.!J.egård.
I

In~f"rt 1 c.aabogea tor retskre.:ls nr. 77.Sklve kø't$ttil1 m.v.,
den 13.2.1952.

L.;s,. Tin&bog. • • • •
TS6e AndeTsen

ket.

~ 6. APR.1955
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Akt: Skab nr.

REG.NR. ;'7J8

x x Yredningsgræ7?.5e

HviclhJ·arq- .By
Hviå bJ-ærfT .s0Y71
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01738.00

Dispensationer i perioden: 13-12-1991



Naturfredningsn~~net
~ for Viborg Amts sydlige fredning skred s
,., Skottenborg 26, 8800 Viborg

Tlf. 86 62 12 28
Kontortid 9-12, lørdag lukket
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Viborg, den 13. december 1991.
Fred.j.nr. H 14/1991.

Landinspektørfirmaet
Balling Engelsen
Torvegade 8
7800 Skive

I skrivelser af 21. november og 10. december 1991 har De ansøgt
fredningsnævnet om tilladelse til overfØrelse af et areal på
342 m2 fra matr. nr. 17 a Hvidbjerg By, Hvidbjerg, til matr. nr.
14 ~ smst., med henblik på anlæg af parkeringspladser (grusbe-
lægning) og beplantning med lave buske.
Fredningsnævnets tilladelse er nødvendig, fordi anlæg af parke-
ringspladser og beplantning Ønskes foretaget på et areal, der er
omfattet af fredningsdeklaration (Provst Exner-fredning), jfr.
bestemmelsen i naturfredningslovens § 34.
Fredningsnævnet har modtaget meddelelse om, at Viborg Amtskom-
mune den 23. september 1991 har givet Dem tilladelse efter loven
om by- og landzoner til ændret anvendelse af det omhandlede are-
al, således at arealet fremtidig anvendes til parkeringsplads
ved kirken. Af afgØrelsen fremgår endvidere, at Spøttrup Kommune
har anbefalet, at der meddeles tilladelse.
Af den på matr. nr. 14 u den 13. februar 1953 tinglyste deklara-
tion fremgår bl.a., at ejendommen udgør parkeringspladsen ved
Hvidbjerg Kirke.
Efter den den 7. januar 1952 på matr. nr. 17 a m.fl. tinglyste
deklaration må der ikke " eller foretages nogen beplantning
eller andet, der nu eller senere kan virke skæmmende eller hæm-
mende for udsigten til eller fra kirken eller kirkegården '·.
Under hensyn til karakteren af det ansøgte finder fredningsnævnet
at kunne give den efter naturfredningsloven nØdvendige tilladelse
på betingelse af, at beplantning sker i samråd med Viborg Amts-
kommunes naturforvaltningskontor.
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 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.

I'

(jAg0 d~~?1Lk~
Inller Nørraard
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Kopi af denne skrivelse er sendt til:
Aage Koch-Jensen, Højmarken 24, Tindbæk, 8900 Randers,
Ina Kristensen, V. Ballingvej 2, 7861 Balling,
Viborg Amtskommunes Naturforvaltningskontor og Arealkontor,
Postboks 21, 8800 Viborg, VA nr. 8-70-21-1-781-11-91,
Spøttrup Kommune og kommunens vurderings råd , Ramsing, 7861 Balling,

~~ov- og N~turstyrelsen, Slo~smarken 13, 2970 Hørsholm,
Danmarks Naturfredningsforen1ng, NØrregade 2, 1165 KØbenhavn K,
SØren Boller, Rønbjergvej 4, 7800 Skive,
Brøndum-Hvidbjerg Præstelønnings kasse, Hvidbjergvej 1, 7800 Skive.

Modtaget I
Skov- og NaturstyrelsM

1 6 DEC. 1991
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