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•

REG. NR. /9~ A%~}
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer tIl udslettelse

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

sogn
Købers } b Io æ'Kred!tors . p .

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)Mtr. nr., ejerlav, sogn: "

(i København kvarter) Ib Ro slev' by og
eller (i de sønderlydske lands-
dele) bd. og bi. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.
Fremlagt i Fredningsnævnet for Vib~rg
amtsrådskreds den 12.7.1952. An~elderens navn og bopæl (kontor):

Gade og hus nr.: Otto Kiørboe. F d' t rre mngsnævpe lor
(hvor såd811,t ~ndes)

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

Deklaration.Roslev sogneråd
Undertegnede,fler er ejer af matr. nr. l b

af Ros lev . by Roslev sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til Ros lev kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds 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 ~ eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eJler fra kirken eller kirkegården.

Den del af rkæ' ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, .ee~rtenSe5 IIioe
af kjrkegårdsdig'it øg iø'lrigt af er hele m.nr. lb.

såleEles, S61~~det fremgår af det eeklaratielflefl '/eGhæftede kN~, _

Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,
er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Ros lev sogn ,hver for s:iB

For fredningen krævøs jeg. ingen erstatning. Formanden attesterer ved sin un-
derskrift, at underskriverne era samtlige lovlig valgte medlemmer ~
Roslev sogneråd.

Roslev sogneråd
El se Bligård. Arne Stengård,

fmd.
Nia.Jensen. Sigfred Sørensen

, den 25.april 1951.

Br. Gregersen. Niels Nielsen
Jens Dalsgård.

Til vitterlighed:

Søren Dath, kæmner, Roslev.
Jac. Hansen, skoleinspektør,Roslev.

-----'-- ---



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 29.maj' 195~

Otto Kiørbo e. V. Rasmussen.

Roslev', 5. juni 1952.
P.Larsen.

Tinglyst i retskreds nr. 77, Skive købstad m.v.,
den 28.6.1952 •

• • • • • •
Tage Anders en

kat.

...:;~.....,..:..:7 . ~... .

.,/ G:mpartens rigtli;.,cC oektæftes.
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REG. NR. /?--t
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Akt: Skab nr.
(mi/y/des af dommerkontoret)Mtr. nr., ejerlav, sogn:

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

sogn.

4t Roel... b3 og soa
. 'R:øbers }

K d·t bopæl:re I ors

h ••laet 1 P.redlUngtilllll'fl1et for 'flboqAnmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.: •• tsrldelaed8tåeø Fredningsnævnet for

(hvor sådant findes) 12'.7.1952
O Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i tto n"~boe.
h. t. lov 140/37. Stempel: kr. øre.

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

41

af ROs l..,.
erklærer herved, at Jeg af hensyn til
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskre
del af min ejendom ikke må ske noge~~e~g""'gelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kftft 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, begran~ses med-
af ..kjrkegårds~et o~ ie'tfigt ef

by Roel.. sogn,
08 le kirkes frie beliggenhed overfor

r mtået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne

Rosle.. ,den '.12.
ÅDe Karie Ma4ael'l.

1951.

således;-sQm det fremgår af det dekl8:ratioQ~R vedhæfteee k9r~.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Co 1.
F f d . k '" J,l, 8 •• '" aop,øet for all.or re nmgen ræver Jeg mgen erstatnmg.

Til vitterlighed:

Jræ steagård.
.al.r••

Robert s.erup



r

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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 195J;29."S
0't'\0 n.rboe. V__RS8llUssen.RøsleT dea 6.3uni 19~2.

P.},ara'c •

.........
råge Ander.ea

kat.
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REG. NR. /eP/~
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:
(i København kvarter)

eller (i de sønderlydske lands-

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

sogn.

gaq,. guY' ROfJl ft'
ti)' Ol QOP Købers }

K d't bopæl:re lors

Ir.-laet 1 Fteda1cg.-.rurt tor
Gade og hus nr. ;Y'1borg _tørAdø:--ed8

(hvor sAdsnt findes) den 12.7.195en,.., n~'bo.... '
Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37,

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. ga'1.. gIl'f

af a_le. by 0& sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til RQe1e • kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsråds~ J..n.~~t •pA' 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 .læ1T-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, eegIlenses Ili~

Li J,;; , ~ • cl d' " M
/LIr asilr s 18et °8 lQVflgt .~ trftl-e •• ør .. ~ 0l ~••

ha tr....aiAaec • .,ende t~.bY8~~13eeS' Wld~S.t ., a1'.a1,
de~ bqr*l_ lIOu øord at ~. 111\1_. d.r tJr.k~ea fra det noteS-
.. t11,. h3efo. at udbyp1agea .od DUN pI. deu ....atllge (Jlld. at
.. katede" pU.fillel ",.d dette so d.·.' tl1 \..1dfot 4et nord"'eøt11le
bj." .f beboølSdbue.t.

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 'Ro.lø _p,bYe" tor alS
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

, den 1951.

Til vitterlighed:

Oba rly J etUlun1tap••eor...



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

195~Viborg, den 29.u,
0".. BøJ:lloe.· Y. !l•• u•• c.

Ro_l.. den '.,uat. 1952.
P. Larsen•

.......

•
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REG. NR. /9~
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:
(i København kvarter)

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

sogn.

;)(.. ).',~,,''''V "'-'I' " • r.to...ttn'~" ........... _.... 1,:"" ..... ..1 '1>6 'I<øbers }

K d·t bopæl:re I ors

·v.... - Z>F
ol J . >J ~nmelderens 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.

af ,t "> l by Of.1 sogn,
erklærer hef~~, hlVjeg af hensyn til ...." , l- V :.J kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskre~~~aet på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nog~Jbebfggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kan eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eJler fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af er h'l,.l!;? m.nr •. ,~.

s!Hedes, Som det frel'\'\§år af det deklaratjoneR ~'et:lkleftedek6ft.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. "{J'.; I C:V oogn,hv:(;!' :fur o1f:.

, den 1951.
~2.d(!cr.l'•

J{ic 1.:;lne Ni.;,;·l :Jen

Til vitterlighed:

.'iJ :tG n ..:.'t tb
k:nr.1tl er

;:0.::> lf;;V

Arm: ·.~:tcngård
:;;.a lo r"';\illtC:r

:~:;lcv



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

:,,omnl1V~~:rC:'H>eo~er af ::f'..,Ir>..lm~;;;.vnt,~ e iV', "'Ul t1.1t;~·,;',er
D ..,:rv:Dl't:i...: ~ Q,t,;kl .:r~.t1on.

h.L...llt:v. ..::.e;J. 17. 7.1~5 ::
Tt",;\.! tr. (TC l(~un.

fil 1:'1tt.;r1..5.tib El'.!:
Arne ,"!b.:n&,-"r""t r.\.d,Lt."O::~.rt.IiJ7., ,U:.•lev.

T1nJl:~t1 r, t~;;~:r~t::Jnr. Tt, 'kiv.: kø"'.:t, ..·, ~"'I.v.,
~.e;11.~.HU.1:,;5.1.

•••••• 'J.orentzun •

..... Genpartens rigiig-l1ed bekræftes.
-+fi' ,.~ o }. I: ,. l ' '"J_:'et....:l.\ngsnævJ1c:::. .(C,~~'J A0f: ."J ~::ni.~=z~~G~~~~

den,

••



FREDNINGSNÆVNET>
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REG. NR. /9-t /0'
l I '
. I I" l ,1

'7'· lo

Matr.nr.9az noale,
bJ 0& 80JA

.... 11..

;'..pel- 0& g~blrtrl 1 h.t.loy 1~/31..
D • k 1 a' r a \ , o a•..._ ~-- -

UN1eI" i.epa4. Mo.le •• 8D1Ch............ ~r.\ .. ~.'.r .t ma'1".81".

'aa at Bosl.y bJ' o. 'OID. erld.lll"el' b~'" ...... «r,""'" til
flooile'fkirke. trie belt." ..;enh1t4.....t.rredD1Iic1llilYU,J tor Y1MI'I
..~.~a4Ikre4. al' lnJil~'P' •• t der på deQ nA4eator aara.r. -'.kr •••
u. 4el ut z1a ejiAåom lk~e ml ak. uGlen b.b71i81a••• ~rl&' .ller
.tdl~rtlJll'. ~ll.r toret~I~S BOseQ beplaatn1DC eller 404.'.,4er"
AU kun eller a~n~re k~ virke .k8a~eA4e eller ~ea4. tor '-81Cte.
til eller tl"~ kll'keD. _11'11' ldr·ke.iIlaD.

neQ del at ejendommen, ~'Ae'ttorD8ya'. b••teaael •• eDalr,
ar hele m&~r.nr. 9a& (p~l'ker1D&.pla4 •• st tor klrke,Ard .. , lan&•
••4 kirkevejen).

Pi.t~leberetU •• ' mecl heAii)'Jl'til lhm ~~'l&l'a ba.t •• el •• , 4er
kau t1Abl1.e. ~l .Jtll~~ea. ør trednlnG~Aeva., tor V1ber, ..tarids.
kre4. .amt prov.tlU4v~l,.t tor .:.i&ll1ua heu.o....

lI~ortreda111.,ar: irr"_. 111"au~ ~r~,t .tnlnc.
Roale., den 17.aprtl 11,6.

loslGY menl~ha4$rld. -
Johillllnne. ihlna

t01'1laJl4.
Hløla P.1'1.1ae4. M'na StengÅrd. Jot.wBn_ Kau4b,.

H.Øott.~nn. Vl&to Vl11~d.en.
'r..... 4•• tJen.tlllt til tr.4n1Dcsaavn.'.Vlborc.

Sa111na h6rrøderl yrov.tludy-t ••
JebJørSt den·8.5.1j56.

ru.v.
A. Jobs. 8...8a.

De, till'•• '. "" 11111',..8114. trø4a1a •• 4eJtl~1".t.l_ UD.l, •••
... • eryl'lIt..tlttend. ,i clea 1'0.16'11 klrk.. '11~ncl •• ~.Ild_ ••• tr.
Ill'. , •• Rosle. by Ol. ØOIQ.

•
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l1rka.!nlsterlet. d~n lo.sep.19,6.
P.M.Y.

Gun.·1l~r K.1'01

.4apa.
~redø1nginavn.t tor Vlbori ~lr".kre4a mo4tal.~ tar-

a.tu~t.l..~,d.tr.dn1.c~:Jtllbwi. uar vil vær. ~t t1n61yse p.l Clea
t~r~nnævGt~ ejendom.

Fredn1ng.Bavnet tor Vlborj ~tsr'dskre4.,
V1hora.d&ft ~.se~.19;'.

UolD. v. R&sæ~s.9n.
Roslev, 4.a jO.sep.1956.

f.Lllsrsen
ov~r12rer.

, . ~ , .

•1 , ·M' . ~>"''ottP.1
,l .....1

..,.
'.

~ : ~.. u. . ..

l1SEP.1958

~

III • ~ \, t t.'
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.. .. " . ;.... ' .... . ... " .. ~. , ~.l , •• J l • \~.• . .



Akt: Skab ør.
(udfVldOS af dOlllme,kOJtDr.tl

REG. NR. /9,1

....Rreal u:ru:Z tagen
( /ra- fredning-

Hoslev by
71o.51ev 5Dg»
4:",IP()Q
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Afgørelser - Reg. nr.: 01872.00

Dispensationer i perioden: 29-09-1994



,'e" .. -:: I ".····itG~NR. '9J7-:l. 00
'l,( QJCE

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den 29. september 1994 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde
på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 21/94

Ansøgning om legalisering af garage/udhus på matr. nr. 4f Roslev
by, omfattet af Exner-fredning.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 1. september 1994 fra Sallingsund kommune, Tek-
nisk forvaltning, med bilag.

Formanden bemærkede, at han har foretaget besigtigelse i sagen.

Sagen har telefonisk været drøftet med det amtsrådsvalgte medlem
Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det kommunalvalgte medlem Jørgen
Laursen, Roslev.

Fredningsnævnet meddelte enstemmigt efterfølgende tilladelse i
henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til den i 1972
skete opførelse af garage/udhus.

~, . : • J-;; l

I ~1/ J'~-O 00 I

1~



Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbrin-
ges for Naturklagenævnet 'af blandt andet den, der har begæret
fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Ny-
gade 6, 7900 Nykøbing Mors, der sørger for videresendeIse af kla-
gen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af Naturklagenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

I Knud S. Lund,
1

,!.- formand .

•
F;_' .. .. . .... :. :U '.:.'..J~'gamt, den

3 O SEP. 1994
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