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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

251,1m.31.131.14Ih
Købers }18b, :?5ul Ve ..q·~·by K dOt bopæl:

re I ors .

Akt: Skab nr.
(udjyldøs af dommerlrontoret)

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

eller (i de sønderjydske lands-

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

sogn.
O·,. '. Ol7fll.....~ ....1 ,~ ....

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. 251Illtl..-

af "fe jl', by o 6 sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til 'ej 'tI kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgaet på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller fore.tages nogen be-
plantning eller andet, der nu -Ifttft. 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, g\?grætlses mod
~ Idr1(egåf6sEliget eg jgvrigt ar

ez d;;;rl del at 251. der 11,;;.~r veuI. tor en
linte pCl1"illtal lUe(: <let østre k1rke"råad1geQ re1mlng genne. et punkt
de.r 11," ,er ~ ~t trit. det norJv ..atre hjerne af 25.1 0<.: 1 det nordre
akel (Af 251-

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 Tej't:y 30ga byer t'or sig.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning, ...

, den 1951.2~.noV'.
JOhillnrltlS fJo,.SK

Til vitterlighed:

HeJ 1;;81' .'iCiSflUJD ~~8n
~



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 19~

In....ført 1 diotJ'bQgen fe;, rC'~~Oir.re\.:.snr. 77.~lve kø"tsta:.L 'Øl.".,
6.en 28.okt .1552 •

.. 6. APR.1955
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

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

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

sogn.

l.:,.a .~tl. Vl.\n·::b.) !J.:; sogn
Købers } b I
Kreditors opæ :

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

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

Akt: Skab nr.
(udfyldø. af dommerkontoret)

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
U ndertegnede, der er ejer af matr. nr. l~ 11fl.

af V'i:. ~\ ..y by {,I li sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Vejb1 kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds .er mdgået 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 eJler andet, der nu ltmt-li'Jler senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eJler kirkegården. .

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænse,. JRse.
;U ldpke~åfEls8iget og i9vfigt af

således, S01ll det ffelft~år !'tf det deklafatieRea yeeflæfteele kort. ~
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for V...j 't~. GO SU M.r for 31I

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

\e Til vitterlighed:

Rol~r ·i.<.!amU&~·HUl

mognepr'.lii~t

, den 1951.

~..en~ Jepit:een
Yt:jl:~y

1horv~1.;1~rerlaCn
te.u'erm.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS .

Viborg, den lf.okt. . 19512-

Otto Xierl>oe.

Lyst ••••

- 6. APR 1955

,



Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

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

el1er (i de sønderiydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

l! .tI;!l. Ve;i1"J b~{ug sogn.
Købers }
K d't bopæl:re I ars

Akt: Skab nr.
(udfyllUs af dommelkontorei)

Gade og hus nr.:
(hvor sådant ftndes)

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

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

Deklal'alion.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr, la f 25•.-

af Vejby by og sogn,
A erklærer herved, at jeg af hensyn til Vejby kirkes frie beliggenhed overfor
• fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds 'er mdgået 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 ltmr 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 nord
~f kirbgåfthdiget eg i9'/rig~af vejen l..Jngs ki.rk\Jns S0:'S(~re lige, 11.01.1vest

af ve~en til Eustrup, mod øst af v~jen til Ramalng og mod syd

~f en linie mellem ue to veje 100 • ud ad ae to sidst~~Tnte
ve je fr ti ve~ en i nord

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
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Vejby sogn,hye%' tors1g.

, den
2. fel:;'l"Uar

Helene Pe~erBen.

195~p.t. Sk~ve sy~ehu8
3unnar Pe~ersan.

Til vitterlighed:

Jens Filten'>ørg.
J'ensine Fl1'ten'borg.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den -11•okt.
Otto Klørboe. v. ~asmussen. ''Jarl Jen sen.

In ...tørt 1 1.l8gbogen tor rc:tskreos nr. 77,Skive k•.itstali m.v.,
den 28.10.1952.

L.'- st ••.
Lorentzen.

•

f, -

'"iI

•\



•,

J

stempel- o;; ger,' rf1'l
1 h.t. lov 140/37.

~ ~ k l a r a t :1.o n •.-~~~~--_._~---~_.---

AnrnalJe ...", :Predn1n~;s-
næmet for V:1.'torg eJmte-
.ru J.skra .s.

REGeNR. O~q4s ..c \C)

UnJertegnede ~'eat:lr".;lne tor qki11e-VestsfJl1ing jern~~ane a/s. t der
er e~er ~f et umQtrlkuleret hane~real "Vej~)~tiå 3t~t1on~um1ddel~art
no1'("\ for Veft;y t1l"lte, erkl ::I1'er herved, at vi af h(,;ns~1n til V,.;~r.y kirkes
.frie ~:eli~L~nheci ov(;rfor fl'etin1n.:.;stv.eYnet tor Vi'borg amturådskred$ er
1nugået på, ~t dEr på lie', :".oJ.cnfor n·'.l'mere ':e:Jrcrevn~ Uljl af vor e~ tO .•om
ikke må Dk.e DO~n ~l\ler11·~;cre ~'ElI'r,~'g,...:la., vC:tr1gt; eller mL~lert:l. ..~1,gt.
eller toret ...t;;ea nOijen N~pl~:mtn1n'~ oller ån(~et, Jer nu eller senere ' ..-i n
virke uk~monQe eller hæm~~nue for u.aig'en til eller fr~ kirken på
kil' ke gfa den.

~n del uf vor ej~n~om. som de~ fvln'~nte "QGtemD~lse ~ngår. er
del (iel af b.wans tolreal, der mod "et h! .jræl1.Jes af forl'1n(wl.:J e8V~ jan
mellem de nord vJ lJ~d tor h~nen 11.:::.::;endeu'.;l(; i:l:f' matr.nr. 38 Vaj'by by
oe; GO~t'1 og mo(; vest af' b1vli:.,itH1. fl'& ;(0(; .•.103 til ~':-t)=;trup.

?rer.i11:tc,,-en slt:.d ikJ~ V:i~l"e til h1n(~<.:.rfor opfør..;; l oon af ,:.ol:; til
banens c1r1:ft nøt..v'.;'!l...1":ftbygnin. ";11.', men 1;\:::Jt,::X'Glaen er 1n,.iforetået 1
at fcrh~n~le med tredn1nJsnwv~et om såuan~e bygø1n3ers uds~enct. Og be-
l1rc;:,cnhed, forirloJen bllg :cr1(;t påi;o~;.'n~~eEJ.

Det fredede ~reals r.e11,i5,:::~nhed fremgår IJf riet d~kl<Jr/;ltlon.n
veuhattede kort.

Påtaler·erett1;1et med hli:1no:jntil den pålugtel:,'eaterl'.1:Lolse er
trednin~snævnet tor Viborg 811taråtiskreda sa:~t menighe\;.3rådet for Vejhy
sogn.

Ior fredningen k.r:!ves 1n~.:eneratutninJ;.
lf~~rYlDron{te deklaration Vil lk:::e kunne t1n:;1.,'ses, da uet fredede

areal ikke er matr1kuleret, men ut dekl~r.t1onenuuf~r~1ges8e~purter
til op'tevarlng 1 ffi<::nlghednrå.,.ets, proV'stons, jernul'e8ell)k~~.·ct8 og
~rednln;anævnets arkiv.

V1bor3, ~~n 14/9 19?2.
Gu..1k GU,..ikaen .B ;e":::eLarf.H:n Th.Høst,Jård.? .Søren o.Jn.
ul\e,,;'wn ..vn. Jc.:o ':h::ss~n. }:,;.'" • 1\:::r.the:t..0en. Y..!'1,:-rton Tho:~oen.
i110hael Ju.otescn. t!Qrtt:;l'l ~}I,.,~"..;;.~: ':':.;:;. .F. ~_~cbm1~.t.
Nørhave rfi.:;lacn. ,lens Kr. t,n.;;r.:;;2~. 11. lJulgård. ,'t.~,Jtt.:;rgSl'(,~.
Sigfreu M~H.tsen.,

Freclnin:;;anæ'f'nst for VihjirJ ::3Cltsrtl. ....at!reus lIlo~tu3er
torul.1t.-Jt&ende fri;ldnln;otl11:'u~~, ~(;.r vil v ..;re llt tl~1;1~1aeop torUntlæ.nte
ej\;!f) .om.



- --:;;;p ------~------- ..

Vi l~org. den 16.ol(;t. 1952.
Otto Klør boe. V. 1,..dJmuesen. O<lJ'l Jeæen.

". .~ - ~

Genpartens rigtighed bekræftes,
FJl.'ednings.n~vnet fol:' Vl!){'·,· ......",...,...",...;~. d

....l:.l\.., Q .....at.~ ...Q...:...fl,Sla:e s.
den

- 6. APR.1955

,
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•



1\1:;\1. Ml 1\. ,,,,, - , ~

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

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

eIler (i de søndenydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(adfyldøs af dommerlwnJore(j

~r ug SQ&n.
Købers }
K d't bopæl:re I ors .

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

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.

25bc

af "El i \lc1 by (.).& sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til 'fe ;11::,1 kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er mdgået 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 0,S1;
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af

911'1 tt"" i", ~ t: te.
~ på det frcdece ~r.eulstående b~gniD~8I - et J~1vbu8 og en

gara.5,8 - ak~l r~~rnE8 1nC~n 5 .;.:% :trø. d4ltto.

~!6J.~~Rl 8e~ 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 fVefl'·, sodWl.hyer Ol' s1g.For fredningen kræver jeg ingen erstatning. o-

,,4t Til vitterlighed:

Hol~~rRUømUS3~n
sogr1\irr:iSt

Ve jl'~ ,den .?I;i.no"l.

'1'hor\tQ l...;, ;1a .~:3'''; !:l.

1951.

j;+ .J~'i)'Jrd

lm:re:r



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 19s;J....

Otto K1erboe.
1G.Okt.

V. ;{~amU$s~n.

In·...ført 1 ;iagl:O;.iet1 ror ret;:~<re .;'j ~~:r.""! - .::ild ve kø~'ctalt m•.v. ~
cen 28.10 .1~5:!.

Ly.st. • • •

Ge.iprtcns I.<r, lj!7k;~ ~~!<,~.:fk:3.

F~t~r:'1\:\in.gsn3~'J'ii::1fr-r 'l" ·i:JC:~6 [,,~~-::?·:.Sf:)ti~5:rl_::t~;·~

den



l I

!

•

•

1\1.". I'U\. r ••

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

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

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

sGgn.

25z Vejby by og sogn..
Kø~ers }. bo æl:
Kreditors p

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

\ .
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for'
Viborg amtsrådskreds.

Gade og hus nr.:
(hvor sAd.n! flndes)

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede,. der er ejer af matr. nr . 25z

af Vejby by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hevsy.n til Vej by kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg alntsrådskre~Jrtdgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nog~ll>~ggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu -ka.A.- 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, ..gegflllRses mod
af kirl€egåresEliget eg iBHigt af er hele m.nr. 25z

såleEles, seR'! dl/t frel'ngål af det de~latariulleIl vedhæftede km H-
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Vej by so gn, hver for si g
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Vejby , den 29.11. 1951.

Charlotte Jensen •

Til vitterlighed:

Holger Rasmussen
sognepræst

Thorva ld Jen sen
tømrerm.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 16 •okt•. 195L

Carl Jense n.Otto Kiørboe. v. Rasmussen.

Indført i Dagbogen for retskreds nr. 77,Skive købstad m.v'.,
den 20.12.19:>2.

Lyst. • •

Lorentzen.

Genpartens rigtighed bekræftes.
Flt'ednin6S:Tl~Vnet {oX'Vi~nr3 am'ts.råclsl'W:cds ..

dC21 .. 6. APR 1955
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FREDNINGSNÆVNET>
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REG. N R. o l q~ ?, • C

1JD3K:RIFT
AI

PRO'fOm)L JOft ftED"DGS.øwi~! PaR Y1P01CJ AMTSRA..;SKRSDS.

h 1954, du 25.~=: tl.ilt 11 atIMtlcit tn4a1Dp .... t ID!'
YiborC .. taddilu." .. de "d ".~b1 kirke.

_clf; .-alt tr.4a1apalftD,t. lIedle."l't h1'll8rlde., 01.1l\1 ... :r
otto a.:rbM, Yl'bO:rI. 4.t •• taftlete •• 11_, allt."e2S•• ,.lr.tft
T. a•• a .... ()Y.rl_d, 0l de" .0 ...... a1"'. meJ.l. :t0J.' J.e... Vejby
to_f 1Irt'. ud.le 0411.'1Zena.a, Lea.

-.u....~onaD.db_a.....a' •• det afbold t. tor at ••
tr. det .tr.nr. 25, "'3b7 '1 0l so.. , hyort11 lfia. Uqbogø
lage. a4~ b 0l at de 1 b"dJlia .. a i.t.I'.... I'.... '1'-
eo... , .. ~ indkaldt 4 bekeadt.. !'el .. 1 Stat.Ud.D.d. oc de 10-
Itale bla., jtr. d. \Uld.~.. dat; 1 da, ndr. tr.UlD' at arealer
...ed BjfJJ.l1tkirke tr .. laet. "11a•• b...orb08 .'Dipedarid 0l 80,..-
%14".1' ep.ci.l t ind .. r.le ••

DeJ.' metog. d.reftet Sag.... tredllllll at _tr.nr. 25,
-I. ""1>7 "1 og so...

Pol' L-".~bJ-Fedd .. dte 1Ilg_.
lo!' "'31>1 ••• lpeder'd. _dte toraandea pa.to~ .a.u __ 0l

, ,.

t1!'ke.. rgea 1... 1' ~prd.
Bo del lod.ejer. yar -ødt.
Iantet ...ar lngen udt.
1JlS- • t de ae d1e h.de Doget .t 11ldyende .04 clen foro.u.ecle

trediW2&e
arnn clrøfteda ..... Ol at.slde derefter "lydead.

t e n d • l • e.
I foz'biDdel •• ed dall ad b1.Y11l1C ..ej •• neata:rt. bed-

II1aC.t ar.. l •• Ted "ejb7 kj.rk. op.tud og'" .,.rpal1" _ tred-
1l1Jl& .~ _tr.Dr. 25,VejbJ' b~'og _ ..... "d."1'_l. beliggende
.....t ~or Ye3b7 kirke og 8Dyendt SO. pa1"k.r1Jl8.,1Iida~

Da d.t ".ldead. areal, byorU,l iagen t1Jl111.t adkøat ha-
....a. ital.e _tr1btle. t11.1'.2 'y.ns lod.eje •• Og da det __



- #. -

taJ.&e at «a ."" .... ø.da .1' ej ... _ ..t. an••• to~ude-
llltka. at,6 ••• Ut,_ -3.1" til at tl1 tøø .11 treda1asce-
kludl hal' MYrt." .. let at b.baadle a"'l'gølln .. 1'J.oecL-
ala. at d t. ar••lø ._ en egentlll tredJlll'1g_c.

De 1 1atlre8M1". bar del'to~ .,..li offen1ill. bek.ndt-
p:nlae y•• t indkaldt tl1 ude dags date tor at tal' atl111D1
tl1 apørpdlat, bTorb•• -&D'~'d og 1l1ll1ped8rA. har "nt
aarstil t iDdnralet •.

A:t .011'•• b'''n ell.r lt~d •• haT4... ec1e ø-t _d••
Iapll at cle ud. bu-haft ... , at la4Tlad. _d 4•• fore.

øllede :r:reda1nc.
Ida....... " t1lld.... at det 1PIft". ar.l aGIl et led t slula-

_. af Yljbl k1~It._11."e1.tt baJ: twe.a. b•• t......... n
:t.laeDd ••"":r.ar. 25 jbJ' '7 0' .... tJoe4ø. dle4. at d•• JA
ar.al., ikke t. a••• beb.lll.l •• , ll...ert •• "J.1." .11.:1'
aldlertla.1Æt •• 111:1'toreta b.plantnllll eller aIl4e'.
d.z ... 11.1' •• ner. kan "Irlt n4•• ller "'m.ad. 1'01'
ude!g"". '111 ellll' ~a kirke Øl t1rk.pzd.a.

Htal.be::r.tUae" .eG hensyn til foranaUende ".ø".... 1•
.. :r. de~ Y11 .-r. at t1J1&1~. er :tr.cbl1Dg_..-t far YibOl'l
•• t.zAåsk1'.~ ... t p1'OT8'1ud.. llet :tor Salll •• bel'reders pz.".
at1.

Yo:r1%.4&11l." er ikk. k%tIyn •••• el's.tuD ••
f h 1 b.. t e • • • ••

Ked _._ a"ende t.redn1DI at .tr.nr. 25, "ajb1 bI
0l sop torbald •• 8011 fOl'llD beat_t.

O1to l1ørboe. V. Ju.usaen. Oarl lena ••
a ..dt. ~J'''e tend.leen. afalgel ••

sagen slutt.t.
)(ødat .... ".at,. ~l'bo.. f. 2&aaua••••

UdskrifteDs ri.tilbad
Oarl "D.D.

belaatteø.

:FREDNING SNÆVNET FO t VIBO'~G AMTSR!DSKR ED S
3.mar ..1955.
H o l m.

Indført i Dagbogen for Retskreds nr. 77, Skive købstad m.v.,
den 15.3.1955.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01943.01

Dispensationer i perioden: 16-04-1986



NATURFREON INGSNÆVN ET
i for Viborg amt~ sydlige fredningskreds,

TLF. (06) *&21228 _
Kontortid 8·12. 'e!'dag lukket

ADR. GRAVENE 2·

....

Til fredfllFigsrøgisteJet -
til orientt:;rlng l!fe ---ib ~

I skrivelse af 16. april 1986 har De forelagt fredningsnævnet ansøgning
om tilladelse til·opførelse af en redskabsbygning på ejendommen matr.nr.
25 ~ Vejby by, Vejby, beliggende ved Vejby Kirke.

,
Fredningsnævnets tilladelse er nødvendig, fordi der på ejendommen er
tinglyst deklaration om, at ejendommen af hensyn til det frie udsyn til
kirken skal friholdes for byg~eri og beplantning.

4tViborg amtskommunes frednin6skontor har i påtegningsskrivel~e af 2.juni
1986 oplyst, at der mellem kirken og vejen i forvejen findes en "bygning,
der tager indsynet til kirken på den side, hvor redskabsrummet ønskes

•
0Pført. Opførelsen af redskabsrummet vil ikke medføre nogen forringelse

af indsynet til kirken."
Under henvisning hertil og til karakteren af og formålet med det ansøgte
finder fredningsnævnet at kunne give den efter ,naturfredningsloven nød-
vendige tilladelse.
Der er herved alene taget stilling til, om tilladelse kan gives efter be-
stemmelserne i naturfredningsloven, og der må tillige in~hentes tilladelse
fra bygnin~smyndighederne og eventuelt andre myndigheder.
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke
er udnyttet ~nden 5~r fra dato.

tl1pmærksomheden henledes endvidere på, at fredningsnævnets afgørelse i
ttrnedfør af naturfredningslovens § 58 kan påklages til overfr~dningsnævnet,

Amaliegade 7, 1256 København K. bl.a. af Danmarks Naturfredningsforening
4IPg miljøministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, man har fået med-

delelse om afgørelsen, og tilladelsen kan ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet. Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
den opretholdes af klagemyndigheden.
Kopi af denne skrivelse er sendt til )
Bent Jensen, Egevej 5, Lem pr. 7861 Balling,
Knud Tnøgersen, Skivevej 33, 7861 Balling,
Spøttrup kommune og!kommunens vurderingsråd, kommuneKontoret, Ramsing,
Viborg amtskommunes 'plankontor og fredningskontor,j.nr.8-70-52-1-78l-1-86
Fredningsstyrelsen iAmalie ade l 12 6 Københav K

o u re n~ngs oren~ng, rederiksberg Runddel 1,2000 Kbhvn.F.
Jacob Blegvad A/s, Kastetvej 2, 9100 Aalborg,j.nr.8240-0JB/hjk.,
Brøgger, arkitektfirma I/S, Fjellerad,9260 Gistrup,

~ationalmuseet, 2. afdl.,Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K.,
. Salling provsti/provstiudvalg, Præstestien 2, 7861 Balling,

Modtaget1frednln~styrelsen

1 O JUNi 1986



Mentghedsrådet for Vejby Kirke v/Aage Borstrøm, Stenborgvej 3, Vejby pr.
- 7861 Balling.
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Poul Sørensen
.l 1.
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Viborg Stiftsøvrighed
Domkirkestræde 2,
8800 Viborg,
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