
Afgørelser - Reg. nr.: 02019.01

Fredningen vedrører: Nørbæk Kirke

• Domme

Taksations komm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 19-01-1953

Kendelser

Deklarationer

02019.01



FREDNINGSNÆVNET>



•
,

"

•

•

BestllHncs-
formular

D

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 bl. 1 ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: SkaII nr.
(a4f1I4ø. øf doø"u'1IIon"'rdJ

Købers }
Kredito~ bopæl:

Gade og hus nr.:
(hvor ddant ffndes)

Annieidetens nav~ og bOPll;ll(~ontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Stempel: kr. øre.

Deklal'atioD.
pr1:Stc~t. :rd~ud v.ll g

Undertegnede"der er ejer af matr. nr.
I l.!,

af li"'l'b~ p4 \ by "6 sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til ti,. "r'~'k kirkes frie beliggenhed overfor
frednin~vnet for Viborg amtsrådskreoS"' ~r fnogået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af Httft ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu klm 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, bil8ramses IR"
~og-ie"'Figt-ttf

er (jf.!, (,;1 ...1' l.!., Clet' U&~:r Ilord :tor eD. 11nl.,
\.in' dXCi[,'eO v:.lsentl:1~ 1 \'e:;;tl:t~~ T'etuL11. hG det .ydveatli~ hj~rne
af den f:dlt:.13 l~l\:;.raV um1c.1..~1""'rt ';,)·C.,st for præotesh'den til et
punkt, hvur .::et V~..5tl1:..:f; lo1'-11 d 1,dn~ffl f'ra ayd drejer surpt mod
voat

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort. W1I

Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på oAHø ejendom,
er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for prov8tl\Jdval~t tor

For fredningen krævl5-jeg-ingen erstatning. Mh.i.it:l~ODl-S:.mJEtrl~ng ber·cader.

N",r~nBk: ' den 7.noy. 195)..

H. 0. :i:.:ict...ldl, lI::icb n~.:J t!, A.H. AndiirSEln, lena BOUlJlh'd,
Kjeld n1tb, Ansgar Ctl't:Ltel'.·cll, Vilhelm If1eløe ••

Det tl1t:t'~I':''98, at n!al'vcu: e~,-,E. f'r(..dnln~.jliklar8tloa tlaalyøes
aOQl8~rvHut3tift~~lde på )m~;r.nl'. la N8rb. by OS-Øl ud ~.l-

'I.ilGRB.~rbeholdl nS'lwn~e dut pl1~l"Jto:ndø81'eal administrere. at
de ki 1.' L:"li ,:l mJ:-•. l ~Le\l~J!. t.reat'f{ll' ktrlcemtll1.tel'l et.
uanset fridninh~lekl~x~tio~en ataurel •• oa D1Placertns
~f t:,'}3l1in~~rp/j. Qr;i:~let (/z tilUge Om881". bYSS-plaDf.D,

herunJer tll- o, omli:vgnin ~n:, fCUJåvldt bliR1Dgtrl'ne eøl 1:'elSyttea'
t11 driften af pZalat';i,årdi;ll'.l j:.)r..~t', til brug tor præ.tea el1e1'
t det hele ~kal tj$~e klr~sl:,a f~m'l.

R:J::·..~r,·I!:rL;'T' ..;1]fn\·.J;r. 13.1<.1111.1' 1953.,
P.M.'l.

El. F.
J. Pengts..Jun,

1"Di.

It'nsen & Kleldskov, A'St Ktlbentl.vn
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Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstl1bu~ vl1
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS. • •• j l ~l l
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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) l P.b NcrrJtk

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(ruifyldes af dommerkontoret)

Købers }
K dOt bopæl:

re lors

Gade og hus nr,:
(hvor sådant flndes)

Anmelderens 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. 12b

af N~rl:f..et by 0:& sogn,
erklærer herved, at jeg af hel1$yn til NI::rb~lt kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået 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 Ifttft eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eIler kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, lilegræRIl~1l HieQ
M-,,**kegåtd ~digeL..og...iø\l~

er ilE.:U ":;7}. ;af ~:!ealet; der 11::;.1t~sJld for

,tet på a:i~eulet lit~~c!t~le'~:~\~'O~ lOIG~l~l:..n:

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. .!'cl:æk SOsn.

, den 195h

Til vitterlighed:

Otto Kiørboe
H.{J.J<':ri ensan.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 1953.

IllJ.:tørt 1. lJ.f.,Ig'ltor,:;en .L01~ :!:';..; "t-1,r:.'ed~:; n:r ..
den l~.fe\~l' ...1~;:5)... . ..

Rol.r.a.
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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) 44a lI~r'b!:ek

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting- li,y O. ,'!viD
bogen, art. nr., 'ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(ø<ifyldes al dommerkonforet)

Købers }
K d't bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sildant findes)

Anmelderens 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 ii~.J::r.~k by "::ii/; sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til 7.., <,:.I: ~ .::l~: kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået 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 n~ lrnn eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmeiso angår, ..gegræASgS mas
af kirkegårEisåiget og jøvrigt af

er ,c.Ot1 ·i....::l :.;....' tl.u:t'. 4i~. 'J~;,r lj.~~r me.llem
det ø~:~ili~'"ak-el ~t 448 o;; n~,li :~(-:,.;.(t·Ji.' Jl lf~.: '.:1.3\: {~_: .lt :.':~skel
6 • 1_ aorl1!vT \~;;:'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 amtsråds kreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. lit.:1:' 'il"k 'iH;.:t3.,

195JC

Til vitterlighed:

Otto lt101't'oe



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.
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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 bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(ø4fyldes af dommer'umtoret)

Købers }
K dOt bopæl:re 10rs

Gade og hus nr.:
(hyor sådant flndes)

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

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

Stempel: kr. øre.

DeklaratioD.
Undertegnede, der er ejet af matr. nr.

af Nørbook by sogn,
erklærer hervea, at jeg af hensyn til 1<: • t OUt kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskred~.}~r':l1iågået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, QUef 4eFliltaglils eeg;ee ae-
plaAtRieg,.&U~La.w1et,..~" au kaIl-.el-leJ.- SlilRere-k~- vii le skælIIIIlende eller- mem.a:llilRQlil for I:lQSigteR tioL
eUer..fJ:a... kirken .el1e.L kjrkegårdcij. \.

D.en del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af

8yd

Hv:.13 .:tQg em:dr6l! ~t r~'!i;:l...::(,§l! •. ;1:r. 45 j\)~pli&.·f;el> .~('![;ud.l,; t5.1 ut
Ul''Lt'2:~r(;t:t& wwrd 311(.' .,l-Jl"i< .\et 11 .' ,,:"::,' ~f~~C.('e t:t:<T f ti'.' ltø"' HJ::et t11 arealet.

D-et tr~H.eu.larqal
så.ledes.,. .soB+~ 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 :r:r.· ••• 'w,,~~I").-J

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. -~"",I.t~., ~ ""....~" ...

, den
l".. 1" ...J ,~ .. 4J

195~

Til vitterlighed:



".

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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

- 2. JAit 1955
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