
02048.11

Afgørelser - Reg. nr.: 02048.11

Fredningen vedrører: Gammelstrup Kirke

Domme

Taksations kom miss io nen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredninasnævnet- - - -- - - - - -...., - --
18-06-1953

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>

•



~ I \

•
ee

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(udJyldøs af dommerlwntoret)

€B mn. Gammelstl'Up
Købers }
K d't bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant 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. fe

af Gå.m.:.nelatr'Up by 0l sogn,
erklærer herved, at jeg af hensye tilQ.ummels trup kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsJ;~dskreds 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 ~ 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 syd af
af kirkegårdsdiget og iØVfigt <tf

og matr1kelskelle't. lIod .... t af en luie. der
.ord nord forlænger det v~st11.JI skel af 7&•• od nord af matr1-
kelskellet of: maj øst af matrikelsk.ellet 0& .~el\vestli~ af 4.
'to byvej~ mod nOl'iiøst

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 Gemme la t%1IP SOlD.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Gum.:nelst:rup ,den 12. juli
Agner ~. An~eracn.

195;»'..1

Til vitterlighed:

o. F,oae:mp J~kob lt-r1stenaell•
.,



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 1951l~.junl ./
Ot'tO nerboe. .,. HCJSlIluasell. C. londo:r:t, 8ogneV81at medl ••

Indført 1 dagbogt:D for retskred.e nr. 78. Viborg kehstad _.v. t

de. ly.eep.19S'.
"

Lyst. • • • • •
Holm.

Genpartens rigtighed bekrattes. ,
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REG. NR. ø2c ~4F

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

·e:
•e

•

78 ,6d Gammelatrup by
0& 80p_

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.

Købers } b I
Kreditors Op~ :

Gade og hus nr.:
(hvor sådant 8ndes)

~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. 7a

af Gammel strup , hv og sogn,Gamms Istruperklærer herved, at jeg af hensy'Jl, til 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 -Ifflft 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, bigræRE~E æ9d.
af kirkegårdsdiget og iø\!J:igt-al:-

el' dels den del at ID.nr. 'la, de:r l1ager
syd for kirken og mod vest begrænses at en linie fra det nordvestre
hjørne af kil'keeårdea. over det sydvestre hjørne af samme til 'lande-
vejen, 0ii ievriCt af matrikelskellet. dels den del. der ligget tlst-
for kirken og som moJ nordøst begrænses af en linie fra det nRd.østre.hjørne af kirkegården til et punkt på landevejen 45 m f~
det syu0stre hjørne af kirke,Arde ••På den øvrige del af 7a 8y4 o,
vest for kirken. må b€~yg~lse fi~de sted. dog ikke nærmere vejen
end 15 ID..

De fredede arealer
såled'es;" som Bet f.remgår af det deklarationen vedhæftede kort.

Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,
er fredningsnævnet for VibQrg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Gammelstrup sOiQ.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

, denGanmelstrup 12.juli
Jakob ltl'istensen.

Til vitterlighed;

o. :Eoserup Agner' Ø.Andersen.,



FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 18.~uni 19~.

Otto Kiørboe. V. Rasmussen. C. Nondorf. sognevalit medlem.

~redningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil e
være at tmglyse på den forannævnte ejendom.

InJt'ørt i dagbo~n for retskr~ds nr. 78" Viborc købstad a.v. t "

den ls.sep.1953.

..:..J
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Lyst •••••
Holm.

Genpartens rigtiihed bekræftes.
~~~~~""":. ,. f., .. (~,
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