
•

•

Afgørelser - Reg. nr.: 02048.12

Fredningen vedrører: Sparkær Kirke

Domme

Taksations komm iss ione n

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 18-06-1953

02048.12

Kendelser

Deklarationer
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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:
(i København kvarter)

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

sagn.

58 mfl. Sparltært
Borris 80&1'. Købers }

K d
Ot bopæl:

re lors '

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

Gade og hus nr.:
(hvor sådant flndes)

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 5a

,
af Sparkær by Borris sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn ,til '. Spa rk:ær kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg, amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikR:~'~måske 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 8 yd
af kirkegårdsdiget eg ie'/rigt af/1Il0d. vest af en linie IlOd nord i forlængelse
at kirkegårdens vestre skel, mod øst af eftlinie mod nord 1 for-
længelse aæ kirkegårdens østre skel og mod nord af en linie 15 •
fra kirkeiårdens nordre skel. parallel med dette og forbindende
de to fornævnte linier mod 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. 'Rorris 80gn.

Sparkær , den 195~

Svend lYiøllbr.

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 18" 1 195J·,Iun
Otto X1ørboe. v. Rasmussen~ Johs.C~ristensen.

InJført i daCbogen for retskre,ls er. 78, Viborg køtostad Bl.V.,

den 26.jun.1953.
Lyst ••• « •

Holm.

Genpartens rigti€hed ekræftes.

,'" Vibf)rF
."~~('~ .. ,den 16.jan«1956~,. ".
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REG. NR. Jo~1 F

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

af Sparkjær by Borris sogn,
.. erklærer herved, at jeg af hensyn til Spa :J;kjær 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 l1U kMt 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, begr~es mod
af kilkegår6sdiget og iøvtigt ttf- . 'i østi skellet mod k5.rke&Arden 0i mod Ir•• od syd
af en linie, der mod vest forlænger en linie, der ,år 10 • syd for
det sydlige skel af kirkeiården og mod vest a~ en linie, der udgår
fra det nordvestre hjørne af 6y mod syd, øst om det i haveD stående

• store æbletræ, til den rammer den fornævnte sJ7dlige grænse

I •

•e

•

•

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

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

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

sogn.

6x Sparkjær,
Borris sOgn Købers }

K d't bopæl:re lors

Anmelder.ens navn ,og .bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

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

Stempel: kr. øre.
Deklal'alion .

Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 6x

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. Borris 80&ft.

, den .112,1
Th. sørensen •

19~:Borris

Til vitterlighed:

c. Boserup~ Otto Søe,



Lyst•• . .. . ;,

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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den lB. juni' 1953.
Otto Kiørboe. T. Rasmussen. Johs.Christensen.

Indført i Lia,bO'Hl for l'etskreus nr. 78 t Viborg købstad m.v.,
den 26.juni 195'.

Holm.
Genpartens r1gti~,ed bekræftes.

'M.tll'Y:l (,:,'
A" .

. ;',H Vibm(
. 'i'ds

,den 16. januar 1956. •e
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

\~G:~o~R.. 02...0~ 6..\2.0

Akt: Skab nr.
(atifYldes af dommerlrootoret)

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

eller (i de sønderjydske lands- 6y spartær
dele) bd. og bl. i ting- • '
bogen, art. nr., ejerlav, !or:r~s sO p

sogn.

Købers }
K d't bopæl:re lors

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

Gade og hus nr.:
(hvor sådant 8ndes)

Stempel- og 'gebyrfri' i
h. t. lov 140/37.

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 6y

af SoBrkær tI4' by Borris sogn,
erklærer'1terveo, at 1eB af hensyn til Sparka kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af ::J;f 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, begrflløses æed.

af kirkegåråst:liget og iihfigl af er hele m.nr. 61.

såleees, sam det ft:emgår af Get åeklaffttieJnen \'edhæflede kart.- fi'7?-
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på ~ ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsråds kreds samt menighedsrådet for 'ri •

F f d . k IH " .DOrr~S 80p.or re mngen ræver ~ mgen erstatmng.

14.nov. 195J:.;, den

Jæ: gine Otto.,.. Laurits NielseD..

Til vitterlighed: 011 fru Ottosens unders~rj.ft:
K.Laursen,konto:rlst,Dronninglund

Otto Bolt Ottosen~ rept.frrlun1 .aids Nielsen,
damefrisør

for Laurits Nielsen
Rita Sahl.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den
18.jnni 19~.

Otto K1ørboe. V. Ht:i3mu.G3en. eTOhS. 0hriste:'sen.

Genpartens 1'1gtiiheo. bekræftes.

E ":"~' l N.'

•

•e
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
• og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom) .
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Akt: Skab nr.
(ndfyldes af dommerkontoret)

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

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

søgn.

6a f' 3pli1"kjæl" t

}\)r-rjg BOp
Købers }
K d't bopæl:re lors

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.

Spark .. borg~'t1\z enin~
Undertegnede;Vder er ejer af matr. nr. (Alf

Sparker ' lklrr1a
af • '. by sogn,
erklærer herved, at ~ ~f hensyn til 3pCi'tkar 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 kan eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af tilir ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod ve at
fri kirkegåråsEliget eg ieHigt-m 0i nord uf matrlkkelskellet I sol ayti af en
11n1e. d.er mo:.~øat forlæn:ltr en. linie 10 .. ayd tor det søndre ak.l
mod Jdrkegårl1en. a~ mc~ øst at tn linie parallel med ld.rkegål'd\S1'l8
vest!'e sk.el, /Øende .ftu .j.tlt nor·,.i.re skel af f.at langs føje. ar den
på ttrefil., li~ ...eaue iP'iIftle, til ~en rammer ljf;ifl turnævnte .,aøoen.e,

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 'Borris
. For fredningen kræv~ jl!g ingen erstatning.

, den 28.8. 19SOt/

lor (;el'f'orcntngen$ ve &n-'
Jens Fe,,;.tf1'8cn.

f:"1: mhnd.
AvalJ. N'i...:laen .1. C~r. Pe.an.'seft ..

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den la.~W11 1953.
otto ICiøl'ro-e. V. Ruaau.ssel'l. Jobs. Ch:rlateruum.

ln.u!'"n 1 JaS'b0iea fOl" l'e taler.Ja nr. 78, vr·,OI'& kebetaJ. .....
den 2E.3un1 lS5'.. .. .

G.op.X'te:l i3 li.:;ti Gheu 1:, ekrefte••
PMmng5: . I ~ .' f f)r: V~bor,

Amt~~.r'~;,8\kn.-d!' ,den 16.~an.. r 1~56.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(u4fyldes al dommerkontoret)

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

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

SGgn.

fam gp8 X kj ·f.;rt
Eorris :!lOF-

KøfJers }
K d·t bopæl:re lors

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.

Deklal'ation.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 6a1ll

af sp.arkjær by Borris sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg ~mtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom i1-<kemå ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu læfto eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom,
af kirkegårdsdiget og tøvFigt al

som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod Jlord.

skellet .odBod syd af en linie lOe fra

kirkeg~r~e.fparallel~d Jette

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, ~rr1s ... -

, den 19~~rri8
Tage JenSeD •

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 18.,_1 195}

Otto Klcrboe. V. Rasmussen. Johs.Christensen.

InJført 1 ~l.8lto,usfar retskredø nr. 78. "ihor g kø'hstad a.v ••
de.. 26.,uu.lg5'.

• • •
Holm.

Genparteoa riit1&hed bekræftes.

PMnin!;J.r
Am ...

/. .,den 16. ~&nUIIr 1956.
" l I"
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REG. NR. J()~~ r
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

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

Akt: Skab nr.
(ad/)lldes af dommerkontoret)

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

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

sogn.

6an. Sparkjær,
Borris. so gn Købers }

K d't bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sAdaot flodes)

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

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

Stempel: kr. øre.

Deklal'alioD .
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 6an.

af Sparkær b Borris
Spa ~kær sogn,

erklærer herved, at jeg af herts'yn 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 1ftt.R. 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
af kirkegårdsdiget og i.eYfigtJU mod syd af en linie 10 m fra skellet
kirkegården, parallel med dette

nord
mod

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 Borris sOin•
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

27/8 19spBorris , den

KXistine Nielsen.

Til vitterlighed:

r\ r----+----------- __ ~~_~=~_



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 18.juni \
Otto Kiørboe V. Rasmussen

. 195.7

Johs.Christensen.

Indført i dagbogen for retskreds nr.78, Viborg købstad m.v.,
den 26.jun.1953.

Lyst •••••
Holm.

Genpartens rigtighed bekræftes.
Padnin'

A:
for Vibo!'~
;..J:§ ,den 16.jan.1956~

,
,

•
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_._._._.- Fredn/ngsJræn.se

SfiQrlrær 0!l
Borris 509n
Fjeen el$ herred
Vioor9 amr
/:4tJ(JO





.J J~LVP ;;

ort-Iet'lpart er i:ia"it;:~'"af -det otiai~at. kan ved~tnd •• · ndommen '. a A . ..s.... • j -~ • _"". e • • .......-
(lM,,·r4d2J1j' ~.' . attesteres herved. • _ustitsmini'steriets genpartkalker·lærrtll.

_._Jfb... '9 6~ !,.~:-_j:~tu.l~ .._.
J

Til kor
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