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

la s,'i1 l:~i'0"';- s4:t gn-
Akt: Skab nr.

(udfyldes af dommerkontord/
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'. o æ:
Kredltors p

Gade og hus nr.:
(hvor sådant Hndes)

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

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

Stempel: kr. øre.

Deklal'ation.
U .nræste~r~a1l.j,V~l2 'Ol 81-1 og Gulle.,.ndtlrtegneae, er er ejer af1Tlafr. nr. l. a-

af Bal~· by O & sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til gg l kirkes frie beliggenhed overfor
frednin~vnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af rnffi- ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu liaft eller senere kan virke sk~mmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller ,~egården.

Den del af ~ ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, beBra!t~'llBBfl'leti
aj...kifkegåf~88iget QS i@Hrist af

er p'ræGte~årJe~fl h~ve 03 ~~%d3plQda.ord 0e
moroveat 0& l:lOXeØst far kil·k.~.:<;åJ.utlnafir.oset at 8mtsJ'vej••• 0\1 "at

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 miAigReQ~r1det 'gi" provlll1..1 u-:.val ge1t tor
For fredningen kræv5 ~ingen erstatning. L~,sgård mfL. her!'sdel's proy8tt.

l ' den •~ 2(.8~P.
'Kf.i:1' t.e Pe,~~1!13en 3vQoJ. Jen.e~n

195W

R.Pv~efsen Søren X~eljaen t.A.by

Til vitte.rlighed:



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendoml dO, med kirk~1ft18terl.ta nede.....te

f'øb.ltold. FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

16c. 15p sahl by ug sogn.
Købers } bo æl'
Kreditors p.

Akt: Skab nr.
(udfyld.s af dommerkontoret)

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

eJler (i de sønderjydske lands-

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

sogn.

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. 16,o

d ~l ~ ~
Jalerklærer herved, at jeg af hensyn 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 kaA. 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 Bst
afkirkegårdsdigetog iøvrigt'af t~Od nvxd afUl.at-r1.k~lskellet og moJ.eyd at'
v~jen efter Sk1~elund

sogn,

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. $al so 1ft.

195~

Til vitterlighed:

Iii~18 K.Salv;jt~ø.
e:.to Xlø,.r1;oe.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den l:~"aU!;_
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Afgørelser - Reg. nr.: 02056.01

Dispensationer i perioden: 13-03-1995
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den 13. marts 1995 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på
amtsgården i Viborg.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og amtsråds-
valg~e medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk.

Der foretages:• Sag nr. VaF 3/95

Ansøgning om tilladelse til opførelse af kirkegårdshus ved Sahl
kirke på ejendommen matr. nr. 16 ak Sahl by,. Sahl, omfattet af
Exnerfredning.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 1. februar 1995 fra Viborg amt, Naturforvalt-
ningskontoret, med bilag.

2. Påtegningsskrivelse af 6. februar 1995 fra Viborg Stiftsøv-
righed, med bilag.

Det bemærkes, at formanden og det amtsrådsvalgte medlem hver for
sig har foretaget besigtigelse.

Sagen har efterfølgende telefonisk været drøftet med det kommu-
nalvalgte medlem Jens Knudsen, Vindum.

Fredningsnævnet meddelte herefter enstemmigt tilladelse i hen-
hold til naturbeskyttelseslavens § 50, stk. l, til opførelse af
det ansøgte kirkegårdshus ved Sahl kirke.
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år ef-
ter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på
hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslavens 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~
II

Knud S. Lund,
formand.
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