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Fredningen vedrører: Balling Kirke

Domme

Taksatio nskomm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 22-02-1955, 15-02-1954

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. -t //6

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

ee

Akt: Skab nr.
(adfyldes af dommerkoatoret)

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

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

sogn.

r:... '2:.."",,_ ,.. ..... ~....... ilI"\.,.. tT A
JA, JGI4V U'lAi:J \,I .... e , .....

Balling sogn. Købers }
K d't bopæl:re 10rs

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.
undertegn~1~~1'\lf~iå~ matr. nr. 5x og 3ac

af G t V å P '. by "b~ll' sogn,'3 (J' r er '. '. l:'Q l.n,:,' . . .erklærerunerve~,Oat ø a ~ensyn 'VI',. :Ba 1'1". o kIrkes fne behggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtshdskreds er m(iigRe:r på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af lak ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet; der nu..kftft eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af~ ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begFæR&eS molt
aS kirki§årdidi8Qt og iøv.rigt-ftf- er den del af de fornævnte uatr.n::::.e,der
ligger vest for kirkens vestre dige, samt en linie, der forlænger'
dette mod nord til ske+let mod 5a og mod syd til skellet .mod 3ad

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort. "n
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på -æ+rt ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsråds kreds samt mepj~};H~E!srådet for
For fredningen krævl5 jeg- ingen erstatning. provst1udvalget for

Salling herreders provsti.
Balling ,den 24~3. 1954/

Vilh.Nielsen, Jens Ilbjerg Jensen.A.Hansen.
Thorvalu Jensen, Karen Madsen.

Åge Jespersen.
O19a J e ns e 11,

Til vitterlighed:



.~Det tiltrædes,at nærværende fredningst11bud tinglyses som ser- ,&4

v1tustiftende på matr.nr. 5x og 3ac Gust og Vrå byer,Ba11ing sogn.
K~R~INIST~RIET,den 24.maj 1954,. P.M.V. E.B.

Fredningsnævnet for ~fg li\1~e~odtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS .

Holm.
. -.'

Viborg; den 22.feb!'uar 195,b
V. Rasmussen.

Ea111n~, den 5.3.1955.
,Andreas Olesen, MelvadgArd.

Indført i dagbogen for re tokreds nr. 77, Skive køns ted m.v.,
den 15. ,.1955.!{1st•••• ~••
Lorentzen •

." : ..

To' Genpartens rigtig hcd bekræftes .
...'tedn~llg~nzev.r.~t for Vihorp ................3 i Ol

Co' W4Ulo.O.aws ..~ca.s.dC4
- 6.APR 1955

ee

,
ee
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REG. NR . .J//~ } .,. /
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(udfyldtls af dammerkontorel)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(! Københav!1 kvarter) 5at ~~c.i Gust LI G Vrå

15 lkrre Th.l11ing~
Balling sogn.

bysz.
Købers }
K d't bøpæl:re I ors

eller (i de sønderiydske 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.
A.Th.Christensen

Undertegnede/ der er ejer af matr. nr. 5a og 3ad

af Gust og Vrå byer by 'Ballin g sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Ra'il.lin>l kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds-~er, mdg~t på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må sk1npgCjl'n\beby~else, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen beo
plantning eIler andet, der nu Ran' eller senere kan virke skæmmende eIler hæmmende for udsigten til
eIler fra kirken eIler kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af

61' den del af 5e og 3ad, der
linie, der drages i en afstand af
3ae parallel med disse

ligger mallen
20 m frakirkegården og en

skellenetil 5x og

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 Balling sogn.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Ballin g , den 19.6• 1951.

Anders Th. Christensen.

Til vitterlighed:

Åge Jespersen.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS .

Viborg, den .,h -c ......'L_
J..J. J.. 'C l.',4 •

Otto Kiørboe. V. ;~r.:smussen.
Balling, den 4~3.1954.

Andreas Olesen Mølvadgård.
Indført i tiagbo~n for retskreds nr. 77,Sl1ve

den 30.3.1954.
Ly st. Tingbog. • • • •

Lorentzen.

Genpartens rigtighed bekræftes.
li'k,td Jng~"lævnet for Viborg amtsl'ådskre4 ••

dC.ll
-6.APR.1955

købstad m.v.,

•,
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02116.00

DiSPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02116.00

Dispensationer i perioden: 22-06-1998



REG. NR. d-. \ t \o. 00·

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 22. juni 1998 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 22/98

• Ansøgning om tilladelse til udvidelse af parkeringsareal ved Balling kirke på matr. nr. S a
Gust by, Balling, omfattet af Exnerfredning

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 6. maj 1998 fra landskabsarkitekt Birte 0sterbye M.D.L., Herning, med bilag.

2. Påtegningsskrivelse af 3. juni 1998 fra Viborg Stiftsøvrighed.

3. Skrivelse af 15. juni 1998 fra Spøttrup kOIllillune.

Sagen har tidligere været drøftet med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og nu
telefonisk med det kommunalvalgte medlem Michael E. Grønvaldt, Ramsing, hvorefter nævnet i
princippet kan godkende, at der etableres parkeringsplads på det tilkøbte areal.

Det endelige projekt skal forelægges nævnet til godkendelse.

~• Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger
for videresendeIse af klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.
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