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formular

D

REG. HR. /P~ ~ j I

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 sønderlydske lands-
dele) bd. og bl. 1 tIng-
bogen, art. nr., ejerlav,

slIgn.

Akt: Skab nr.
(udfyldes øl dommerkontoret)

l! Vinkel by og SOgø.
Køtiers } b I
Kreditors opæ :

Gade og hus nr.:
(hvor sldant findes)

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

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

Stempel: kr. øre.

Deklal'alion.
prm~teiåt.Js~~v~l~

undertegnede; er eJer a matr. r. l!.

af Vinkel ' by O~ sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til V1nk~l kirkes frie beliggenhed overfor
frednin~vnet for Viborg amtsrådskreds er indgået P?, at der ~å de~ .nedenfor nærmere beskrevne
del af ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, vang t eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu KaR eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af ~ ejendom, som den fornævnte bestem meJse angår, åegrlllRies mod
af- kil kegårdsdiget og iøvIigt-M

er den J~l af l!,.. JeT lig~r (lI~llemVibors-
vejen og klrller,tircten

således, som det fremgår af dot deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for ....1'0 ti J l -"t ....
. k '" t' VB U Vil g.. ol 01'

For frednmgen rævl\f 'je8-mgen erstatnmg. MiuJ.elsom-Søndl?rlyng hCJ.'r.e, ..er.

, den 19~

Bielu Niels~n. J .:.n..; SvhmJ.ut. Jell •• ,,'la'. NI. laen. N. nb.
Ir. Mikk~ls~n. ~. OlJun ll_lu~Ur~.

Det tiltl'r~ea, ot n...:xVv.lCe'h ..e frQunlni6s.1ekll:lration tiu~lyses
som a~:rv1tutstift~n~epL u~tx.ar. l! Vinkel by 0& SO~ med følgenuE

~ forbehold.

"Sllæn~ den pl~ld~n~G e~~nuom administreres af de kir.keli,. ayndigheder træffer kirkemjnisterlet uanset ~edD1DBSde_
klarationen af~0relse oa D1placerini at bYlQlngtr på arealet 0i
till1,. om sulve ~Yi~p16neD.tArunder til. Og ombYiQin~r. tor
såvidt by,a1ngel'ne skal b~nyttes til dritten at præst0lGrdene
jcrder, til t.rue for p~æ8ten eller i d~t hele skal tjene kirke_
lige formål".

lIT 11lCF1t1m J':;;' ,:.:{r ET. U..;n 7 .nov .1952.
P.M.V.

E. P..J. Fengtsson, fm.
Jen~en & Kleldskov, AIS. København



• ~d/d;k~~/n-~
Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der ~il .

være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS,

Viborg, den
17.nov.v. !t~amusacn.

195~

M~rtan ~1kke18en.Otto K:1ørtoe.
In'.lf~)1't 1 lia.zl"ogen fer retskreds nl. '/8, Vi1'ori køl-stad m.v.,

cl~n 2·5.deo.l~52.
Lyst. • • • •

Hc.lm.
Gt:n1larteno ri~\.lgbeJ '..~ek-ræft.;lS.
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D

REG. NR. /'.:J"~C!/ 7-/,. "
~ .~\

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

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

eller (. de søndcflydsl.e lands-
dele) bd. og bI. j ting-
bogen, art, nr., ejerlav,

sllgn.

Akt: Skab nr.
(udjyldes al dommerkontoret)108, 46& Vinkel

by og sogn. Købers }
K d't· bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sldant findes)

Anmelderena navn .og bopæl ~kontor):

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.Stempel- og gebyrfri

h. t. lov 140/37.
Stempel: kr. øre.

Deklal'ation.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 10a

af Vinke 1 Ilv o'"
II III sogn,

erklærer herved, at jeg af hensyn til Vinke 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 ltttft. 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 vest af
af.~-Ifiekeeårll~digM eg i~rign!r-sognev~;jen og mod øst af en linie 12 m fra

veien pal'ullel med denne, mod a,)'J af skelht mod lOh o. ;nod nord af
en linie, der drages over 10a i flugt med det nordre kfrlcegårdsJig3.

Det er en forudsætning fur min forpligtelse. at mcnighe,isrå_
det sør,;er for, at bfJvoksl1in~n på hjørnet af Viho?gvejen fjernes
så udsigten bliver fd.

Det !retlede aroal
såtedes;-som--det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.

Påtaleherettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,
er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Vinkel sogn.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Vinæl d 31.m 04, en cl

Vagner 1ii",lsen
19~

Til vitterlighed:

H. O. Erichsen
Nør bæk pr. Fårup.
Kr. Mikkelsen.

lenIlen & Kjeldskovl A/S, Københ.vn



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den l 7. nov.
Otto Kiørboe. V. Rtlomussen.

Ind før t i uagco,;,en for retskreds
den 23. de c.1S52,

195~

Morten Mikkelsen.
nr. 78, Viborg købstad m.v.,

Lyst. • • • • • •
Holm.

Genpartens riiti~led bekræftes.

~M~nævnet for V.lt r .~
}!J.mtsr.udskredl. "

- 11<1, I, :,'

~
"

l, ,
,
\

\

""l'.~,,"
l
l'
I

!' •I'
i'
I,

/'
i'



f
""I

t
l',"

"

f
l,..
l'
I',
I
~\

~I

I}I

f
Ir,

I e I
! I,
I'

I
l,
\'

Beslllllngs·
formular

D

REG. NR. HS9 ~ / I. ')

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 søndenydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sagn.

Akt: Skab nr.
(ødJyldes af dommerkonturet)

lOh V1nk(l1 b;r ~g
ao~ Købera } b

K d't opæl:re lora

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

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

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

Stempel: kr. øre.

Deklal'alion.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. lOh

af Vill1::~1 by O~ sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Vin t:t.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 nu ~ eJler senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, bOgiætiStS IHe8
af--.kH:kegåråsdigit og iøvfigt af

li3~r mellem det nordre skel 0i en linie
over lOh fra.kirkegårdens dydø8tr~ bjørne parallel mød det no~jre
ottel af lOJr.1 en uyl)de Cif l ~Øl fru dtlt ve'Rtre sl:.elaf lOh

sålede" som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte be,temmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds ,amt menighedsrJ.det for
ror fredningen kræver jeg ingen erstatning. Vi nk ...l ao gu.

,den 'l.w.~
l.:lse lU ~lliJen.

1959:..

Til vitterlighed:

H. C. };riobsen
.ørbæk pr. PArup.
:tr. Mikkelson.

Jell~en &. Kleldskoy, AIS, Københ ....n



"

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

Viborg, den 17.nov.
fREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

I95~

Otto Xiø:rboe. V. aUSlDUS3,;iU.
In.J.ført 1 ,..ug'hol~cn for .ret:J :reJ.l3 nr.

d("n 23.dt;c.l~52.
Lyst. • • • • • •

Holm.

morten Mikkelsen.
'78, VilJor ~ kørstaJ m.v.,

Gc;npartena ri ~t1gheJ l.~ekr3:lf'tcl3.

~ u,! l'



BestIllIngs-
formular

D

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

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

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

SGgn.

;oa.33b Vinke l by Vi
øbers } bo æl.sogn Kreditara p.

Akt: Skab nr.
(udJyUles al dommerkontoret)

Gade og hus nr.:
lhvor sAdant 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 Vink ~1 by og sogn,
erklærer lierve~ at jeg af hensyn til Vinkel 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 lfmT 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, eegpæases mod
af -kifkegårdsdiget-og-i~gt--af.

er he le Dl.nr., 'oa og ''3b.

såliEles, som E1et fr.emgår af det deklaFatieaea ...eElI'l'l:ftede karL
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. Vinkel sogn.

, den 19~Vinkel ';l.maj
Je:33 Fr. J6.lkDbsen.

Til vitterlighed:

A.Erlchøen. Nørtæk pr. F6rup
ltr. Mikk~ leen.

Jen\en & KJeldskov. AJS, København
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Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 19~ri.nov.
Otto Kil.ilr'l:oe. V•. \ ....i.:iD.h,$()dl. )4urtin JI1 kk~ls ...h.

!lllfliJrt 1 .laJbo ,en fur rct;:;la'.;us nl. 'j'g, Viborg kØl:St8J m.vo,
den 23.decol~52.
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Holm.
Genpartens rigtibbeJ 'nekræftes.
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Ktb. NR. /,.s-9 C

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

I
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I
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Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerlrontoret)

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

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

sogn.

78 Vinkel by og sogn.
. Købers }

K dOt 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.
meni&1edsråd

Undertegnedeyuer er ejer af matr. nr. 78

af Vinke l . by og sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til Vinkel' kirkes frie beliggenhed overfor
frednin~ævnet for Viborg a~tsrådskreds 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 bar eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

;Den del af ~ ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, bQgrællsQslUQ<l
af kirkegåråsåiget gg i@vFigt ttf

er ha le m.nI'. 78•.

sM:edes, sam det Crel1lgåI flf det eeklttfati6ften ~edluefteae kert.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt .m.lM'\ighedsrådet for pr ovsti udVe!10'et for
For fredningen krævl5 M-ingen erstatning. Midde lsom Sønjerlyni herr~der.

, den 31.maj 195c2.Vinkel
Kr.M ..kkelsen. '.M..Lausten. Chr. 1nn"l. v':r""t"n La llr Tbhr ~WJ ~ ~ ~ e ve.~. _ •

- ofsen Dalsgård

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den· 17.nov. 195Jl

Otto K10xboe. V. Rdsmussen. Morten Mikkelsen.
Det tiltrx1es. at nærværende frednio<~deklaration ting-

lyses som servitutstiftende på matr.nr. 78 Vinkel by og sogn.
KlRKEMINI3T~RIBT,den 7.nov.1952.

P.M.V.
E.F-

InJført 1

J. Beni.{tsson
fm.

·:':agbogenfor rets.kreJs nI'. 78, Viborg købstad m.v., ,.
den 2;.dec.lg52.

Lsst •• .. . . .
Holm.

Genpartens rigtighed' bekræftes.
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01959.04

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01959.04

Dispensationer i perioden: 03-08-1988



Naturfredningsn~~net
~ for Viborg Amts sydlige fredningskreds
... Gravene 2, 8800 Viborg

Tlf. 06 62 12 28
Kontortid 9-12, lØrdag lukket

viborg, den 3. august 1988.
Fred.j.nr. H 6/1988.
Deres sag 770.

Arkitekt Poul Erik Jensen,
Set. Ibsgade 7,
8800 Viborg.

I skrivelse af 5. juli 1988 har De ansøgt fredningsnævnet om
tilladelse til opførelse af et nyt kirkehus ved Vinkel Kirke
på ejendommen matr. nr. 1 a Vinkel by og sogn, beliggende Vin-
kelvej 177, 8800 Viborg.
Fredningsnævnets tilladelse er nødvendig, fordi byggeriet Ønskes
foretaget på et areal, der er omfattet af fredningen af Vinkel
Kirkes omgivelser, jfr. naturfredningslovens § 34.
Det fremgår af sagen, at projektet er godkendt af Kirkeministe-
riet og Viborg Stiftsøvrighed efter høringer hos Nationalmu-
seet, Kgl. Bygningsinspektør og stiftets bygningskonsulent.
Det fremgår endvidere, at bygningen skal opføres på præstegår-
dens areal langs østsiden af parkerjngsarealp-t s~d for ki~ken
og uden for dette åbne areal.
Under hensyn til byggeriets karakter og formål samt beliggenhe-
den i forhold til kirken og dens omgivelser finder frednings-
nævnet at ~unne give den efter naturfredningsloven nødvendige
tilladelse til det ansøgte.

• Der er herved alene taget stilling til, om tilladelsen kan
gives efter bestemmelserne i naturfredningsloven, og der må
tillige indhentes tilladelse fra bygningsmyndighederne og even-
tuelt andre myndigheder.
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen bortfalder, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.
Opmærksomheden henledes endvidere på, at fredningsnævnets af-
gørelse i medfØr af naturfredningslovens § 58 kan påklages til
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, bl.a. af
Danmarks Naturfredningsforening og miljøministeren. Klagefristen
er 4 uger fra den dag, man har fået meddelelse om afgørelsen,
og tilladelsen kan ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af klagemyndigheden • .ag..{5. '/

Poul ;sørens n
Miljøministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F. 1412 /:3 ..BH .

Vend-';;

..
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