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REG. NR . .,,?~~c
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Akt: Skab IH'.
(ødJyl4eJ af domme,lwnto,dj

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

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

sogn.

~ • t. --4 ,. .....1 - • ...., O
~ .,j ••l";'.,,~~,,-.,: .' g

Købers }
~o<.~r;- Kreditars bopæl:

Gade og hus nr.:
(hvor 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 Vinc;e by OS sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til n' v.' kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskr*cfF'e1' i~dl&~på, at der på den nede~for 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,
af kirkegårdsdiget og i9vrigt Ilf

som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod S;i;l og
vc:.st

mod. Dor6 8.:t 'i:r, lin1c 7C w fi.·~ .:::et n;::n~·(:!'e

Caf.t"C rt.l:r~:llcl !'nec ~~ctte mOl~eat til sk~l'L.;t m~;.~5a, ug Ir.od øst
af en linie i det østre skel og for læn.=.-..; t ti! jette tll ske11et
mot 1.1 Ulstrup Hovedgårci

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. 3..Y. V'inf,e 80~.

, den 195Jvc.~.~un1
rt;c'.~r Pc", er sen.

Til vitterlighed:

B. C. VT.1 ~elJ.

Peter Las~~c.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKRED$.

Viborg, den '-7. :"~:7• .19SW

(;t·:~· !{:_.~~1'~!:. '!.:< 1::;in" S·;r~:'l. H.~.~lChv~ ..-..ld.
In'l:l:'"rt i 6.i~Gl'~.'2€!l fo'!: rr'T::1:l':::.;,:; nr. ;8. Vibu:'g t:::Ø1'StdU m.v ••

"en ,,? ,: '......lc'5?lIolIo J::;..I-.\ ....;;;........} ...

T.•,~·AV .,1.1. • • • •

• Genp~rtens rigtl~ed r.ekræftes.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(a4fyldes øf dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) XiI'.: :.:ll':; : ~ r. '. U-; t

eller (i de sønderjydske lands-. b. 1!!;;>"'~' y,r 'J. ~'rdele) bd. og bI. i tmg- ,-.... ••..• . ..,......
bogen, art. nr., ejerlav,Vi l:) :,f' ~: c;".' ~.'it',:'.1••

sGgn.

Købera }
K d·t bopæl:re lora

Gade og hus nr.:
(hvor sidanl findes)

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

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

Stempel: kr. øre.

DeklaratioD.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. l{irk2ns f~rtov

af S,:,,:!,.. Vinge . by o & sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til S ~l' •;rl0Z;6 kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
~eI gf m~ ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu ..ø.ø. eller ~enere kan ,virke 'Skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, ~egFæBBes Hlo~

af kjrkegåydxJjg9t eg iø,,~igt af EI:t= ki t k;;1] S rul' t ClV. _;,: l i 6e:.cil...c VE; ... t L.'!

. l I~~~dt10g yses pa 'fftmre]en om,
således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.

Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan
er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds .samt menighedsrådet for

For fredningen kræver jeg ingen erståtning. provat1ut.valget for
Scoderlyng herred.

, den 195Pv

SJr.Vinge m~nighe~zrt~z
A.Lan~ert S.~~i~tcr~e~.PeJ~T Leflsen, Jenny Poulsen,
Kirstine Simoristm. U•.D... ~g<irdNfels l\ ..tlgård, Chr. 19Ard.

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 1951J

.t. R. r. 3ucbWLLlc. •

l'.~'".V.
'-, T'
l' • , •

A uf;. ](:e!l tn

fm•
.Nærv.deklaretion l::egxxes tinol~;st rå rnetr.nr. lb S,jr.V1nze

by Og sogn. hvilket m,;:,tr.n:!'. er ljenti;.:!': mel! "Czkens Fortougft, 'fr ..
skr. sf 23/12 1;52 f~J Direktorut~t for mP.trikelvæaenet og ~tr1-
ltel1tortko:'Ji. tier .,eJla;Zges til for €vianitlG.

~':llml'n~f'-;.3N,t'Vi':ET p.:n Vl-;'ViG .Al(T,~'~?.7,:;)!SF:~~S.ll. :">0/1 1953.
Sv.Niels~n

sk:re.
In(.~ført i dag1:·o~~(mfe"? r~t.:... ~"l-,\.: '":1'. ?,-1, Vi hi!' g ket.stc.Hl Jr..v ••
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01963.03

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01963.03

Dispensationer i perioden: 11-07-1988



REG. HR. /o;h 3 C.
Naturfredningsn~~net

..tor Viborg Amts sydlige fredningskreds

... Gravene 2, 8800 Viborg
Tlf. 06 62 12 28

Kontortid 9-12, lørdag lukket

•
•

Viborg, den ll. juli 1988.
Fred.j.nr. H 3/1988.

Sdr. Vinge menighedsråd
v/Helene Krogshede,
Kirkebakken 15, Sdr. Vinge,
8860 Ulstrup.--------------------------
Med påtegningsskrivelse af 24. juni 1988 har Viborg Stiftsøvrighed
forelagt fredningsnævnet Deres ansØgning om tilladelse til opfØ-
relse, af en ligkapel- og graverbygning ud for nordvesthjørnet
(nord fo~ parkeringspladsen) af Sdr. Vinge kirkegård.
Fredningsnævnets tilladelse er nødvendig, fordi byggeriet ønskes
foretaget på et areal, der er omfattet af en kirkeomgivelsesfred-
ning, jfr. naturfredningslovens § 34.
Det fremgår af ansøgningen, at den eksisterende ligkapelbygning
skal nedrives.
Under hensyn hertil og til byggeriets karakter og formål finder
fredningsnævnet at kunne give den efter naturfredningsloven nød-
vendige 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 eventuelt an-
dre myndigheder.
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen bortfalder, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.
Opmærks9mheden 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.

C&
IPoul Sørense

Vend--

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F. 19;2 -.3 .Bt(
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