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

Akt: Skab nr.
(udjylus af dommerkontoret)

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

eller (i de sønderjydske lands- 4e A.-trup,
dele) bd. og bl. i, ting-HT01'Sley lIOIIl.
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K d't bopæl:re lors .

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens nav~ og b~pæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
S :r AIl1 PeJ.eraea.JtYet'tei~e'.yuer er ejer af matr. nr. ••

af .l1l8t~ by Jf..-orsle", sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Ulstrup 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 æ 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}( d
1Mkirkegåt:Qsdigat eg iØ'lfigt af • d" f ...ørskellet mod ~bft0" mo .ya.. n~tt~ø_.

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. tJlatl.'up kirke.

Halenstl'Up , den 19~
6.oltt.

Søren .Tenaen 1?e..~:raen •

Til vitterlighed:

f. La1p:rd
,. ,. ClauaeD.
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Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil e
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den ~ t. 19~1
~ .ok '.

otto Kierboe. ,. Ha8I1USS8Jl. . t.IC. JiHursen.

Inu.1'ørt 1 d.agl'o,;J!'D :for retak:re,~a 1.11'. 56 Fri3st;:tll:or,i F'durskoy
'trk den 27.00 •• 195'.
J.yst. • • • •

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

Akt: Skab nr.
(udfyldøs 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.

4t Amat1'1IJ),
aYOrSleT SOp.

. Købers } b l. o æ:Kredltors p

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.
S'l1ft1%d t!hr1.atenotfft
"Lmaertegnede,vcer er ejer af matr. nr. 4t

af Amstl'lIP by H"01'81.1' sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til U1s tl'll' kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgaet på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske- nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller fOl etages negeB be-
plantning eller 6Rdet, der Dl! kan Q~ 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
.a.f-kirkegttf636iget gg itJwigt. af .kellet sod m.nz.

tOl'lmgelse mod 'teet til matr1kulslltell .. "
der følaer del! ~l:!æøte bakke~. 1 .~rd

u.4
4bo aamt en 1in1. 1 cl.anes-
o~ IIOd sj'd af el1 11n1e,

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. Ulstrup :tiTU.

, den okt. 195Æ;

Til vitterlighed:

lena '!\tp
!..Lti1sArd.
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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 S.ok,;. 195J

ot"o n.l'bøe. .,. il6dØU888.. t.lt. J,euraen.

InJf. t i
birk,

Ly.t •••

dagboil'n tor 1'-ltsueJa n%'.56. P:i:1,aenbarl ?aurskoy
døD 27 .nOY.1~5".
• •

l'reinlngSlL ..,,~t f 'r Vi~~r~ ,41D ll.~an"% 1956 •.
Amtsl'.2..::dskteds

•e
e

Genpartens r1,ttlhed b.kr~ •••

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

REG. NR. O 2..073 .05"0
(~)

Akt: Skab nr.
(udfytdes 0./ dommerkontoret)

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

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

sogn.

4~., 4bft Aestrup,
Bvorsl .. 80_. 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.
Ulstru. kl~kefonA

Undertegnede,){ler er ejer af matr. nr. 4h. 0l 4ba

af A_trup ".. by avors l..,.' sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til Ulstrup kirkes frie beliggenhed overfor
frednin~vnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af lfttft ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt 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 min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, 1;wgrleRBeB mod:
af-lEirke8årElsdiget og iø,rigt af

er hele 4_ 0& den østlige lave del af 4lul

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

er fredningsnævnet for Viborg amtsråds kreds samt menighedsrådet for
For fredningen krævE8 ~ ingen erstatning. provst1uuvaliet torLya&ård mfl. herreue%.

, den 1951vOkt.
!.Lb1sArd Daniel Peters••, Andre~a Nielsen, O.Sørensea.

O.l. Heeib.
Predn1Q.&SDlWne~ tor T1bor i alltsrål1sia eds mo:ita iel' for ...

an.tående' f:redftinl.~sti 1'bud med releen..le tem~:r kJ'11nCl
'Hl- vitt0rli§heM "sAfremt de pAptlde!ll~e arealer overgår under ac.mini-

stratlon •• af de k11'klidJ.l(;el1Ytld.igheuer. treffer kirte.aiøiater1et dO, uanset næry~&Bde deklaration atgørelae med heft-
811ltil eventuel opterel. af ~Sani 'l, er på cn:ealarne .. fOl'så.14t
de plpldende byp1nger skill tjne til ki rltlio11ieforaAl.

Deklaration.a "'ol'tfald~:r i Ui!t; oll1fwDI. hVCI."1de pApl.
deude areale:r senere att. 'h11" inudra~ under klrke&årde.-.



FredniiigsAiilvAet fap' lIi13arg RlAtirådskreds wodtager fQfaAståeA8e ~~!Ø~~t
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Otto Kiøl''bOe.
Viborg, den !:r.okt.

V. 1·~lsmuso~n.

195J.
1..;(. 'Laursen.

In ...f~'t 1 .jli&bo~1'l tor retskr,hls nr. 5f, Ji'r1jaenbO%.
I'aurakov birk, den 2'(.r.u.)..·.1~5}.

;:---- Jr~.. t. • • .. • ..
lUe,pad J5nsen.

Genpartens r1gtiihed. "',etasftes.
Pre6dngsn~~('+ fot VÆl>~r~>'e'" 11 l se~ 11\0,.. .janua%' ~ 'J._
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Akt: Skab nr.
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Rm.srruf1 b'/
Hvor slev .509h
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 20. marts 2018

FN-MJØ-18-2018. Tilbygning til sognegården ved Ulstrupbro kirke

Fredningsnævnet har den 16. februar 2018 fra Favrskov Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning 
om tilladelse til at opføre en tilbygning til sognegården ved Ulstrupbro kirke på ejendommen matr.nr. 4hn 
Amstrup By, Hvorslev, Hagenstrupvej 1, 8860 Ulstrup. Ansøgningen er indsendt af arkitekt Gert Madsen på 
vegne af Ulstrupbro-V-Velling-Sdr. Vinge Sognes Menighedsråd.

Fredningsnævnet har i forbindelse med en besigtigelse i en anden dispensationssag besigtiget ejendommen 
uden at afholde et egentligt møde og har herefter besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgø-
relsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration af 8. oktober 1953 til sikring af Ulstrup kirkes frie belig-
genhed. Der må ikke gennemføres nogen bebyggelse, der kan virke skæmmende eller hæmmende for udsig-
ten til eller fra kirken eller kirkegården. 

Favrskov Kommune har anført, at projektet består i en udvidelse af Ulstrupbros sognegårds salskapacitet i 
form af en vinkelbygning på i alt 68 m2. Tilbygningen er projekteret i materialer og udtryk som den eksiste-
rende bygningsmasse for en optimal indpasning i miljøet omkring kirken. Projektet er illustreret ved tegnin-
ger i ansøgningsmaterialet.

Kgl. Bygningsinspektør Jens Andrew Baumann har den 20. februar 2018 udtalt, at det ved en samlet vurde-
ring af kirken, sognegården og den nye vinkelformede bygning vurderes, at kulturmiljøet ved Ulstrupbro 
kirke ikke mister værdi i forbindelse med en fremtidig opførelse af tilbygningen til sognegården. Da tilbygnin-
gen er placeret på ydersiden af den eksisterende sognegård, og da tilbygningen tillige mod vest skærmes af 
den eksisterende graverbygning, vurderes det ikke, at indsynet til kirken eller udsigten fra kirken påvirkes 
negativt, hvis tilbygningen udføres. Det vurderes således ikke, at der er belæg for indvendinger mod opførel-
sen af en vinkelformet tilbygning til sognegården. 

Århus Stift har i en udtalelse af 21. februar 2018 tilsluttet sig den kgl. Bygningsinspektørs udtalelse og har 
dermed ingen indvendinger mod projektet.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen til sikring af Ulstrup kirkes frie beliggenhed betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dis-
pensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispen-
sation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Fredningsnævnet meddeler dispensation til byggeriet, der ikke findes at kunne virke skæmmende eller hæm-
mende for udsigten til eller fra kirken eller kirkegården.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:
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1. Vilhelm Brage Michelsen,
2. Kurt Andreassen,
3. Arkitekt Gert Madsen, 
4. Ulstrupbro-V-Velling-Sdr. Vinge Sognes Menighedsråd,
5. Kgl. Bygningsinspektør Jens Andrew Baumann,
6. Aarhus Stift,
7. Miljøstyrelsen, København,
8. Favrskov Kommune, sags.nr. 2017-1518,
9. Danmark Naturfredningsforening, København,
10. Danmarks Naturfredningsforening, Favrskov,
11. Dansk Ornitologisk Forening, København,
12. Dansk Ornitologisk Forening, Favrskov,
13. Dansk Botanisk Forening,
14. Friluftsrådet, Favrskov,
15. Region Midtjylland,
16. Slots- og Kulturstyrelsen.
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