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• REG.NR. -2/.36
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

••

la Vin~e~slcvby oG 30gn. Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommer/con/oret)

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

eller (i de sønderjydske lands-

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

sogn.

Købers }
K d·t bopæl:re lora .

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

Gade og hus nr.:
(hvor sådant flndes)

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

Stempel: kr. øre.
..... Deklaration.

sogn erc.h..
Undertegnede,Vder ~r ejer' af matr. nr. la-

\
af V1nJ.erslev. by og sogn,
erklærer herved, at' ~ af hensyn til Vind e l'S le.,., kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds 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 -Ittm eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller ~kegården.

Den del af liAoIoM. ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, gegr~,}:lsis JRoEi
af kjrkegårdsdiget g§ iøvrigt ef

ex hele m.nr. la.-
Fredningen skal ikke være til hinder for opførelse af skole

m.v. efter sognerådets bestemmelse

si!Hedes, S6Hl get fretPgår !tf det deklafC'ttionel'i ,eQ~æ~tede ket't. 0'l.J
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på mtR ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Vinc1erslev sogn.
For fredningen krævES e ingen erstatning.

den oJtt. 19~.

Alfred stcnholtRic ls Hen:riksen
fmd.

Ani;:er <Tohal.loen. Ni(:;ls Kloch. Hans Majsen.
Laurits Kris~sen. Marinus Pedersen.

'IiI vittel:~:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 195~.15.fehr.
o

Otto Kiørbue. V•.. ~aSmU3C:::;n. a.Peu.~:rsen,
PeL~€ri:?txn:p.

Inuført i ~3ebo;J.cn for retskreds nr. 79 LysC;.~ras sanrli en delaf Hovlb~ere herred, den 3.a~r.1954.
I

I.

l
'i,

Iwst. • • • •
SigUXc.i møller.

G€l'lpartens rigtighed hekræftes.

Jr~1lfllrnP'q--r :- I :.;~ q H.' '~i)!\J;~n;
\,
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Matr. nr. Anmelder:
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds .

lf, li Vinderslev'
by og sogn

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

Deklaration .
Underiegnede,' der er ejer af matr. nr. lf og 11

Vinderslev.' og
af Vinde~slev sogn,
erklærer 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 .ka.u eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom,
af kifkagårdsdjgeLog-.iøvrjgt af

fra dette parallel med

som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod ve sot
matrikulskellet og mod øst af en linie 7m
skellet.

Fredningen skal ikke være til hinder for, at der på areala~
helt eller delvis opføres et kapel.

Det fredede areal
~,- sOfIl=t1et 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 Vinderslew sogn.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Vinderslew l.okt., den 195t.

Gustav Nielsem.

Til vitterlighed:

Anker Jfeppesen. Niels Henriksen ..



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil

være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 15.febr.
Otto Kiørboe. V. Rasmussen. C.Pedersen,

Pederstrup.
Indført i dagbo gen for retskreds nr. 79,Lys gård

Hovlbjerg herred, den 3.apr.1954.
samt en del af

Lyst •••••
Sigurd Møller.

Genpartens rigtighed bekræftes.

,den 24.jan.l956.
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Matr. nr.
ih Vl!lJe?olw-

Anmelder:
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. lh-

af Vir'l:..ier31ey by O:; sogn,
erklærer herved, at Jeg af hensyn til Vi!~u.eralev 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 kan-eIler 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
aLkirk.egår4&Qlgef og iØvligl af

t".:.ltr1:r.nL.Jt::C'1"!.~t 0,'-; m~(i ;.;01; 01' .e~'1 linie 7m
1;:'0 t~...tte !,.LIt"u11\]1 f:1:3cl 3::", l.l~lt

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 Vi H"" '. i.t'>V '~O~
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. ..,11_ ~ ~"':;,.. .:;) 1.;.'.

, den o!rt.. 19~,.

Ole 3øreo;JGl1.

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den

InJfcrt 1 "...l2.b~·.:?n fin: ~e'~s..r!'C"j.8 ra'.
Hovlb:iEil:g hp'Y,i;<cd, :lc:n ;.Ukl'.l~,s!;.
J,,:~:st. • " •

•

'.
l..



FREDNINGSNÆVNET>

==



,
,

REG. NR . .:1/ JII

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

•,
.•I,
1,

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerirontoretl

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) 11:',10 V:t·J'.J~.~;,;l.cv

eller (i de sønderjydske lands- "f..: ()'; :?;) ']: •
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr.,. ejerlav,

sogn.

Købers }
K d·t bopæl:re lors

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fre'dningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds ..

Gade og hus nr.:
(bvor sådant findes)

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

Stempel: kr. øre .

. Deklal'ation.
Undertegnede, åer el t:jer af metr. M.

i :Jou' H:l:lt, fi:,::n,' Ol' e~!l;lr t.:l:: TIl,.., !'"X.l::1J:. 11' o'; le
af V1.,\"1:" e::3 J. <:V .' by 03.- l,) - sogn,
erklærer herved,. at !'k af hensyn til 'lfi7L. CI':::illJv' kirkes frie beliggenhed overfor
frednin~vnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af ffitft 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 -mæ- ejendom, som den fornævnte bestemmelse angårf'~e~lællses~
af- khkegår6saiget eg iøvrigl af

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

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræv<s S ingen erstatning. Vir'L; i;-:.4 ,11<sV :30 ·~n.

, den
20.11...

195~.
../

fY ens 1?'J,,J.~:rsen.
fma..

lmdrcas N~i?'"
skov.

1V.Juxits K~int::i>tH'lS,,;n •.
?u Ki~~~ol.i;; J..""u!',:miu:j.Cor den i.~~.,.·tti!1l::"lji2ion :J. ',;..J:.'l t.l I'ks "J:';,~\~

n~~leV' 5/12 1~53.
Til vitterlighed: :-::ul'thc l t:,;Y

.:'i'i-.t.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den

'Lyst .....

I,

•
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02136.00

Dispensationer i perioden: 01-07-2005
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'- scANNE't.
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt

MR~i~R. ,113 (,,00
~kov. o~ NlitUTg~yrfilXOQm

'-"~ ,WU 2005

Den 1. juli 2005 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

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

Der foretoges:

Sag nr. VaF 18/2005

Ansøgning om tilladelse til etablering af overdækket bålplads ved Vinderslev Skole, matr. nr.e la Vinderslev by, Vinderslev, omfattet af Exner-fredning ved Vinderslev kirke.

Der fremlagdes:

l. Brev af 3 l .5.2005 fra Viborg amt, Miljø og teknik, med bilag.
2. Udtalelse af 15.6.2005 fra Viborg Stiftsøvrighed.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kom-
munalvalgte medlem Torben Rose, Kjellerup, meddelte Fredningsnævnet tilladelse til opførelse af
overdækket bålplads ved Vinderslev skole som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

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

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

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

__ o - _

http://www.nkn.dk.


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

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

k;lll~d'
fr:nd. Udskriften s rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Viborg amt, den

,



1 
 

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
 

Den 12. juni 2017 

FN-MJØ-32-2017. Legeplads 

Fredningsnævnet har den 21. marts 2017 fra Silkeborg Kommune modtaget en ansøgning om tilladelse til at 
opsætte et legetårn og en balancebane på matr.nr. 1a Vinderslev By, Vinderslev, Vinderslevholmvej 6, 8620 
Kjellerup. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for 
afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af en fredning af 3. april 1954 til sikring af Vinderslev kirkes frie beliggenhed. Der 
må ikke ske nogen form for varig eller midlertidig bebyggelse, og der må ikke foretages nogen beplantning 
eller andet, der kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til eller fra kirken eller kirkegården. 

Silkeborg Kommune har i en efterfølgende udtalelse anført, at der er tale om udskiftning af eksisterende 
legeredskaber, hvorfor det ansøgte ikke vil medføre en forringelse af indsigten til eller udsigten fra kirken. 
Legetårnet består af fire tårne med hængebro, armgang, trappe, knudetove, rampe med tov rebstiger, klat-
revæg og fast bro med lukket sideafskærmning. Den lille balancebane består af sæt træstolper med og uden 
net at kravle i. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 30. maj 2017. I besigtigelsen deltog 
endvidere menighedsrådet ved Vinderslev Kirke ved Søren Vindum Holm og Jens Larsen, Ikast Brande Provsti 
ved provst Poul Erik Knudsen, Silkeborg Kommune ved Søren Ranum Danielsen, Danmarks Naturfrednings-
forening ved Anne Ulriksen Dybkjær og Friluftsrådet ved Knud Vogelius. Det kunne konstateres, at legeplad-
sen var etableret. Søren Ranum Danielsen oplyste, at Silkeborg Kommune har tilladt opførelsen, da der var 
tale om udskiftning af en eksisterende legeplads indenfor samme areal som en tidligere legeplads i form af 
opførelse af nye legeredskaber. Udskiftningen er sket i lyset af, at den oprindelige legeplads blev opført på 
baggrund af en dispensation fra fredningsnævnet. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt 
lovliggørende dispensation.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Vinderslev kirkes omgivelser betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Fredningsnævnet meddeler lovliggørende dispensation til legepladsen, da der er tale om udskiftning af en 
eksisterende legeplads uden en udvidelse af arealet for legepladsen, og da legepladsen ikke findes at påvirke 
indsigten til og udsigten fra kirken. 

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. Kla-

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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gefristen 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 
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Denne afgørelse sendes til: 

1. Vilhelm Brage Michelsen, 
2. Søren Goldmann, 
3. Miljøstyrelsen,  
4. Menighedsrådet ved Vinderslev kirke, 
5. Ikast Brande-Provsti, 
6. Viborg Stift, 
7. Silkeborg Kommune, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
9. Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
11. Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg, 
12. Friluftsrådet, Silkeborg, 
13. Dansk Botanisk Forening, 
14. Region Midtjylland, 
15. Kulturstyrelsen. 
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