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

Akt: Skab ...
(a4fyl4u øf doøIa.,/tIoIIIordl

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

eJler (i de sønderjy'dske lands-

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

logn.

Købel"8 }
Kreditora bopæl:

Gade .og hus nr.:
(bvor UdaD! findes)

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

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

Deklal'alioD.
Dortbea _.ie IIIreos8.

Undertegnede,~er er e~er af m~tr. nr: 148 0' U-
af aavnstr., '. by 0l sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn 'til Bavn:Jtrup kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg åmtsrådskreds 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 lteft' 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, ..bøsn,.ns m9d
.al I . kegArdsdiget 98 iø"1:ist ef-

består af hele a.nr. li 0l a•• del at a.ar.
148, 4er l1Cg4tr •• t for en l1n1e. del' adpr 'iod sydnst :tre clet
aord:n H3erneat Lnr. U til et puatt " det .ydlige akel af a.nr.-1408. uer 11Øl!' 70 a ... t tra det Pll1lk'tt hvo1' det ard l!. akel at
a.DI'. 148 all' det 8yd11ge skel a:r a.nr. U-

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. Ravns trllJ) 80p.

19~

Dorthea .arie Se!'ensell•

Til vitterlighed:
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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
24.aprl1

195,t

Ot'to nerboe. ,. Basausaeo. Cbr. S'traadholdt.
. ,

IDl.1tert 1 ,a.ib0&ell ~or retskreds nr. 7St Yibar, købstad a.y ••
den1.-' 1952.
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Genpart.na r1gt1pd betnrti ••• t
r \J" .~;. , ~nl!'c:< ' ,,-; 'li, , den 17.4ee.1955.-
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Justitsministeriets genpartpapir. TU skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

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

eller (i de sønderiydske lands-
dele) bd. og ~1. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,--

Hgn.

Akt: Skab 111'.
(1IIV11du øf cIoauø.rkonlor'"

lt lanetrap'b7 .01 SOIØ.
- K.øtrer8 }

,,- . '. " ,Krediton bopæl:

.. I" ...l ._ ro __ ,'.1.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
, 'Frednhlgsnævnet for

. . . Viborg amtsrådskreds.

Gade og hus nr.:
(bvor sldlllll findes)

c - ....- .
)

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

Deklal'alloD.
underte'tJ;fa,~p_daf mat~. nr. ~k-

af aamatnp,.,- ,by 0l ' __' sogn,
erklærer herved, at"af hensyn til kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for~borg. amtsrådskrtIPtn~på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af a ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu æm-eller senere kan virke skæmrnende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegårdeJl.

Den del af ~ ~en.~om, som den fornævnte bestemmelse angår, begræDEi& mes-
af kirkegårdsdiget eg i~ri!t af

er bele_tr._. l!

sMetles, sem ~et fremgår af del deklalationen ,edhæftede keH.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses p~ ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for "0 ·l..··i lr."""
F f ed . k '" p. YS. U\oln .......or r mngen ræv'5 i88" lOgen erstatmng. rrerlJDI herre

., den '<l._, 195JL

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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRÅDSKREDS.

Viborg, tlen 17 •noVl. 19~

Otto Kiørboe. T. Rasmussen. Chr. Strandholdt. '
Det tiltrædes, at nærværende fredningstilbud tinglyses som

serv1tutst~ftende på matr.nr. lk Ravnstrup by og soen.
Xirkeministeriet, den 7.nov.1952.P.M.V.

E. B.
Aug. Roesen

fm.
IndfØI't i dagbogeø for retskreds nr. 78, Viborg købstad m.v.,

den 27.nov.1952.Lyst •• • • • • Holm.

Genpartens rigtighed bekræftes •
.;,den 17.dec.1955 •.. -
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01858.10

Dispensationer i perioden: 31-10-1989



REG. NR. o /'&~. 100
Naturfrednin9sn~vnet
for Viborg Amts sydlige fredningskreds

Skottenborg 24, 8800 Viborg
Tlf. 86 62 12 28

Kontortid 9-12, lørdag lukket

Arkitekt Poul Erik
Set. Ibsgade 7
8800 Viborg

Modtogot r
Skov- og Naturstyrelsp"

- l ,'~\I 1"'''''Jensen \",'. .;;...~

Viborg, den 31. oktober 1989.
Fred.j.nr. H 11/1989.

I skrivelse af 16. oktober 1989 har De på vegne Ravnstrup me-
nighedsråd ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til opførelse
af et redskabshus på matr. nr. 1 i Ravnstrup By, Ravnstrup, be-
liggende umiddelbart øst for kirkegården, hvor der er en eksi-
sterende plads.
Fredni~gsnævnets tilladelse er nødvendig, fordi byggeriet Ønskes
foretaget inden for fredningen af Ravnstrup Kirkes omgivelser,
jfr. naturfredningslovens § 34.
Det fremgår, at byggeriet er blevet godkendt af de kirkelige
myndigheder og anbefalet af Nationalmuseet.
Herefter og under hensyn til det ansøgtes karakter og formål
finder fredningsnævnet at kunne give den efter naturfrednings-
loven nødvendige tillad~l~e ~il d~t ~nsø;te. .
Der er herved alene taget stilling til, om tilladelse kan gives
efter bestemmelserne i naturfredningsloven.

e
e
•

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, Slotsrnarken 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 uQIØbet.
Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af klagemyndigheden.

~ Poul SØrensen
Kopi af denne skrivelse er sendt til:
Bent Jensen, Egevej 5, Lem, 7861 Balling,
Jens Tang Dalsgaard, Gl. Randersvej 128, 8800 Viborg,
Viborg Amtskommunes naturforvaltningskontor og plankontor,tt Postboks 21, 8800 Viborg,

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN ( ~ I ~ ) I :>- O O O S- 8fI.
Akt. nr. !l... ,
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I medfør af naturfredningslovens § ,4a bortfalder tilladelsen,
såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.

S.A. o:fr! Iha

Afglrelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af ansøgeren
og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens
udløb er konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for
Overfredningsnævnet, kan dispensationen udnyttes .

lO.
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