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Fredningen vedrører: Tånum Kirke
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Overfredningsnævnet
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) 70 og 2a Haua b:;

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

sogn.
h_l~lt 1 Fre~11t&...,ruit t'or
.. taråd$kreds.QeD 4.~.1~52.
Gade og hus nr.: Otto n.r1.o ••

(hvor sådant findes)

og 801n.
Købers }
K d't bopæl:re lors

Akt: Skab nr.
(udfyld •• al dommerlUlnloret)

Vibora
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. 70 Ol 2a

af !All. by Oi sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til !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 kft1t-elIer 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 ~
.flT kirkegårdsdiget og iøvligt af \l~øl'e8 1... r1It .f bele a.nr. 70 o'~ den del
et 2a, der 11.&g8 1ndenf~ eD 1101_. del' fortsat'ter det øydl1Ce atel
at ll.Dr. 70 JIOd"at til de1ltre,ff. ea 11nie. der udllt" fl:a aat ••
'Ve'•• 25 • tra det .estl1ce stel at 42b, .od 81d parallel med dn
•• tz-e diP.

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 fA... a.-I••
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

, den 1!"..l.æe, 19S.t

Til vitterlighed:
B.O. Erioh.en P.\araen Peder.es
"zabllk pr. øl'UP.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 195~

0". n.rboe. P_del' leneeta. .... Ra.u....
ftnillrat 1 retskreds nr. 78. Tlbot>&køt.tad •••• '.

den 1.8 \1&.. 1951•.
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REG. NR. /""4" /P
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Akt: Skab nr.
(udfyld.s af dommerkontortt)

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

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

sogn.

hellla," 1 hedningeøue ...net tor Vibo!.'1
alltarådsJtreds den 4.9.1952. Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Gade og hus nr.: Otto X1ørboe. Fredningsnævnet for
(hvor sådant findes)

Viborg amtsrådskreds.

'4. fånUl', by og sOgD.
Købers }
K d·t bopæl:re lors

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

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 34.

af ftnlDl by eg sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Tålla 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 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 ayd
af kirkegårdsdiget og iøvrigt-af-- aod vest a f en l1m1.. der trækt. .",.r 34a
tr. beboelseshusets sydøstre b3ørne til k1rketårnets ayd••tre hjerne,

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. TAn_ -CIl.

TAnUJl ,den 16.ma, 195~
N1el SI Ohr.Mortense l'1.

Til vitterlighed:

P. Larsen Pedersen. PoulOvergård. nOxabæk,Randers.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den. 195..l)

Otto nøboe. Peder Jensea. V. R&••~.en.
Tinglyst 1 retskreds nr. 78.Viborg købstad m.v.,

den 1.aug.l'g52. '
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REG. NR. /,;S ~ Oj/~l~- .~))~
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Akt: Skab nr.
(udfyld •• af dommerkontoret)Mtr. nr., ejerlav, sogn: 421" T'åDUDl b, og 80SI1.

(i København kvarter)
eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerl~v,

sogn.

hemlast 1 Fl'edD.inganfJTne't ~or Viborl
iailtsrådskreds den 4.9_.1952:- . Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Gade og hus nr.: Otto K1ørboe. Fredningsnævnet' for
(hvor sådsnt Hndes)

Viborg amtsrådskreds.

Købers }
K d't bopæl:re lors

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

Deklaration .
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 42'b

af '.rå.lJa by 0l sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Tånum 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 <æF 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 .yd
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af en liDie parallel med det Dordlip kirke-
gårdadige 6 .. fra dette 0& udgåendEafra det østlige skel af 42b til
dettes vestlige skel. Såfrem' der f~a vej.esen~ .ide stilles kr2Y'
GaJ si; hU8e~ skal flyttes 1nd fra vejen. skal frødllin.ge.a ikke væretil hinder for. at huset bygges nærmare til kirbgårdødiget (indi
deklarationen bestemt.

Atr~ areal"ir 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 forTAn_ EØ gB.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

!Amra ' den 16.ma~ 19S9
P. J. Hamborg.

Til vitterlighed:

H. C. Ericb sen.
1Iørbækpr. Fårup.

poulOvergård.
Hornbæk, Randers•.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 9.juli 1951,

Otto 1t1ørboe. Peder JenseD. v. Rlu.ussell.

Tinglyst i r et sla' e ds nr. 78, tki:D: Tibo%1 købsta d Dl.V. t

den' l.aug-. 1952.'
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01885.01

Dispensationer i perioden: 05-11-1992



U D S IC R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnavnet for Århus Amt.

REG.Hl \885.0\

ol

Den 5. november 1992 traf Fredningsnævnet afgørelse i
Sag nr. 21a/92 angående ansøgning om tilladelse til at

etablere en skrænt og beplantning samt
forplads for ny graverbygning på et areal
ved Tånum kirke, der er omfattet af kirkeom-
givelsesfredning.

II
I

I

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen ,Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Aage Winkler.
Der foreligger ansøgning fra arkitektfirmaet Jan Smærup A/S.
Århus Amt har den 20. oktober 1992 meddelt tilladelse til, at
et landbrugsareal på ca. 300 m2 inddrages til,forplads for
den nye graverbygning.
Landskabskontoret har anbefalet, at der meddeles dispensation
til ansøgte, da bygningen får en placering, der ikke påvirker
indsynet til kirken afgørende.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte.

i~~N!~~1vft!rl'
JøJgep 'aens~n.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen 'ikke 'udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ,ikke er udnyttet inden 5 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt" Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.
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