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

Akt: Skab nr.
(a4fyldes ø/llmnmerbmtoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) ",u, 4e Rind by og

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

sogn.

Købers }
K dOt bopæl:re I ors .

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 Rind by 0l sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Rind kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er\jndgået 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 ~ 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, lMlgftellSes n16d
af kifkggåråsåiget 9g ievrigt 'fif

er hele m.nr. 3u og 4e.
Ej~ren er berettiJet til at ~ bygge et drivhus 1 den vestre

enue af haven ob en tl1cygpiog til udhU3et, hvis ban finder jet
nødven:.lig't.

Det fredede a~eal
såliåes, S61'1 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. Rin d sogn.

1 ' denR nd 3l.maj
PeJer Nielsen Schmiåt.

195~

Til vitterlighed:

H.C. Erichsen. S. Jensen.
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e Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil '
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 28.okt. 195Jl

Otto l1ørboe. v. Rasm~sen. A.Je'sen ~gård.

Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 78, Viborg købstsCl ll.V.,

den S.nov. 1952.
Lyst ••• '...

• Holm•
Genpartens rigtlpd bekræftes.

I J'2'.:-~!n~~vn~t for ,~:L-...
Amts fol c::.oskred.'! -: ..,;~,";~: C

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

Akt: Skab nr.
(ødJylde. øl dommerkontoret)

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

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

sog·n.

16d ,148. .n.
Rin·j by og sogn. Købers }

K d·t bopæl:re I orø

Gade og hus nr.:
(hvor ddaDt f1nde5)

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

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
U ndertegnede, der er ejer af matr. nr. 16d• 148 O I 51

af Rind by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Rind. 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 Dogen be-
plantning eller andet, der nu Itttft eller sene't~ kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården. ....

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, 8eglænses Iil06

af kirkegårdsdiget og iøv&:ist af er d~n del af 164, der 11g~r nordfor en
linie, der drages fra vandheholderen ved Yibargve,en mod sydøst
til det sydvestre hjerne af kirketårnet. Endvidere den del at haveD
pi 14a og 51. der ligger est for prdens l'ygnln.!;1:r •

Det fredede areal
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. Rind sogn •

Rind ' den '1.ma3 195;:'

l:risteDJensen Poulsen.

Til vitterlighed:

H.Petersen. H. C. Erlchsen.
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'e Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 28.0kt~ 195t

Otto nørboe. V. Rasmussen. A.Jensen S,,~rd.

Inliført 1 uagboØtD 'Lor retskreds nr.78, Viborg tøbeta.1 m.y.,
.iell 8.noY.1952.

Ls'st •• • • •
B o l m.

I
. .

Genpartens rigtighed bekræftes.

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

Mtr. nr., ejerlav, 80gn:
(I København kvarter)

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

80gn.

15ft 52 !'tina by 0& SOF_
Købers }
Kredltora bopæl:

Akt: Skab nr.
(ø4fyldes af dDmmerlulntorn)

Gade og hus nr.:
(hvor sidant flndes)

Anmeldere~s navn o~ 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. 15f og 52

af Rind by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Rin1 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 Dogen be-
plantning eller andet, der nu 4iaoR 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, 9Qgræ8ses med'
af kir:ke8åreseigat eg il~migt af

er haven. der 11ggu på de to matl".m: •

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 R1nå 4h;~For fredningen kræver jeg ingen erstatning. I

Rind ,den :;1. ms j

Anders .H. AoJersen.

195~ •

Til vitterlighed:

H. Petersen.
Ii. C. Er1chsen.
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Fredningsnævnet for Viborg arntsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

Viborg, den

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

195JL
?S.Okt.

X1er~oe. V. Raemussen. A.Jensen
uagbo#D.fOl" rf;tskrej~ nr.

den 8.nov. 1552.

Otto
Injfert j

tyst •• • • • • •

Søgtr d.

79, Vi'l:or G k~b3tad m.v ••

Holm.
Genrartens r1gtlg;-ed r.ekræftes.

~~'''net for "ib;.):~·.
Amuuads"~--- < -' I.J~,:'::. t'
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab 111'.
(JU(fylde. øf tlomme,lwnto,et)

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

eller (i de s0ndenydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

'l:!. mn. Rind b)'
og BUtr-"I. Købers }

K d·t bopæl:re I ors

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

Gade og hus nr.:
(bvor udant findes)

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

Stempel: kr. øre.

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

af Rind by Ui sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Rind 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 be\'yggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu *e-n- 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, hegraau'es mod
af kirkegårdidiget 98 iøvrigt af

er Qt:n del ar 'l:!. der ligger vest for eD

11n1e, dEr cra,;es over 311:.c~ t'Ol'L1nder et punkt. åE!' 11gzer 35 •
8S·6.øst for cet 8';'"'";1veeb'e bjørne r&ed et punk~t d~I' lig,~-er 35 • 1'ra
se~e b~erne mod nord

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. RinG &ogn.

, den 1951LRind
Maren Poul sea.

Til vitterlighed:

H. Petersen.
Lc2uri ts J€ns~n.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 19~
~·.okt.

Otto Klørboe. V. R~smu~sen. A. Jensen 5esård.

IU..lf",rt 1 ..l.Slg1:ogen fol' r~'~f::b:euc n • 78.Vibvrg kobeta6. m••••

ceD 8.DO\" .lS5 2.
Lyst••••••

Holm.
GeupCirtens r1gt1b!Je i bekræftese

•

•
•
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Genpart.
REG. NR. /J'$"C /1) '1/ ,_'

/(r - ~ f
Matr.nr.

Umatrikuleret gadeareal omkring ~ind
kirke, Rind by og sogn.

St_yel- og ~byrrrl 1
h.~.loy 140/37.

U D :3 ": '1 ! ~ l'
AF

PIlOTOltOL FOl P'tBl.X:rnG3J'Ænl;'r l'C~ TI'OO1t1 A~.n'Jl.l;3K::lE:3.-----..~ .......
Ir 1954. den 24.junl kl.14l5 afholdt t.redn1n~sDEynet tor Tl~orl

all'tsrAclaltreda lUde .,.<1 31n~ kirke.
Mødt '18% fredaln6SnæYDeta -~8dlemme%' formanden. oirlldommeJ:

Otto K1ørbo•• Vibor ~h de" aatsvalgte m.~l•• 't all'ts •• jlnspekter
lhlsllusseD. Overlutld •• oa det sogn.valgte medl •• tor :lind kommune.
iårdejsr Ksrt1A Svendsen, SJr. 31ad.

..vueta :tomand "::elllærkede. a' ude' - 0& de følsende. •• deJ: 1
dal - atholJtes tor at søge t'%ed.... arealø omtrin& henhold.ris
Rind, Uelsuup 0i 111". ViD&e tir. r. til hvilke area181' itl,. tiDI-
boge. ingen adkou'l ha" ••• dleces at fredclnl ad trivillig .,.,-
eJ: udelukket ..

De personer. der mAtte bave interesse 1 tredDinala at de pi-
,.ldend. arealer, er indkal~ yed ~eken~t18r.18. 1 3tatstidende og
de lolølle blade.

Der trealaSd •••
1-4. IXlmplarer at le .. nt. blade. Statat1dead., V1'cor, sutts

loltebla", AttlDpoatea' Ol Randers Daiblact.
,. Indvaral1Dilllste med pltegnet poett'litter1n. t.s.v. anS.

sogø.rAd 0l m.nlihtrJsrld.
De:r to~.tO&e8' sa8 sna. tredDioi af p·j.jord nord. 8.t Ol

.~4 tor Rind kirke.



lor Rinl sOiEler4d IlØJt. soannådsformand J'enø Serup HanseD.
ler Rind menig.l1eJ3råd .Gldte fOl'mCinJ.el2. Henning Feters.a ol

k1r~eT.r3.D Niels Nielsen.
Iøyrlit val' ingen mødt.
Ingen af de mødte havde noget at lndyend. mod den foreslåede

tredn1ni.
lfasyne, drøftede sa~a o~ af_Æde derefter sålydende

k e Il d e l • .1

•
I to%b1ncielse med den ad trivillig .. ~ genneatert. floeda1ng

at arealø Yecl lliQd tirke opstod ogs' spørgsule. oa tredD1nl at
byens ,ad., beliggende pi alle sider af kirkegården.

na det pågældende areal, hvort1l ingeA tinglyst adkOMst ha-
ve8, ifølge DIItriltulea tilhører sognets ~~oere eller bymanden'~.e,
og da det som føl_ af den ubesteate hede a"t ej ere lllåtte anse~
fol' udelukke", at ti samtlige ejere til at t11tr.de eD :t'redDil1gø-
d.kl~rat1oD, har Dæyuet valgt at cehanJl. spørgsmAlet oa fredning
.t arealet soa en egentlig trednlagæa, •

.De i sagell interesserede har derfor ved offentlig 'bekendt-
prel.- TEret indkaldt til ud. dags dato tor at tage s'tl111DI
til spGlrgsmAle.. , hyo~hos Rin1.l sogneråd og menighedsråd har Tære" .
apecl.l't ladvarslet.

Af sognets bebol1'e eller b:i!Jlænden~. ~ ingen g:lve" ude.
Sognerådet og menighedsråde" ha%"inte' ba~ at erindre

.od dea fonsl' ede tr edr:ainc•
Idet Dsynet finder, at forannævnte gadeareal soa et led

1 1I1kl'1ngel'l af Rind kirkes omgivelser bør bedes, besteam •. _1'-
aere tølgeDde a

It- umatritulel' R gadeareal, beliggende o.trinS Rind
kirke b.grænset lIod syd, vest og nord at lidearealets skel in.
ut1'lkelkortd 0i lIlo-Jøst Id ea linie fra det syden11g. b3"rae
af matr.nr. 460 til det I'lordøstllge hjøm. at matr.nr. 1&1 tredes,
aAledes at der pi areale" ikke Id ste Ilo~ea bebyggel., hyerkell
yartgt eller lIi·.11Ir'tidii1. eller toretages Dogen bapltwttninl eller
andet, del' DU elle% senere kan virke sDJllI1ende eller h_mende tor
udsigten til .ller tra kirke. Ol k1rltegArdea.

Det tred.de areals l:eliggenhed beDlg!r af det aærværemie
t.ndel •• vedhæftede aatritulskortkopl.

PAtal'berettige" aed hensYD tl1 foranstående beateamelal%,
4er '111 'nr" at tlnglyse, e1"tzed.DingsmeYMt for TiborI aat srldø-
treda. samt lDea1&h.dsrAdet tor R1D:isop.

•
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for fredningen er ikke Jaave. DO gen erstatning.
~ h 1 b e 8 t • 1Il II • 81

Jled sagea: ang. tredninl af ,et WIlatritmleret gadeareal
omkring BinJ kirke. ~l1d by og sop, torbo l...es SOli fora. l:estemt.

Otto nørbo8. ..,. 3asllUssen. Mart!a SvenJsen.
De ..~te påbørte k~ndelaeDS afsl;else.

Sagen sluttet •
• "dat have tI
Otto Klørboe. V. gasmussen. Kartln Svendsen.

, (:l~~~.~~tens rigtighed bekræftes •
.A~"'!J~·~'"0 ,~~,:'t<:'~,'l .~, - " ,deD ,. juni 1955.

H o ...m.
Indført !Jagbo~en for reT.skreJs
m.v., den 6.juni 1933 •
Lyst ••••

nr. 78 tVibor g købstad

H o 1 m.
Genpartens rigtighed bekræftes.
"lLi'l":'~:J~t1 "'''''' ." ..... J .. ' (' '" _ .. " : _. '.,'
.. , \ \ 'q 4 ~ .'.... .. \'1- \.)

Å 1''M: ." \ '1 •a ..M· I ~ ••
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Afgørelser - Reg. nr.: 01950.01
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NATURFREON INGSNÆVN ET
for Viborg amU sydlige fredningskreds

, 4". I I Pi' I , i i i" I I ,

TLF. (06) -62 '228
Kontortid ;.'2. I.rdl" lukket

AOR. GRAVENE 2 I

l/~/l Ib (" Til t:~n~sr~istere~·
1)I W oriente(ing ~.:t -~p

1100 VIBORG, den 27. september
~ Fredn.J.nr. II - 5/1985

1985

I skrivelse af 5. september 1985 har Viborg amtskoITlnune forelagt fred-
ningsnævnet anzøgning af 12. juni 1985 fra 1andinRpektør Søren Kie1d-
sen, Viborg, om ti11aca1se til udstykning af en parcel fra ejendommen
matr.nr. 16 ~ Sdr. Rind by, Sdr. Rind. Det udstykkede areal skal be-
nyttes til parkerinosarenl ved Sar. Rind kirke. 1
Fredningsnævnets tilla(~else er nødvendig i meDfør nf naturf~ings-
lovens § 34, forei parc~11en er omfattet af Provst Exn~r-fr~dninb
omkring Sdr. Rind kirke, jfr. deklaration tinblyst pu ejenGOlnmen af
31. maj 1951.
Det bemærkes,' at sagen har været sendt til udtalelse hos menighedsrå-
det for Sdr. Rind, der lig~som fredningsnævnet er påtaleberettiget i
henhold til deklarationen. Innsigelse er ikke fremkommet mod det an-
søgte.
Da parkeringspladsen cfter forholdene på steuet ikke findes at virke
skæmmende eller hæmmende for udsigten til eller fra kirken eller kir-
kegården, finder fredningsnævnet at kunne give cen ønskede tillaaelse.
Der er herved alene taget stilling til, om tillauelse kan gives efter
bestemmelserne i naturfredningsloven, og der må tillige inDhentes
tilladelse fra Viborg amtskommune og eventuelt andre myndibheder.
Opmærksomheden henledes på, at tilla6elsen bortfalGcr, såfremt den
ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.
Opmærksomheden henledes endvidere på, at fr~dningsnævnets afgørelse
i medfør af naturfrecningslovens § 58 kan puklages til overfrednings-
nævnt, Amaliegaoe 7, 1256 København K., bl.a. af ViborG amtskommune,
kommunalbestyrelsen i Viborg ko~~une, Danmarks Naturfr~oningsforening
og miljøministeren. Klagefristen er 4 uger fra den cag, man har fået
meddelelse om afgørelsen, 06 till~delGen kan ikke u~n~·ttes, før kla-
gefristen er udløbet, m.:;r1minåraGen opretholcies af klaGemynCJigheden.
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