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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse,e og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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REG. NR. /?IJ' ~

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

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

sogn.

11$ mfl. P.ran~strup,
- Købers }

VinJum sogo. Kreditors bopæl:

Akt: Skab nr.
(udJyldes af trommerkontoret)

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.

Deklal'atioD.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 12811 0' 11a-

af Brand s trup \ by Vindua sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Brantistrup kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsråd skreds 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 aord og
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af vest

en 11nie parallel ned det srlndre dige 40 •
fra dette udgåen~e fra vejen efter Rø~kj~rsbrO og en linie parallel
med det østre jige 40 m fra uette udgående fra Vindumve~ea til den
trafler den fornævnte linte ayJ for 12aø. Endvidere et areal af
ll.! der begrænses mod s~d af Vlu..IUlIlvejeøo. mod vest af vejen Ilod
nord, og mOd øat af en linie, uer forb1nJe? de to punkter 'pi de to
vej.t der 11gJer 40 m uuad vejen fra .ejhjernet.

De fredede arealer
i',\J'ildes, som dw 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. Brandstrup k1rted1atr:Dtt

BranJstrup ,den 4.,un1
Jens Chr. Mogensen.

195~

Til vitterlighed:

H. c. :;~rlchs~n
Rørbæk pr. F-~up

Torben Højland
Rran:lotrup



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den lO.dec. 1951:

Otto nørboe. V. RS81l'USsen. P..Pedersen.

In.j:t'ørt i '..a~abogen for retskreJ.s nr. 7St Vi'b01'g køl1stad a.v ••
den 23.dec. 1952.

Lyst •• .. ...
Holm.

Genpartens riGtighed ~ekræ:rtes.
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REG. NR. /Y~I't1:S

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

.".

II
r

'ee
r,

I
f~

, i
"

o
I,

Akt: Skab nr.
(ud,lyldes af dommerkontoret)

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

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

sogn.

laab lttan ....atrup.
V1.n.ium sogn.

Købers }
K d·t bopæl:re lors

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 .
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 1:7ah

af BrønJ.st1"Up . by T1t1~_ sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til ~an;.~st rap 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 nbgen 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 t
f k' k o d d' o, f tJa

a Ir egar s 1get og 1'8"'ft~t a Ilod vest af det vestre okel at 12ab og mod

8: u af eD linle. der 1'ol'~1nderet punkt på det vestre akel af l aAh.
der l1Siner 16 • fra det nurdre hjørne at 12ab medet puk". der
11 ;.~r l( m tra .4rle h~ø:tne110..18~'d.1 J~t østre skel

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 '8rOlnJs~U'P k1.l'ktdlstrlkt
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

, den 19521

Til vitterlighed:

H. Q. ~:r1ebuen
.~rbæt pr. ftsrup

!"()l'heD t!e, land
'Rra !1,].s "':rup



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 19~'.
10.4ec.

Otto X1ør't-oe. V. 'laatltl8aen. P. :Pe,..i<lra~;Q.

In ,d'er t 1 Ja;gloØ'n tor r~tskre~8 nr. 75t T1b(l' g kø"stad m••••
den 2; •.:lee.ls5?

• •
Holm.

Genpartena rlgttttJ:el ?Jekraeftea.

:ffi~pnævnet iC~l'<""til~::'~',~?

Amtr)Jr~d5kre~';" 1- .
-" t//~,';. ,',
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

REG. NR. /P~I"3

Akt: Skab nr.
(adJyldes af d<>mmerlrontoret)

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

eller (i de sønderjydske lands- l2da Branilstrup.
dele) bd. og bI. i ting- V1nJum sogp.
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K d't bopæl:re lors

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.

menighedsråd
Undertegnede/ der er ejer af matr. nr. l2da

af Brands tru,l) . by VinJum sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til Brands trup 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 1ta1t- eller senere kan virke s~æmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården,

Den del af :lK ejendom, som den fornævnte bestemmelse 'angår, begræflses mod

-af kirkegåråsåiget -eg iøvrigt af .er hele m~nr. 12da,

stiedes, S6fR get freR1gå-f af det deklalati8R8ø '/egbæftedQ ·kert.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt mel1ighedsrådet fef provst1ud va1get for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. .id de160m SJnderlyng herreder.

,den 21/7 195~.:Brands trup

Torben Højland. Chr. Bach.
T.2bingGård. M.Y.Schjødt

Mariane Laustsen
A.Albrektsen. Marius Frandsen.

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den lo.deo.
Otto Xiørboe. P.Pedel'sc::n.. V. Rasmussen.

Det tiltrædes, at n~værende fredningstilbud tinglyses som
servitutstiftende på matr.nr. 12da ETanåstrup by, Vindum soiO.

KlRKEMINISTZUIET,den 4.dec.1952.
P.M.V.
E.B.

Aug. Roeeen
fm.

Indført i dagbogen for retskreds nr.
den 23 .dec.1952.'

78 Viborg købstad m.v .. ,

Lyst •• • • ..
Holm.'

Genpartens rigtighed hekræftes.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01964.02

Dispensationer i perioden: 22-06-1982 - 11-01-1999
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• LANDINSPEKTØRGARDE'N - HANDVÆRKERVEJ 6 - 8600 SILKEBORG

Telefon 06 - • 8216 BB - Postgirokonto 200 73 20

Dpn Journal nr, Vor ret.

LANDINSPEKT0REANE

KAJ HOLM '
Thlelllmannavel e· 8450 Hammel
Tele10n ll6. 86 1314

J. DALl.-HANSEN
Veslervangen 28 - ll620 KJellervp
Telelon 06·88 15 07

HANS LUNDE
Håndværkerve) 6 .Il6OO Silkeborg
Telelon 06·' 8216 se
E. KAOGH SØRENSEN
RllvlingveJ 2· 8850 Bjerringbro
Telelon 06 • lIll 25 51

JENS PETER HOLM
LyngIe Idvænget 67 - &464 Galtan
Telelon 06 - 94 5103

, '

,

Fredningsnævnet for Viborg amts
sydlige fredningskreds ~
Herr landsdommer P. Rørdam
Landbogården, Fælledvej l
8800 Viborg

""

22.6.1982 61-1982-556 EKS/bo

Til bage sendes"

l,

I anledning af at Brandstrup Menighedsråd ønsker at erhverve
en parcel til udvidelse af Brandstrup kirkegård fra ejendommen
matr. nr. lla Brandstrup By, Vindum, fremsendes hoslagt en kopi
af hovedkort,- en kopi af skematisk redegørelse, en kopi af måle-
bladet samt en kopi af vor fredningserklæring vedrørende den
påtænkte udstykning.

anledning af, at der er tinglyst en deklaration om fredning
af Brandstrup Kirke's omgivelser den 23. ,december 1952, som
omfatter det pågældende areal og med Fredningsnævnet som påtale-
berettiget, tillader vi os hermed at forespørge, om man vil
kunne medvirke til den påtænkte udstykning.
Til orientering vedlægges en kopi af ovennævnte deklaration.

ee Med venlig hilsen
'>1/' "/1 \/~r~,LA..r ' c-/f

Fredn.J.nr. H - 2/1982

-t bilag

':'iJ:o'erJt:f';- N,:tjon'11TIJur~eets 2. rlfdelinp'med anmodr.in~ om en udtq1e1se.

, den 28. juni 1982

UDSTYKNING OPMALlNG NIVELLERfNG VEJ- O G KLOAKP ROJ E ~:TER! NG



" ".:\T J n i\ ;\L \1 II S E E T
~ 1\1 \lI I INC;

..All: \l \"'~"I SI\IIII.JNCI R~ IIISTOJ<ISKr, m:I 111. IbGO

.. T.1f (Ol I n+I II

!L'IKUIlL"iIlAVNK .. IlI:N Y. juli 1982. JOUR N, NR. 1038/82
(Bede •• nlllrlllVanluivelJen).

HS/IT

·e

Fredningsnævnet for Viborg amts
sydlige fredningskreds,
hr. landsdommer P. Rørdam,
LDndbogBrden, Fælledvej 1,
RROD - Viborq.

•
Vedr. udstykning til udvidelse af kirkegården ved Brandstrup
kirke, jnr. 61-1982-556.

Nationalmuseet har ladet forholdene på stedet besigtige
og finder herefter intet at indvende imod den foreslåede ud-
stykning med henblik p~ kirkegårdens udvidelse.

P. N. V.

~fi~

•



T ,:\~in2rey"u Y'.7{lY'=~ent i-:et ja.o- unr:cr hcnvi~ninf.: til wdlae;te kopi ef en• -.a... t __

['r' ;J~-;-.ion,",JtI;u~eet injhentet udtalelse g.f 9. juli ]982 skal oplyee, at

fr .':':.n "--1I1C'"'vnr't if.rle h~ir in·jvendinger mod den påtænkte udstykning ·og mod
< le .r":l(·b ~lTlv,~ndl.]r'le ti] udviJe]:1e af k1I'ke~r1.rden.

"---""'1 I~"~'''''' ....·/~'E ..t ~\r. ,_,,',1 l'i \"-;:::;':\ll::. v I', i

jor '.,'iborg am1s sydlige fredningsk.reds
, den 26. juli 1982

Rørdam

Frednin~sstyrelsen

.Am 3.1 i r", .g""::t ci e l 3 ,e 12'5f g0b7;:-.~-::':vr. l(
': ~ J t" I 1," ~,
I-! \..'L: ,~;.,.. ....



Udskrift
af

.V1oaraget =
Skov- 00 NaturS!'1reISen

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den 14. juni 1995 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på
dommerkontoret i Nykøbing Mors.

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

Der foretages:

Sag nr. VaF 21/95

Ansøgning om tilladelse ·til, efter nedrivning af bolig, at anven-
de areal på matr. nr. 12 ah og 12 ø Brandstrup by, Vindum, til
P-plads.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 1. juni 1995 fra Viborg amt, Naturforvaltnings-
kontoret, med bilag.

Det fremgår af fredningsdeklarationen, Provst Exnerfredningen,
lyst 23. december 1952, at der på ejendomme~ 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 kirke-
gården.

Formanden bemærkede, at da der alene er tale om nedrivning af bo-
lig og etablering af parkeringsplads samt bibeholdelse af ek-
sisterende træer, kræver det ansøgte ikke fredningsnævnets til-
ladelse.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

Knud S. Lund 'Ud""r'ften '.' h db k
':;1\ I . ,s ngug e e ræftes.

f o r ma n d • Fredningsnævnet for Viborg amt, den
1 4 JUNI 1995

cf.:') .-----"=.?·~,?.L~c1

lVriljømmisteriet
Skov- c;.;Naturstyrelsen
J.nr. SN '~~J\1\3 -00 O l
Akt. n r. re \
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Udskrift REGJ~ Ra \~ lo'-\ . O :L
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den ll. januar 1999 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

rvfødt var formanden Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 50/98

Ansøgning om tilladelse til udvidelse af eksisterende kapelhusbygning ved Brandstrup kirke
på ejendommen matr. nr. 5 a Brandstrup by, Vindum.

• Der fremlagdes:

l. Skrivelse af 10. Juni 1998 fra Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen A/S til
Viborg Stiftsøvrighed med påtegningsskrivelse af 18. August 1998.

2. Påtegningsskrivelse af 19. November 1998 fra Viborg Stiftsøvrighed.
3 Påtegningsskrivelse af 20. Januar 1998 til Brandstrup menighedsråd fra Viborg Stiftsøvrighed,
med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det
kommunalvalgte medlem Jens Knudsen, Vindum, meddelte fredningsnævnet tilladelse til udvidelse
af kapelhusbygning 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.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der
sørger for videresendelse afklagen til Naturklagenævnet.

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

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

Sagen sluttet.
i'vfødet hævet.

Knud S. Lund,
formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, cJpn

1 8 JAN. 1999

VA4~
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