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

19b,30b
Sevel by oG sogn.

Akt: Skab nr.
(u.dfyldes øl dommerko"toret)

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

eller (i d~ søndorjydske lands-

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

, sogn.

Købers l b ,.
Kreditors J opæ. .,

",.

J.
Gade og hus nr.:

(hvor sådant hnl1es)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Hilmar Møller

tilbydcr herved som ejer af matr. nr. 1'J~ og 30~

Sevelaf Sevel by
llt lade nedennævnle areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives ~åledcs:

Haven beliggende syd og øst for Sevel kirkegård, jfr. vecllae;te kort

Fredningen har følgende omtang:
Arealerne \nit ikke behygge~ ('1I('r heplante" midlf'rtillig eller vedvarende, liresolll dcr heller

Ikke p"i arealerne må gravc~ grll~ eller :.lnLmnges transformatorstationer, telefon- og telegrafma'olcr
o. lign., der pli ej op~ætte ~k\ll"C, ud~al!\"tedcr, [',hodcr, vogne til beb()el~c eller opbevaring af red-
,kabel' ellei lign. :.kønlied,tor,tyrrende gemldlHJe.

:k:&}/·~9b!~!lC1.!~:1o!~W):Ji!KXtXXXXX

For fredningen kræver jeg ingcn erstatHlng .
.leg er lJlufor&tiiet med, at ovenst:lcndc fredningstilhud tinglyse,

19~ ae 30~ af Sevel ~
p:i min ejcndom matr. nr.

Sevel ~ogn,

dog uden udgift for mig.
P[llaleherctllget i henhold til forestående cr fredning,nævnet for Ringkobing amt og
Sevel mcnighcdsråd hver for sig.

Savel , den 231 3 }950.

Hilmar Møller.

Idet fredningsnævnct for Ringkøbing amt modtagcr og godkcnder foranstående
bcstemmes det, at tilbudet skal Iysc, som ~ervitut på matr. nr. 19~,30~

Sevel by Sevel
bud,
af sogn

ak*~xxxxxxJcttocxxxxxxxxlw<:xxxxxxx:fdtxxxxxxx~Xlllatt:xooc1cilXllCiXiCXXX~
~~:H1IQkXXIKX ib2k~OO<I~:XXX
Det [rcdede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Frcdning;nævnet for Ringkøbing amt, den 3 / 2
H. Richter.

19 51,.

Jeosen lt Klello;~(jv, AIS, K"bcr:hDvn.
JlOIJNBOrc.s [JQc.r~YKl<tr.1 N<)I~ flll ri 540r.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01472.00

Dispensationer i perioden: 01-08-1995



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØS!NG AMT

REnEN I HERNING. 2. AFD.
Nygade '-3, 7400 Herning

Tlf. 97222200 Herning, den 1. august 1995
R.A.F. 40/95

Sevel Menighedsråd
v/Evald Buskov
Baunebakken 4, Sevel
7830 Vinderup

Vinderup kommune, Grønningen 1, 7830 Vinderup, ansøger på vegne
Sevel Menighedsråd om tilladelse til ombygning af eksisterende
parcelhus beliggende Klostervej 3, Sevel, på matr. nr. 2 b, Se-
vel by, Sevel. - Sevel Kirke - lb. 29.

Fredningsnævnet for Ringkjøbing amt har besluttet i medfør af
Naturbeskyttelseslovens § 50 at godkende, at Sevel Menighedsråd
som ansøgt ombygger et eks~sterende parcelhus til brug for kirken
på matr. nr. 2 b, Sevel by, Sevel.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeisens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslavens § 66,
stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idettt miljøministeren afgør andre klager.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

H. Stamp
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