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Bestilllngs-
fonnular

D

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

Akt: Skab nr.
(udjyldes al d0111mtrkolltofet)

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

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

sogn.

30d,24m,30c
nordv.del,Mejrup sogn.

Købers } bo æl'
Kreditors p.
i· •

,/
fr .' ~l.~ ,

Gade og hus nr.:
lhvor sidanl hndes)

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

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede sogneråd

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 30g" 24!!!,30.Q.

af nordvestlige del by Mejrup sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Hele matr.nr. 30c og 24m og den del af 30~, der
. Arealet beskrives således: grænser op til 24m samt den del af 30d der er-' -'beliggende syd for skolens klasseværelser og indtil vejen syd herfor.

Endvidere den del af 30d, der er beliggende vest for skolens bygninge
jfr. vedlagte kort. Nordgrænsen flugter den nordlige gavlvæg af den
nuværende gymnastiksal.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

iKke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red.
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

x~~~~~~mx~ Forbehold tages m.h.t. de rette vedkom-
mende myndigheders godkendelse af foranstående.

sognerådet
For fredningen kræver :jeJ:!ngen erstatning.

Sgr. :lI:~ er indforstået med, at ovenstående fredningstIlbud tinglyses
30g,,24!!! og 30.Q. af nordvestlige del by

dets
på riVi~ ejendom matr. nr.

Mejrup sogn,

dog uden udgift for ~ sognerådet.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Me j rup menighedsråd hver for sig.

Mejrup, den 9 12
P. S. V.

1951.

Chr. Brødbæk.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 30g"24m og 30.Q.
af nordvestlige del by Mejrup sogn

~xxxxx:xtldXXXX:xx:x~~xxxxxx~xx~~~~
:lClJIl:mC~]'jXX ~ilDølibtQQt
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbmg amt, den lo / 2 19 51.
H. Richter.

Jensen & Klcldskov, A,S, København



•

•

Foranstående fredningstilbud godkendes herved.
RINGKØBING AMTSRÅD, den 13. juli 1951.E •.O.

G. Brandt Pedersen.

Indført i dagbog for retskreds nr. 81,
Holstebro m.v., den 14. juli 1951.
Lyst.Tingbog:Bd. I. Bl. 371,481,11: 208.
Akt:Skab. o. nr. 500.

Anm.: Forud hæfter servitutter f.s.v.a. matr.nr.30~.
Christian Bjerre

ost •
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Bestilling.·
formel.r

D

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

ll~ sydvestlige del,
Mejrup.

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

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

• sogn.

Akt: Skab nr.
(udfyldes øl dommerkontoret)

/
"I" ~,t"~<.:'

Købers '}'b I• O æ:Kredltors p

Gade og hus nr.:
lhvor sidllnt findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Ringkøhing amtsrådskreds,
Holstehro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Karie Keller

tilbyder herved som ejer af matr. nr. ll~ sydvestlige del,

af by Mejrup
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives såJedes:

Den til ejendommen hørende have.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må Ikke bebygge; eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

i...ke på arealerne må graves grus eller anbringe; transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red.
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at udvide tømrerværkstedet med en til-
bygning mod nord, der dog kommer til at ligge mindst lo m. fral
kirkegårdsdiget •

For fredningen kræver jeg ingen erstatning,
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
ll~ af sydvestlige del by Mejrup sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Mej rup menighedsråd hver for ~ig.

Mejrup , den 27 / 3 19 50. '\'

Marie Keller.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. Ile
af sydvestlige del, by Mejrup - sogn

a(Jdxna:i:lllrXlXXXXXXXXXdrxX:XXXXX:x:DpxXX:XXXX:ld'Jtllcxxxxxxxx~~memcllX~X
~:xllIllaXXiIfXX :Itlld~:x:~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 15 / 2 19 51 •.

H. Richter.
Jensen & KJel:bkov, AIS, København.

-"91 JI'lDu"aoJl'l.o~ nOQfIlYl\l\~R. 110lloff.IH'Q



Indført 1 c1a61:los tor fttskre4a QI'. 01.
Uolotobro m.v.. den 15. tev.lg,l.
Tqut.:.e.tncboaa Bel. II. Bl. 94.
Akt. ~1ka.b. C.. Qr. 609.

H. 11:l0htOl".
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BestllJlncs-
rormular

D

lustit'>ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

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

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfylde! G/ dommerkontoutJ

3! sydvestlige del,
Mejrup sogn.

Købers } bo æl'
Kreditors p.

Gade og hus nr.:
(hvor sAdnnt findes)

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

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Peder Chr. Pedersen

tilbyder herved som ejer af mat r. nr. 3!l

af sydvestlige del by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Mejrup ~ogn,

Arealet beskrives således:

Den del af matr.nr. 3~, der ifølge matrikelkortet grænser op til
kirkegårdens norddige.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygge.!>eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

il\ke på arealerne må graves grus eller anbringe~ transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red.
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande .

.llijCUf~rml'iX~KXiKXKX

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, al ovenstående fredningstilbud tinglyses

3~ af sydvestlige del by
på min ejendom matr. nr.

Mej rup . sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Me j rup menighedsråd hver for ~ig.

Mejrup ,den 27/ 2 19 51.

Peder Kr. Pedersen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstiJ.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 3a
af sydvestlige del by Mejrup - sogn

ajåUQ:xl~C1mCXXXXXXX:xDlIKXXXXXXXX'dcPCXxxxxxxiålccxxxxxXXlilx. hvilket matr. nr. i forbin.
delse med matr. nr. 242,,24,Q, ibd. udgør et landbrug.
Del fredede areal ses indtegnet på vedlagle kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 28/ 2 19 51 .

H. Richter.
Jensen & Kjell!skov, AiS, K"benb.G\II.
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Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



 
FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 

 

 

 
RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

                                                                                                                                                                                                                                           
Herning, 26. maj 2021 

                                                                                                                                   FN-MJV-40-2020 
Holstebro Kommune 
lena.straasoe.kjaer.olesen@holstebro.dk 
 
 
Ansøgning om opførelse af musikfaglokaler ved Mejrup Skole. – Lb. nr. 16 – Mejrup Kirke. 
 
Holstebro Kommune har på vegne Mejrup Skole søgt om dispensation til at opføre ny musikfagloka-
ler med teknikrum og depot ved Mejrup skole, inden for Exner-fredningen ved Mejrup kirke. 
 
Ansøgningen 
Af ansøgningen fremgår, at skolen ligger umiddelbart uden for fredningsgrænsen, og at skolen er 
bygget sammen med sognegården. 
 
Arealet, som tilbygningen skal opføres på, er nu et asfalteret lege- og opholdsareal for skolens elever. 
 
Den ønskede tilbygning har et omfang på 236 m2 og opføres i en etage. Den eksisterende sognegård 
på 305 m², som ligger lige uden for det fredede areal, skal nedrives. Det samlede bebyggede areal 
reduceres dermed med 69 m². Bygningshøjden bliver maksimalt 4,5 – 5 meter, som er lavere end den 
eksisterende sognegård. 
 
Bygningen skal udføres primært i rød tegl med tagpap på taget som resten af skolens bygninger med 
enkelte facadefelter i galvaniserede stålplader. Tilbygningen opføres i en arkitektur, der matcher ek-
sisterende facader på skolen.  
 
Holstebro Kommune har vurderet, at tilbygningen vil være med til at give skolens bebyggelse et 
arkitektonisk løft. 
 
Fredningen 
Der er tale om en sædvanlig Exner fredning. Det fremgår heraf, at der ikke må bebygges eller beplan-
tes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes 
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, is-
boder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande. 
 
Natura 2000 
Det ansøgte projekt ligger ikke i eller i nærheden af et naturbeskyttet område. 
 
Fredningsnævnets sagsbehandling 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 11. maj 2021. 
 
Tilstede foruden nævnet var: 

mailto:lena.straasoe.kjaer.olesen@holstebro.dk
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Lena Kjær, Holstebro Kommune 
Niels Arne Christensen, Holstebro Provsti 
Anne Breinhild, Viborg Stift 
Poul Therkelsen, A2 Arkitekter 
Poul Munk-Poulsen, Holstebro Kommune, Teknik og Miljø 
Gunnar Pedersen, Friluftsrådet  
Tom Pedersen, skoleleder 
 
Poul Therkelsen redegjorde under henvisning til de fremsendte tegninger for projektet og forklarede 
supplerende, at vejen, der løber vest for det eksisterende sognehus, bliver lukket, så der ikke længere 
vil være almen færdsel fra den side. Skolen undgår trafik ind i området ved at lægge parkeringsplad-
serne ude ved vejen. 
 
Tilbygningen, der kobles på den eksisterende bygning ved udgangsdørene, vil strække sig ca. 12 
meter længere ud, end den nuværende facade i skolegården, og når derved ind i det fredede område.  
Sognehuset og cykelskuret rives ned, og der etableres P-plads. Da den ønskede tilbygning bliver la-
vere end sognehuset, bliver indblikket mod kirken, der er fra vejen på denne side, forbedret. 
 
Anne Breinhild bemærkede, at træerne i retning mod kirken ønskes bevaret. Det blev oplyst, at disse 
træer ikke vil blive berørt af det forestående byggeri. De to indkørsler i retning mod kirken lukkes, 
hvilket vil give mindre trafik ud for kirken. 
 
Provstiet havde herefter ingen bemærkninger til det ansøgte. 
 
Der var ikke i øvrigt indvendinger mod projektet.  
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
Nævnet besluttede efter votering, at der meddeles dispensation til det ansøgte projekt i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, idet byggeriet efter dets omfang og placering ikke vil skæmme indblik-
ket og udsigten til og fra kirken mere end det eksisterende byggeri. Fredningsnævnet har lagt vægt på 
oplysningerne om, at det eksisterende sognehus nedrives og, at der etableres parkeringspladser, hvor-
ved indblikket mod kirken forbedres. 
 
Dispensationen meddeles på nedennævnte vilkår. 
 
Vilkår 
 
 Tilbygningen må ikke overstige det ansøgte omfang på 236 m² samt en højde på 5 meter. 
 Tilbygningen skal i øvrigt opføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet, herunder:  

o At tilbygningen opføres i rød tegl med enkelte facadefelter i galvaniseret stål 
o Tilbygningen opføres i en arkitektur, der matcher eksisterende facader på skolen.  
o Taget udføres i tagpap, svarende til skolens øvrige bygninger.  
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Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-
genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 
for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 
klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-
kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-
ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-
udkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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