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REG. NR. /~~/
justlt<;ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
li København kvarter)

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommerkontoret)

Købers }'b I• O æ:Kredltors p

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(hvor sldant hndes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede :;c~rllojel' Poul l'edcl' Viftrl.lp Allderson,

tilbyder herved som ejer af mat r. nr. 279:,

af Ho.ndbæ1c by Bruj nine;
~t lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet lJ. og H. 0. 1'01' 1,h'l~Gno

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke hehygge~ eller herlantes, midlertidig eller vedvarende, lige~om der heller

Ikke på arealerne mil graves gru, eller anlll"lIlgl's transformatorstationer, telcfon- og tclegrafma~lel
o. lign., derpå ej opsætte ~kure, ud~algssteder, isboder, vogne til bebocbe eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsfor;,tyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til au:: oftor f()l'u.d{;ct(~llUO l'orhundlin<~ med fl'ed-

ningsnøvnct nt bonytte, ,1)'C~Llct HU fOT L:i.rl~on l:.tn,~;u vejon til by.'~~:,,-

.:::;runLlc.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

27a af Handlx,)1: by J1roj ninl; sogn,

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

Ere j ninG menighedsråd hver for sig.

HanLlbdc , den:3 7/ 19 IjO •

.Poul l). Vil'trllp Andersen.

bud,
af

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bestemmes det, at tilbudet skal lyses SOI11 servitut på matr. nr. 27[1.

Hanclbr.1l1. by m.m., by 13rejnin[; - sogn

xt<iml1jcJll'Jl;X:GXXX:~:tr.tn· ::c~xx:, xx:mJVcc~xx.x XX~X x::xXXX~J<hvilkct matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 3os::,, )0.12., )0.9., 30y ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ~es indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 2D/ 2 19 ~l.
II. Hichter.

Jensen & KlelJskov, A,S, København
MlUI'IlBQR(.S 1I0GTRTI<!':CRI Hr)I.J.Tflr,O b40b
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I • Indført i dagbogen for retskreds nr. 1~3,

Hin:.;lcøbine købstad m.v., den 10/3 1951.
Lyst.TinGboe: Bd. Drej~ing.Bl. IV.
Akt:Skab. B. 42 jfr.·A.5.
Anm.: Forud er lyst gæld.

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

Mtr. nr.~ ejerlav, sogn:
li København kvarter)

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

sogn.

m.m., Akt: Skab' nr.
(ud/yldes 4/ dommerkontoret)

27.!?, Ro.ndbmlc by
13rejnini:i.

Købers }.
K d·t bopæl:re I ars

C·,

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

lhvor sAdant bndes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede C:LI'doj er Hicl1al'd Ac'.,';e IJund

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2712.

af Ho.nu bæk by Bre j n i nc:
llt lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

~ogn,

Arealet beskrives således:

En brmnll:lo p~ 100 111. mod vest 0[; syd, o'l'eo.let øst i'or lcir1cen hen til
vejen, jfr. vedlaGte kort.

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

ikke pli arealerne må graves grus eller anbl inges transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, i~boder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende gen~tande.

Jeg forbeholder mig dog ret til ~X ofter :fol'udl;J.ende fOl'hamlling med fred-

ninc;omevnet at bony tto arealot 00 t ior kirken lo.n~8 vej en til byg,:;e-
[;run(lo.

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

2712. af HllndbcJlc by -
på min ejendom matr. nr.

Bro ,j ninc; sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Dro j nine;menighedsråd hver for sig.

Handbæk ,den 3 1,"( 19 50.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.

RanJbiClc by Brej ninc

foranstående fredningstil-
27,gbud,

af sogn

~;XXXXXX:;1:dr~cxxxxXX~XX~O:.x}:X:;.:fitk:;xxxXX:xxxltl4 hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 301 , ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 28/ 2 19 ~l .

11. Hichter.
Jensen & KlelJskov, A,S, København.

AOUH80nos eOc,TJ.lTltll.r:RI HOl",aIHIO 6496



Indført i dD.gboGcn for retskreuG nr. -~3,Rin{~1cøbinG lcøbstad
m.v., dcn 10/3 1951.
Lyst,'finc;boe: Ild. Drejninc. 131. IV. Al{"~.Slm.b: "A. nr. 5.
Anm.: Forud er lyst gæiJ ..

G. Simonsen.
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til udslettelseJustlt'iministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

301 Randlx~k by
Drejninc.

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

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

sogn.

m.m., Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommerkontufct)

Købers }
K d·t bopæl:re I ors

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

lhvor sidanl findes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Richard. Aage Lund

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 301,

Brejnincaf Handbuk by m. m. , by
lit lade nedennævnte areal af ovennævnte mlltr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:
Den del af arealet, der liGGer indenfor en afstand a[ 100 m. recnet
fra kirke gardens Il1::J.trilwlgrDmse, jfr. vedlaGte kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke hebygges eller beplantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsfor;tyrrende genstande.

~td1m~m:igx:liogKtelCXi1{)[IKX

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

)01 af Han(lbrclcLy lIJ.m., hy llrejni.ng ~ogn,

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

Brej ning menighedsråd hver for sig.

Handbæk , den 19 / 2 19 51.
ltichard t Lund.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 301

Hnnclbd{"by m.m., by BrejnInG

fredningstil-
bud,
af sogn

aX:*lmJs(lmc}'.xXXxxx:xtdllc~xxxxxxxkqxxXx:x.xXX:fdlUCXXXXX;C~ hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 27.!2, ibd. udgør et landbrug.
D,'t I'redede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 23/ 2 19 51 •.
II. lI.icllter.

Jensen & Kjehfskov. AIS, København.

Il'OUNllOI'lG!i øOaTRtKMtl'U HOI~tU,.:~o 6495



lnd~ørt " _bogen t'or retak:ra40 1U'. 0' Rhgkøb1lts kø......,e m.v.t 4fmlo/' 1~51.
~.!:1st6bGgl Dil. Dnjn1taRBl. IV.~. .
Aktt nlmb. 1.. mo. 5.
Am.. Foruder l,," patl'tef.l'l!!dd.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01491.00

Dispensationer i perioden: 10-06-1991



REG. NR. I~ 9 \ . c> O

FREDNINGSNÆVNET
• FOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS
DOMMERKONTORET· TELEFON 0732 14 \I

6950 RINGKØBING

Ringkøbing, den 10. juni 1991.
R.A.F. 82/1991.

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

1 2 JUNI 1991
Nævnet har d.d. tilskrevet Videbæk kommune, Teknisk forvaltning, 6920
Videbæk, således:

"Vedrørende opførelse af ny velfærdsbygning og kapel ved Væggerskilde
Kirke på matr.nr. 27E og 27~ Randbæk by, Brejning.

e
e
e

Nævnet meddeler herved i medfØr af naturfredningslovens § 34 tilladel-
se til det ansøgte.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
tilladeIsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Over fred-
ningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 HØrsholm) af bl.a. ansøgeren og
forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågælden-
de klageberettigede.

tt, En tilladelse kan ikke udnyttes fØr udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet . "

~ Hvilket herved meddeles .
•/. Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.

Med venlig hilsen

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,

~ 2970 HØrsholm.
Q;Ol MiIjeministeriet

Skov- og NaturstYl'elsen
J.nr.SN (?(~II/-oool Bil. ~ V-
Akt. nr0f-o
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