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Bestllllng.-
rormula ..

D

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

38d V~Skern Birk,
Skern.

Akt: Skab nr.
(udJylllø ./lIom .... /contoret)

l I
, I
! I
I' I
I I
r

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

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

sogn.

Købers }
K dOt bopæl:re I ors

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

(bvor sA!ilnt 6.ndes) FrednlJlgsnævnet 101'
RlJlgkøblJlg amtBl'ldskreds,
BolBtebI'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede kirkebetJent Kr. Ejner Mikkelsen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 38,9;

Skjernaf V.Skjern Birk by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte mat r. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

Det pugældende areal dog undtaget bygningerne.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges 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. skønhedsforstyrrende genstande.

~~xtmpl);lXttlxa(:XXx

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

38,9; af V.Skern Birk by
på min ejendom matr. nr.

Skern sogn,

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

Skj ern, den 9 /3 1951.

Ejner Mikkelsen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 38d
af V.Skern Birk by Skern - sog~

~x xxxxxt:dJoacxXXX:106kpocxxxxxx:Jlålg{xx:xxxxx:.e~:xtK!i1lll~JmlJtllOllccKfmbtIx:~
llI:elsIf:mroox:Ilim1r.X1lIrlCX :ll!xbalIJtgmXll:~X
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 17/ 3 19 51 .
H. Richter.

JenteR ae Kjelh.kov. AIS, København.
60~ .. AOUHDOA.S IOIlTAlKltl!Al tlOLS,NItO
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REG. NR. ./:$'"6 J

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

-- (. I l..i;': ... ~ ...L ... ..oL u r ~~:.. : ,l ... i' .. _'l ..;:~L,} ,": ;-...... • ..i;" • C. ,) 1 ....1J ..:.....J J::.....J.

'"-':1

Beatllllngs-
rormula:

V.Jlc:ern 31r~- •n'l j t :J L. A~:l Skåll nr.
..... (ad/yI4ft øl domm"lc.ontoret)

I J ,J l .~..J e:: llrL:9:l .:.U!
Købers }... •.. • ".. bopæl:
Kreditors
:, .. -

Mlr. nr., ejerlav, sogn: ltiu.42k
ti Københav~ ~v~~.~r)..:;7 J"t!: J ' "

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

sogn.

•• : L ~:: L
:'J .:..
]t ,1

II /.,
. {,I' F--. "/ J ..J.L .1.1 • .l.J

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

.. ' ........

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant findes)

\ "'I . -.... FreclDlDg.D~VD.t for
..... : "iuug"køblDg: ~t8~~dskrecls •

,' .. ')",,',1:': Bolstebro .lll..l . .f'.Jcl
Stempel: kr.

i. i .._).';oL1G .h...i .Jf.·~L~ .. :ll..~'
øre.

'('iI •••

_(" .'.l.:.i'~l ... _'! .... :...

Undertegnede ;;;k,lfra uen1.tl.Q(lderå4
tilbyder herved som ejer af matr. nr. J8ø..42'k

af V• ~kerQ, auk: by i.iDrA
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives s~ledes:

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges 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 ti! beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsrorstyrrende genstande.

~ •• tcc:'.ll'Ø.()g("'nit.uz

For fredningen kræve ... ingen erstatning.
~.~ er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

380., (.2t af V• Jkern a1r~ by ~kDl"A sogn,

dog uden udgift for" ~fia81"!4aft".
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for

Idf·....... «Y4t.I'.
J«erG ,den 10/) 19 51.

~4 ~Q1.sbedar44.'8 V~8

JJ. .w.n4~aaI'4
fald •.

Ringkøbing amt og

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningsti!-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. .)8-.4211:
af V.SkeJ"n. alrk by 3IIez'.a sogn

m.'-'dJCZØ'GKXlEDXX illl';xxØø* axax.aM'l:'a..1iII .'C1PU'lhu.+ICQ•••·.~~X.. I••.~.~~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes he'!lagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt. den 17/ .) 1951 .

U..ft1c.bkr.Jen,en & KJ~1J9kov, AiS, Kebeahavn.
li6Y4AOlJNIBOR8S ltOOTAYll.ltiRI 110lUl8RO



Det tiltrædes, 'at ~rværendel fredn,1'ngstllbud t1ng-1
lyses som 8erv~tuts~iftende pålmatr~nr.a8~.42k V.Skjern\
Birk. Skj~rll. '\'.. ~ .I.! i .) •i..... :
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i l I J • ~ : f . I • l 4 ~ T ~ ~ l ' i 1 f ~. ,; ~ 1,f. . I.J " ,.

. .r' P. K. V. . ,; i ;,1 ,ti .. II
l i l 'x. B. .'f • l ....~ ,.111 J 'I, ,: l, d •

M. G. Petersen.
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~~~~~~1i_It~~~ogen for retskreds nr. 84;
Bøll+n:g~N"rr',~herreder. ,den 22/9 1951.
Tinglyst. Bd. Skern III Bl. l20.Akt.l.99.
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formula:

D

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve. 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.

42~,1~,lQ Vester Skjern Birk, Akt: Skab nr.
(Ild/yldll øl dommørlwntoret)

Skjern. Købera }
K d't bopæl:re I ors .,

. . i i
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Gade og hus nr.:
Cbvor a1dø.nt fmdes) Fl'ednlDgsn.Vll.et fol'

RlDgkøblng amtsl'ld.laeds,
Holstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Skern kommune

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 42m,lq,ld

af Vester Skj ern Birk by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Skjern sogn,

Arealet beskrives sltledes:

De pågældende arealer i deres fulde udstrækning.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges 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. skønhedsforstyrrende genstande.

~dexxnigJdQ:xetxtibætxxxx

kommunen
For fredningen kræver iigc ingen erstatning.
XoiPcer indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses

42m.lq,ld af V.Skern Birk by

dens
på Olixl/ejendom matr. nr.

Skern sogn,
Komm.

dog uden udgift for Illtix.x kommunen.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Skern menighedsråd hver for sig.

Skjern sogneråd den 18 / 5 1951•
P. S. V.

Jens P. Siggaard.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 42m,.lq,Id
af V.Skjern ~irk by Skjern sogn

XOC~XXXX:XXKl'LXX:XXX~XX:XX:XX~XXXX'XX~XKDllIflG(xxx
de1iillO:lle1t:mmtIlCXlceX ~~~-XXX
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 19/ 5 19 51~
H. Hichter.

Jensen &: Kleldskovl A/S, København.
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FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 
 

 

 
RETTEN I HERNING 

Haraldsgade 28, 7400 Herning 
Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

                                                                                                                Herning, 15. maj 2017  

                                                                                                                              FN-MJV-03-2017 

Ann Christina Nielsen og  

Stefan Christiansen 

sch.romk@hotmail.com 

 

 

 

Ann Christina Nielsen og Stefan Christiansen, Lindealle 16, 6900 Skjern, ansøger om dispensation 

til at opføre et redskabsskur på Vardevej 8, 6900 Skjern. – Lb. nr. 82 – Skjern kirke. 

 

Efter en besigtigelse den 8. maj 2017, hvori foruden nævnet deltog Ringkøbing-Skjern kommune, 

Friluftsrådet, Ribe Stift, Skjern Provsti, Skjern sogns menighedsråd samt ansøgerne Ann og Stefan 

Christiansen, skal fredningsnævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele, at der kan gi-

ves tilladelse til det ansøgte, da dette ikke findes at være i strid med fredningens formål. 

 

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at det nye skur ikke påvirker indkigget til kirken, da det er belig-

gende i en have mellem huset og bevoksningen langs den bagvedliggende vej. Skurets størrelse og 

udseende virker heller ikke dominerende eller skæmmende på kirken og dens nærmeste omgivelser, 

da skuret, der ligger tæt på bebyggelsen og noget lavere end kirken, på de angivne vilkår falder 

naturligt i området.  

 

Tilladelsen gives på vilkår,  

 at bygningen placeres som ansøgt i ejendommens nordvestlige hjørne, 

 at tagfladen gives hældning mod naboskel, og facaden mod kirken afsluttes opad til med et 

sternbræt, som dækker tagets afslutning, 

 at vægbeklædning og tag holdes i sorte eller gråsorte farver, og 

 at anvisninger fra Ringkøbing-Skjern kommune efterkommes. 

 

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 Fø-

devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-

gefristen 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, 

mailto:sch.romk@hotmail.com
http://www.naevneneshus.dk/


FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 
 

 

 
RETTEN I HERNING 

Haraldsgade 28, 7400 Herning 
Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

 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 

ligeledes 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 

efterkommelse 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 projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

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 afgørelsesudkast 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. 

 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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