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Bcstlllfnga-
formular

Justit'iministeriets 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 sønderiydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
boge~, art. nr., ejerlav,

80gn..

l3~ Rønbjerg by og sogn. Akt: Skab nr.
(udJytda GI dommerkontoret)

Køberø }
K d·t bopæl:re I orø

Gade og hus nr.:
(hvor 6ldant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskl'eds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredning~ti1bud
Undertegnede sogneråd

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l3~
Rønbjergaf Rønbjerg by

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.
sogn,

Arealet beskrives således:

Skolens have syd for skolebygningen mellem skolebygningen og
sognevejen, altså det sydøstre hjørne af matr.nr. l3~ i størrelse
30 x 12 m. jfr. vedlagte korto

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

Ikke p,\ arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte ~kure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

m~:t~kOOxm.if:xltot;pcllejCltit:lllXXX

For fredningen kræve8Jf!g ingen erstatning.
Sgr. :lOll:gc er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min eiendom matr. nr.

13.!? af Rønbjerg by - Rønbjerg ~ogn,

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

Rønbj erg menighedsråd hver for sig.

Estvad-Rønbjerg den 27/3 1950.
kommune,Rønbjerg

PoS.V.
J.S.Nielsen,

fmd.
Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-

bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 13b
af Rønbj erg by Rønbjerg sogn

~XXXXXXX~;XXXXXXX~:R.xxxxxx:d'i~xxxxxxx~x:tm~x:i~~x
Xåf'JSJc:xot<GoxallJt:):JXxxx ~UilCmax~XX~

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 6( 4 19 51.
H. Richter,.

Jensel1 &' Kjeldskov, AiS, Københa~n.
ItO"'''1l0RG$ DOQTR'I'JI;lCeAI, 1101,rlllllO 54Uli
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Bestilling,.
formular

D

REG. N R. A:Z~
Jus~~l)qlinisteriets genpar;tpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

8~ Rønbjerg by og sogn.Mtr. nr., ejerlav, sogn:
li København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og b!. i ting-
boge~, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(udjyldel øl dommerkontoret)

Købers }
K d·t bopæl:re I ars

Gade og hus nr.:
«hvor sAden. lindes)

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

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Ka thrine Jensen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 8a

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

Rønbjerg sogn,

Arealet beskrives skledes : .
En bræmme på 25 m. langs kirkegårdens norddige strækkende sig fra
vejen vest for Rønbjerg kirke til en linje i flugt med vestmuren i
staldbygningen på ejendommen samt et areal øst for kirkegården i den]
s dybde og i en bredde af 80 m., dog undtaget ejendommens bygninger
og gårdsplads, alt jfr. vedlagte kort.

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

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

.re~~~~ili:lCXjJ:::a1CXX

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på mil1 ejendom matr. nr.

8~ af Rønbj erg by Rønbj erg sogn,

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

Estvad-Rønbj er~enighedsråd hver for sig.

Rønbj,~ 4 / 4 19 51 "\'

Kathrine Jensen (Primdahl).

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 8a
af Rønbj erg by Rønbj erg sogn

IJfJdmUcomxxxxxxxx~xxx :xxXX!dQOCxxxxx~xxxxXXXMlqC~~DCJhiIt~~~xxx>
deXK:me~:mccx ilXlX:mtpJeX~xxx
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte korl, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 6 / 4 19 51.'

H. Richter.
Jensen & Klel:hkov, A/S, Købenb .... ll.

III'OUNBOIlGS1I0t.TIl~Il,Ml:lh 110~1."8Ila ~41lr.



Indført i dagbog for retskreds nr. SI, Holstebro m.v.,
den 7. april 1951.
Lyst.Tingbog:Bd. I. Bl. S~.
Akt.Skab. L. nr. 12.
Anm.: Forud hæfter pantegæld og servitutter.

H. Richter.
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. 01526.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01526.00

Dispensationer i perioden: 18-05-1987 - 15-11-1988
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'1, Na.turfredningsnæV'net
l' I

,,' for Viborg amts sydlige fredningskreds
.' Gravene 2, 8800 Viborg

Tlf. 06 62 12 284It Kontortid 9-12, lørdag lukket
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, ,, :
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Viborg, den 18. maj 1987.
Fred.j.nr. H - 4/1987.

Modtaget I
Skov- og NatursfyreIsen

t 9 MAJ 1987
Viborg Stiftsøvrighed,
Bispegaarden,
8800 Viborg. Til fredningsregister.et

til orientering ~ _g r-
Æv;(

I skrivelse af 13. maj 1987 har De anmodet fredningsnævnet om til-
ladelse til opførelse af en redskabsbygning m.v. ud for nordvest-
hjørnet af Rønbjerg kirkegaard.
Fredningsnævnets tilladelse er nødvendig, jfr. naturfredningslo-
vens S 34, fordi arealet er omfattet af fredningen af Rønbjerg
kirkes omgivelser.
Under hensyn til byggeriets karakter og beliggenhed finder fred-
ningsnævnet at kunne give den efter naturfredningsloven nødvendige
tilladelse.
Der er herved alene taget stilling til, om tilladelse kan gives
efter bestemmelserne i naturfredningsloven, og der må tillige ind-
hentes tilladelse fra bygningsmyndighederne og eventuelt andre
myndigheder. '
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen bortfalder, såfremt den
ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.
Opmærksomheden henledes endvidere på, at fredningsnævnets afgørelse
i medfør af naturfredningslovens S 58 kan påklages til Overfred-
ningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 KØbenhavn K, bl.a. af Danmarks Na-
turfredningsforening og miljøministeren. Klagefristen er 4 uger
fra den dag, man har fået meddelelse om afgørelsen, og tilladelsen
kan ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage indgivet,
må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af klage-
myndigheden.

~9~/~
( / -----Poul Sørensen.

, ,

J KOpi af dette brev er sendt til:
I B~nt Jensen, E~evej 5, Lem, 7861 Balling,
I G'årdejer Peder Chr. Kirkegaard,Fælledvej 27, Hald, 7840 Højslev,
l Viborg amtskommunes fredningskontor og plankontor, Postboks 21,

8800 Viborg,
Skive kommune og kommunens vurderingsråd,
Skov- o Naturst relsen Amalie ade 13 1256 KØbenhavn K,
Danmarks Naturfre n1ngs oren1ng, rrega e , en avn K,
Rønbjerg Menighedsråd, Estvad Præstegård, 7800 Skive.
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Naturfredningsn~~net4It for Viborg Amts sydlige fredningskreds
Gravene 2, 8800 Viborg

Tlf. 06 62 12 28
Kontortid 9-12, lørdag lukket

REG. Nit

Viborg, den 15. november 1988.
Fred.j.nr. H 10/1988.

Arkitekt Ib Lydholm,
Gammeltorp 2,
7700 Thisted.

Den 18. maj 1987 meddelte fredningsnævnet tilladelse i henhold
til naturfredningslovens § 34 til opførelse af en redskabsbyg-
ning m.v. ud for nordvesthjørnet af Rønbjerg kirkegård.

I
I skrivelse af 11. november 1988 har De nu ansøgt fredningsnæv-
net om tilladelse til at ændre projektet, således at udhuset
dels bliver udvidet, dels flyttet længere mod øst, idet der
samtidig skal ske nedrivning af såvel det eksisterende lighus
på selve kirkegården som det ligeledes eksisterende udhus af
blikplader uden for norddiget, øst for lågen.
Efter projektets beskaffenhed og formål meddeler fredningsnæv-'
net den efter naturfredningslovens § 34 nødvendige tilladelse
til det nu ansøgte, der således erstatter nævnets tilladelse
af 18. maj 1987.
Der er herved alene taget stilling til, om tilladelsen kan
gives efter bestemmelserne i naturfredningsloven, og der må
tillige indhentes tilladelse fra bygningsmyndighederne og even-
tuelt andre myndigheder.
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen bortfalder, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato .

• Opmærksomheden henled~s endvidere på, at fredningsnævnets af-
gørelse i medfØr af naturfredningslovens § 58 kan påklages til
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, bl.a. af
Danmarks Naturfredningsforening og miljøministeren. Klagefristen
er 4 uger fra den dag, man har fået meddelelse om afgørelsen,
og tilladelsen kan ikke udnyttes, fØr klagefristen er udløbet.
Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af klagemyndigheden.

Kopi af denne skrivelse er sendt til:
Bent Jensen, Egevej 5, Lem, 7861 Balling,
Peder Chr. Kirkegaard, Fællesvej 27, Hald, 7840 HØjslev,
Viborg Amtskommunes naturforvaltningskontor og plankontor, Post-
boks 21, 8800 Viborg,
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