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REG. N R. A-J'~-

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

/ •...,!

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

eller li de s0nderJyd~ke lands-

dele) bd. og bl. l ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

9.§l:IIovedejerlavet,
Fjaltring.

Akt: Skab nr.
(udJJI4•• "" ""mm""".'.,,,)

Købers }
K d·t bopæl;re I on 1:/,I

1/ I
, \

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

Ihvor sidan. Bnd.. , Fl'eclningsnævnet fol'
At der under aroal beskrivelsen til- Ringkøbing amt ... ldsluecls,
føj es lI.jfr. vedlngte kort" GodkendesBolstebl'o
he:t:'ved. - :l!' j al tring, 25/4 1951. Slempel: kr. øre.

Jens P. Knllesøe Nielsen.

Fredningstilbud
Undertegnede ,Jens Peter Kallesøe Nielsen

tilbyder herved som ejer af ~atr. nr. 9a

af Hovedejerlairet by Fjal tring
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives ~åledes:

Arealet syd for præstegården og syd for kirkegurden i dybde
ca. 50 m. jfr. vedlagte kort.

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 telegrafmasler
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

~dtdeKJDiigCl1If8C:xe<:lUt~

For fredningen kræver jeg ingen er~tatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

9a af Hovedejprlavet by
tinglyses på min ejendom matr. nr.

Fj al tring sogn,

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

J!' j al tring menighedsråd hver for sig.

Ej al tring ,den 2 / 3 19 51.
Jens ~. Kallesøe Nielsen

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstiJ-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 9a
af Hovedejerlavet by Fjaltring sogn,

~k:*!~xxxxXXJtrozxzxzxzxmvzxzxzxzxtY.ke;xzxzXz~hviJket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 2b,2c ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 4 15 1951.

li. Richter.
Jensen &: KfeldsLoy, A/S, Køben".va.
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Indført i dagbogen for retskreds nr •.82,
Lemvig købstad m.v., den 8. maj 1951.
Lyst.Tingbog: Bd. Fjaltring. Bl. 9~.
Akt.Skab. B. nr. q79.

G. Dahl.
kst.
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REG. NR. ~J'r-
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedl'. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn: l! Ho,-edejerlavet,
(I København kvarter) Fjaltring.

eller lide sønderjydske lands-
d~lel bd. og bI. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(u4f1I4" øf tIomlll.,/u)n'.flt)

Købers }
K d't bopæl:re I ora

I

l

l
I'
I

Gade og hus nr.:
(hvor &idanl findes I

Anmelderena navn og bopæl (kontor):

F:redalDglInæVDet fOIr
IUDgkøblng amtsl'ldsbøds,
BoIstebro

Stelnpel: kr. øre.

Fredningstilbud.
Undertegnede li'jal tr1ng meni&hedarA4

tilbyder herved som ejer af .matr. nr. l!!

af JJovedejerlavet by J'jaltrtDg .,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede .

sogn,

..Arealet beskrives .Ilåledes: PrløstegårdeD8 jOJ'd oJlkr1Jtg Bjaltr1Dg ldrkegå.
mod syd. vest og DO'1"dVes't begrænset e1 ma"b'ltelsræneell. 180dnord 1"-
rigt; begrænset t11 en' b!'lBålaepi 200 ia. ~8Dri tn.-ld.rkegårdeu _tri·
kelgrænae og IIIOd8St begrenset t11 eD b1'8Ullllep1. 100 •• t regnet tra
kirkegårdens matrikelgremse, a~t j~r~ ,vedlagt. kon.

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 e.ller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

~EIXIJØX

Mnhr.
For fredningen krævdB_ ingen erstatning. -meD.
• er indforstået med", at ovenstående fredningstilbud tingl.tseS'på JJrlIl'Jejendom matr. nr.

la af novedejerlavet by I'jal.trUag sogn,

dog uden udgift for ZQ: menighedsrådet.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amtJtilllE

Glit .... 11*i.6'tl' lill

Fjaltring præstegård
pr. Ramme

,den 1/ 5 19 51.
P.M.V.

U.. Lindgren RasIIussen
fmd.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.
bud, bestefumes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1& .
af Hovedejerlavet by Fjaltrin& sogn,

iii."'"'' I.;a • " x'k' i li II iMI' g * i lXXi liM XI • iKXi _" ..hvilket matr. nr. i forbin ..
delse med matr. nr. l øøvsøre. :rjal tring ~udgør et landbrug .
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart ,bedeS'liCrtlagt på akten .

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 4 / I 19 51 .
H. R1chter.

Jentea &: Kleld.tov, AIS, Køben"am.



Det tUtmdes, at nærværende.tredniD88tilbud ting-
lyses som servitutstiftende på matr.nr. la Hovedejerlavet,
Fjaltring sogn, under forbehold af, at sA læn8e det pågæl-
dende areal administreres'at de kfrkelige·i!yndighe4er, t~-i
fer kirkeministeriet d~g'efter indhentet .r~ fra
fredningsnævnet afgørelse om nyplaoeriD8 af bygningw pl
præstegårdsjorden og tillige om selve byggeplBøea tor
disse, for så vidt bygningerne skal benyttes til drifteR
af præstegårdens 30rder til brug for præsten eller 1 det
hele skal tjene k1rkelige formål.

K1rkem~~i8teriett den 21. september 1951.
P•. M. V.

E.B~
J. :Bengt;ssen

h.

Indført 1 dagbogen.tor retskreds nr. 82. '
Lemvig købstad m.T~.den l •.okt. 1951.

f

Ly.t.!1ng'bog. Bd~ ljaltrinB. n~1!.•
. .Akt. Skab. G- nr~685. (Rids 1 akt.SlIab: .~679.)

G~ Dø.hl..
kat.

~f ••

. ,
.... N' ... I....

1,1. J.:~ • T I • I t I I

,', I "

'-



"part er nøjagtig RenparI af del originale kort vedrørende ejendommen
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FREDNINGSNÆVNET FOR MIDT JYLLAND, VESTLIG DEL

SCANNET.,

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Modta~e1i
Skov- og Naturstyrelsen

23 AUG. 2007

Herning, den 22. august 2007
FRD 21/2007

Lemvig Thyborøn Turistinformation er d.d. tilskrevet således:

" Lemvig Thyborøn Turistinformation, Toldbodgade 4, 7620 Lemvig, ansøger om tilladelse
til at opsætte et skilt på p-pladsen ved Fjaltring Kirke, Lemvig. - Lb. nr. 106 - Fjaltring Kir-
ke.

Ved fredningsnævnets afgørelse af 4. maj 1951 blev præstegårdens jorder omkring Fjaltring
kirkegård fredet. Fredningen betyder blandt andet, at der ikke må placeres skønshedsforstyr-
rende genstande på det fredede areal.

Fra Lemvig Turistbureau er modtaget ansøgning om på parkeringspladsen ved Fjaltring kirke
at opstille et skilt. Dette skal indeholde informerende tekst omkring vandreture ad Eventyr-
sporet og Eventyrsporets historie i form af de spor H. C. Andersen satte på egnen.

Ansøgningen har været forelagt Viborg Stift, Lemvig Provsti og Fjaltring sogns menigheds-
råd.

Sagen er behandlet af nævnets formand alene efter § 9, stk. 4 i forretningsordenen for Fred-
mngsnævn.

Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladel-
se til det ansøgte, idet dette ikke er i strid med fredningens formål. Jeg har især lagt vægt på,
at et mindre skilt med oplysninger til offentligheden ikke skæmmer kirken og dens nærmeste
omgivelser, ligesom skiltet heller ikke hæmmer indkigget til kirken eller udsigten fra kirke-
gården.

Tilladelsen gives på vilkår, at skiltet visuelt skal underordne sig det middelalderlige kirkean-
læg for så vidt angår placering, udformning, dimensionering, materiale og farve. Anvisninger
fra Fjaltring sogns menighedsråd om disse forhold skal derfor efterleves.

Jeg skal henlede opmærksomheden på, at der også skal søges om tilladelse fra arealets ejer,
ligesom denne afgørelse ikke træder i stedet for eventuelle andre tilladelser, der måtte være
nødvendig.

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

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 3, 7400 Herning

S1\...S- J 21- ~3b9 Tlf. 97222200 E-mail: f-naevn@mail.dk

c;-
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FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

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

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et ge-
byr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når
nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde be-
handlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte
frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

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

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

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

Med venlig hilsen

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 3, 7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@mail.dk
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Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg på Kjeldbjergvej 21, Fjaltring ved Fjaltring Kirke. – 

Lb. nr. 106 – Fjaltring Kirke. 

 

Lemvig Kommune, Natur og Miljø, har på vegne beboerne søgt om dispensation til, at der etableres 

et nedsivningsanlæg på Kjeldbergvej 21 i Fjaltring. 

 

Ansøgningen  

 

Anlægget består af en ca. 45 m² og maksimalt 1,1meter høj sandmile og en nedgravet bundfældning-

stank med pumpe. Anlægget skal placeres i haven sydøst for stuehuset. 

 

Årsagen til ansøgningen er, at det nuværende anlæg er brudt sammen. 

 

Fredningen  

 

Der er tale om en Provst Exner-fredning ved Fjaltring Kirke, hvoraf det fremgår: 

 

”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 redskaber eller 

lign. skønhedsforstyrrende genstande.” 

 

Fredningsnævnets sagsbehandling 

 

Ansøgningen med bilag har været sendt i høring hos Viborg Stift, Lemvig Provsti og Fjaltring Kirkes 

menighedsråd. 

 

Fredningsnævnet har ikke modtaget indvendinger mod det ansøgte. 

 

Da sagen skønnes at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål, er sagen behand-

let af nævnets formand alene efter § 10, stk. 5 i forretningsorden for Fredningsnævn. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

mailto:lone.have@lemvig.dk
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RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

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

Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele dispensation 

til, at der etableres et nedsivningsanlæg bestående af en ca. 45 m² stor sandmile med en maksimal 

højde på 1,1 meter og en nedgravet bundfældningstank på Kjeldbergvej 21 i Fjaltring.  

 

Jeg har lagt vægt på, at etableringen af anlægget ikke er i strid med fredningens formål, idet det dels 

har en beskeden højde og udstrækning, dels placeres sydøst for stuehuset, således at det ikke vil virke 

skæmmende på omgivelserne og ikke vil genere udsynet fra kirken eller indsynet mod kirken og 

kirkegården. 

 

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.  

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

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

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  

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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