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REG. NR. /s-"
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

\ .
la Koneonsc&rd hovedClrd,
l'Tr. Niuuum.·

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

eller (i de s"ndeflyd.ke lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(udJyld.s øf dommør/umlo1lt)

Købers }
K d·t bopæl;re I ors

Bestllllng_·
formular

Gade og hus nr.:
{I.vor "danl finde..,

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Slelnpel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Hans lij 0.1'1'0

tilbyder herved som ejer af ~atr. nr. la

af Komgcmsg,Htl Hovedi;<..ll'd by Nr. Nissum
al lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nI. frede.

sogn,

Arealet beskrives ~åledes:

Areale~ veu Nr. Nissum lcirkegd.rd::; nordøstre hjørne nord for
den Gamle alotsvej, jl'r. vedlQgte lwrt.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygge!> 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.

Jeg:~i1bliliomeVC~~0g::M::YtiP~

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

la af i~Oni;el1S[;~ll'd by
lIovetlc::"rd

tinglyses på min ejendom matr. nr.
lIr. Nissum sogn,

dog uden udgift for mig.
Påt~leberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

lJr. Ni,c:;summenighedsråd hver for sig.

Nr. Ni:::3SUHl ,den 7 I 5 19 51.

HanG .l3jcrre.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. la
af Kongcnsg::'rd HovedlS<\.rd by Nr. Nissum sogn,

AfY~cxxxxxxJd:cxxxxxxJO<Slqt.xxxxxxxx~xxxx."OCX:ll!*!., hvilket matr. nr. i forbin.
delse med matr. nr. 2a 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 'l / 5 19 51 .
II. Hichtcr.

Jen'MD &: Kleldskoy, AIS, Købenll.vn.
ItOUHtORQS aOQTR'f ..... 'AI.I1C>LITUIIoIO
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Indført i dacbqgen for retskreds nr. 82,
Lemvig kobstad m.v., den lo. Juli 1951.
Lyst.TinGbog: Ed. Nr. Nissum. Bl. l~.
Akt: Skab D nr. 178.

IIalJersn.at.

, I
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REG. NR. /~"
Justitsministeriets genpartpapir, Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

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

eller li de søndenydske lands-
drle) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

lay Kongensgcird hovedgår.d,

Nr. Nissum.

Akt: Skab nr.
("dJyld~. af domm.'lwnto"/)

'Bestllllnga-
formular

Købers }
K d't bopæl;re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sAd8nl flnde",

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fl'edningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsl'ådskl'eds,
Bolstebl'o

Stelnpel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Kaj Henry Knudsen

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

af Kongensgård hovedgård by Nr. Nissum
at lade nedennævnte areal af ovennævnte mat r. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives ~åledes:

En bræmme vest, sydvest og syd for Nr. Nissum kirke på 100 m

jIr. 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 transformatorstalioner, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, .udsalgssteder. isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende gen~tande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fre'tlningstilbud

l~ af Kongensgurd by
hovedgård

tinglyses på min ejendom matr. nr.
Nr. Nissum sogn,

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

Nr. Nissummenighedsråd hver for sig.

Nr. Nissum ,den 29 / 5 19 51.
Henry Knudsen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på måtr. nr. .l§]!
af Kongensgård hovedgård by Nr. Nissum sogn,

a~a~~~cxcxcxaKcxcxcxcX~XCXCXCX~CXCXCXC~~dxm~~~K
:OeOOCroedcaootocoo:;cxc :l4bdcOJdfl/lll'CcX~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 25 / 6 19 51

H. Hichter.
Jenten &: Kleldskov, A/S, K"benlalvlt.



Indført i dagbogen for retskreds nr. 82,
Lemvig købstad m.v., den lo. juli 1951.
Lyst. Tingbog: Bd. Nr. Nissum. Bl. l~.
Akt: Skab. F. nr. 53.

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

Mtr. nr., ejerla'v, sogn:
(I København kvarter)

eller li de søndenydhke lands-
d~le) bd. og bI. I ting-
bOllen, art. nr., ~ierlav,.

SO lin.

l~ 'Kongensgurd hovedgrd.,

Nr. Ni::isum.

Akt: Skab nr.
(ød fyld •• øf dommerkontor")

Bestl1llngø-
formular

Købers }
K d't bopæl;re I ors /.",.:/ ~

" " \
( ,

Gade og hus nr.:.
,I.vor bAWint f1nde1,

Anmelderens nlivn og bopæl (kontor):

Fl'ednlngsnævDet fol'
, Ringkøbing amt8l'ådskl'ed.,

Holstebro
Slelnpel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede lh·. lJissum kOInlllune

tilbyder herved som ejer af !J1atr. nr. le u

af Kongenseurd hovedgård by Nr. Nissum
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives ~åledes:

Hele det pu[;wldende matr.nr., beliegende nordøst for Nr •

•Nissum kirkeg&rd.

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.

;k:,gJfu:!lQ.Rlw..l9~R~~~~~jl:~~xKommunen forbeholder sig ret til p,p_
førelse af et alderdomshjem PLl arealet efter rådgiven forhandling me
fredningsnwvnet og provLJtiudvalgot; lignende forbehold tages med
hensyn til beplantning.

For fredningen krævcrsn ingen erstatning.
~ er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

leu "af Kon~cns/j~\rd by
- hovedGård

Komm. tinglyses på min ejendom matr. nr,
Nr. Nissum sogn,

dog uden udgift for Jli1g. kommunen.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Hr. Nissum menighedsråd hver for sig.

Hr. Hissum, den l / 6 19 51 •
.P. s. V.

Mads L. Høgsgaard
fmd.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. leu
af Kongens[;urd hovedgilrd by Nr. Nissum - sogn,

~XædkexcxcxcxC~~CXCXCXC~~CXCXCXC~CXCXCXC~~x~~~~~id~x
ooboc~~~c~xc .. ~~~xe~~~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 25 / 6 1951 .

H. I{ichter.
Jen.en & Kleldalcoy, AIS, Københm.

ltOUNfilQAtiioS80G'IlV~k'AI. I'lOlSrI!.BA()
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~oranstående Iredningstilbud godkendes herved med de aI
sognerådet taGne forbehold.

IUNGK0BING Al·j'fSHJill,den 25. qpri1 1952.
Sommer-Andersen.

lndføri i dagboeen for retskreds nr •.82,
IJomvie købstad m.v., ucn l. maj 1952.
Lyst. 'rinc.;'uo~:Bd. llr. Nissum. 131. lcu Kongensgård •
Akt. Skab I nr. 42. (rUds i akt. D.l7B).

G. Dah1
cst.

\ .
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REG. NR. /~"
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

l •

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

hovedgård, .Mtr. nr., ejerlav, sogn: laz Koneensgårtl
ti København kvarter) N- Nissum.

eller li de sønderjyd.ke lands- r•
d~le) bd. og bl. i ting~'
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

• . Akt: Skab nr.
llUlJyld .. øf ""mm.tkon'o,.,}

Bestllllng.-
formular

Købers. } .
K d't bopæl; Ire lors )'

l/

Gade og hus nr.:
'hor sldanl fInele",

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Flreclningsnævnet 'Olr
RiDgkøbing amtslråclsklrecls,
BolstebIro

Stelnpel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Nr. Nissum høj skole

tilbyder herved som ejer af .matr. nr. 1,9&

af Kongensgård hovedg~\rd by Nr. Nissum
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives jåledes.:

Den del af matr.nr. laz, der er beliggende indenfor en afstanc
af 100 m. regnet fra Nr. Nissum kirkegu.rds. østlige og sydlige matri.
kelgrænse, 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 telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsaJgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

For fredningen kræve6:R ingen er&tatning.
Skolen J~er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

laz ~ Kongensg~rd by
- hovedgård

tinglyses på min ejendom matr. nr.
Nr. Ninsum sogn,

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

Nr • N is s tunmenighedsråd hver for sig.

, den 15/ 6 1951.

P. s. V.
I forretningsudvalget:

M. Nielsen." Peter Frandsen. Peter Roesgaard.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. laz
af Kongensgård hovedgård by Nr. Nissum - sogn,

at~xxx~!Xxxxxxxx:lt!IDcxxxxxxx~xxxxxxx~, hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. l~ og l~ ibd. udgør et landbrug.
Del fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 25/ 6 19 51.

H. Hichter.
Jensen &: Kleldskov, AIS, Købeall.va.

ItOUNaORGa eOGT'NIC .... A•• 110LU.BAO
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 82,
Lemvig købstad m.v.,.den lo. juli 1951.
I,yst.'hngbog: Bd. Nr. Nissum. BI. l~.
Alct. Skab. D. nr. 508.

\

Udskrift af forhandlinesprotokol og vedtæg-. ,

ter for Nr. Nissum højskole forevist.
lIabersaat.
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01588.00

DISPENSATIONER>

Afgørel~er - Reg. nr.: 01588.00

Dispensationer i perioden: 09-05-1995 - 27-09-2002



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØSING AMT

RETTEN I HERNING, 2 AFD.
Nygade 1,3, 7400 Herning

Tlf. 97222200 Herning, den 9. maj 1995
R.A.F. 27/95

Dorthe SvankJa:r og Klaus Bjerre Jensen
Seminarievej 46, Nr. Nissum
7620 Lemvig

• Ringkjøbing amtskommune har den 20. april 1995 på vegne ejerne,
Dorthe Svankjær og Klaus Bjerre Jensen, Seminarievej 46, Nr. Nis-
sum, 7620 Lemvig, ansøgt om Fredningsnævnets godkendelse af, at
ej end ammen matr. nr. 1ft, Kongensgård Hovedgård, N:::,.Nissum
sogn, beliggende Sejbjerg 33, Nr. Nissum, 7620 Lemvig, bebygges
med Udnyttet tagetage og med en taghældning på 45 grader.

Fredningsnævnet for Ringkjøbing amt har besluttet at tillade det
ansøgte på betingelse af, at overkant af sokkel placeres i niveau
med terrænet ved husets SØ-hjørne .

• ' Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeIsens meddelelse.

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed,
men må indbringes for de almindelige domstole, hvis den ønskes
ændret.

Med venlig hilsen

H. Stamp

/GRM



/"'f .,..--....sCANN~DNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

M
Skov~ Of IIeIsen Herning, den 27. september 2002

::Ofi? R.A.F. 52/02
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København

,. ", :l:t i
""h IH', .'. ti 'Ir,;tyrc1sen

3 a SEt', 2002

Nr. Nissum Menighedsråd er d.d. tilskrevet således:

''Nr. Nissum Menighedsråd v/Grethe Dahl, Remmerstrandvej 42, Nr. Nissum, 7620 Lemvig,
ansøger om tilladelse til at opføre et menighedshus, parkerings- og containerplads ved Nr.
Nissum Kirke. - Lb. nr. 103 - Nørre Nissum Kirke.

Efter en besigtigelse den 20. september 2002, hvori foruden nævnets medlemmer deltog re-
præsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Provstiudvalget samt ansø-
geren, Nr. Nissum menighedsråd og deres rådgiver, Vilsbøll og Poulsen I/S, meddeler nævnet
i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 tilladelse til det ansøgte, idet det ikke findes at være
i strid med fredningens formål.

Kirken ligger højt og markant i terrænet og kan ses fra lang afstand. Det er derfor vigtigt, at
indkigget til kirken ikke skæmmes eller ødelægges.

Nævnet har lagt vægt på, at den udvidede parkeringsplads ikke skæmmer indkigget til kirken
eller på anden måde skæmmer kirken. Containerpladsen skæmmer med sin placering bag ka-
pellet heller ikke indkigget til kirken og skjules delvist af den ny beplantning.

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

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.

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.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 u I.,;(/ /11- 000\
Akt. nr, 28 '%.. 8il.

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@get2net.dk

mailto:f-naevn@get2net.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

hvilket herved meddeles til Deres orientering .

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97222200 E-mail: f-naevn@get2net.dk

mailto:f-naevn@get2net.dk

	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	DISPENSATIONER>



