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lustitsministE"nets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andrE" påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

llad,llb den sydlig~
del, Harboøre.

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

eller ti de s.. ndenydske lands-

dele} bd. og bI. i bng-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skall III"

(11014'. tJl domme/kontoret)

Bestilling.
'annalar

Købers }
K d't bopæl;re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor dda ni findes,

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fl'edDings.ævDet fol'
Ringkøbing amtsrådskreds,
BOIstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede I-Iarboøre-Engbjerg sogneråd

tilbyder herved som ejer af matr. nr. llad og llb
..

af den sydlige del by Harboøre
at lade nedennævnte areal af ovennævnte mate. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

Kommunens jord vest for kirken, incl. parkeringspladsen.

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.

zkgX~~~ro~~~~~~IDz

For fredningen kræver ~ ingen erstatning.
Komm. eJøg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

llad,llb af den sydl. del by

-men
tinglyses påJ5UKJtjendom matr. nr.

Harboøre sogn,

dog uden udgift for ~ komlllunen.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
lIarboøre menighedsråd hver for sig.

IIarboøre-Engbjerg
sogneråd,Harboøre

den 27 / 4 19 51. ,

P.S.V.
marinus 13ech

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

bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. llad, llb
af den sydl. del by IIarboøre sogn,

~~~ZXZXZXZ~~XZXZXZX~XZXZXZ~~ZXZXZXZ~~~~~ft~~~~m_
lidsK~a1Kmt. RlJt;x:JåpD{mbl~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ril}gkøbing amt, den 18 / 5 19 51 .
H. Richter.

Jonln 6' Kleldata\", AIS, K8beahl'Vll.

-



Foranstående fredningstilbud godkendes herved.
RINGKbEING AI.iTSRAD,den 13. juli 1951.

E. O. ..

~; '"'• ,~ !.

G. Brandt Pedersen.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 82,
Lemvig købstad m.v., den 14. juli 1951.
Lyst.Tingbog: Dd. Harboøre. I.Bl. ll~.
Akt: Skab. H. nr. 592.

IIabersaat.
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REG. N R. /:s-'~
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Mtr. nr., ejerlav, sogn: la 87cUig. del.
ti København kvarter) Harboøre sogn.

eller li de s.. ndenydske land ..
delel bd. og bI. j ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

Akt: SkaL III' _

louVYldll al dommITkolllo'n)

Købers }
Kreditors bopæl;

BesIllIlD'.·
ronnalu

Gade og hus nr.:
(hvor ddanl "ndeø,

Anmelderen. navn og bopæl (kontor):

FncbWlgsaæVDet fol'
lUDgkøblDg amtsl'åd.beds,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Barboøre menighedøri4

tilbyder herved som ejer af ~atr. nr. la

af den syd11ge del by Har"bo.re
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:
l) Præstegi.rd.nø have, sy4 og øst tor k1rkeg4rden.
2) en bl'8l'lUlleat pæstegArdenø ~or4 laDg8 k1negArdens

og nordre .mur pi 5o JJl.
østre

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.

Mnhr. uforbeholder Sig dog 'ret til at vedl1geho1d., en. tora:,. de au_rend.
bygninger, evt. at qoptøre 1. haven anvAWI og lystime og v.dlige-
holde 8BJ1l1le, lige.om ibidem. at opøeette og veU1&eho14. 4. tor bebo-
else og gArd tornødne .ester til teleton 08 elektrioitet samt t.~-
tørriugøpæle pi tørrepladsen.

For fredningen kræve •• ingen erstatning.
J4.ahr.:lt!øc er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på2!lål ejendom -:a,'r"!' nr.

l,! af den sydlige del by Harboøre sogn,

dog uden udgift for JDålt menighe4ørAdet.
Påtaleberettiget i henhola til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt_

••• _ "Ct; lE' 'ål

Barboøre, den 10/5 19 'l.
Barboøre .en1ghed&rld

P.III.V.A.L. Andreasen
tIld.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. la
af den sydlige del by Rub"" - sogn,

alX"w'h"'XXDUxJ1llXXUXXXT'JJIIXnxXXT'J'fl!I1rX IX II'" ."e....'••'.«1'. iD,'"
'-·"ØMIiP. . . •• I'.'III""''''''
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den J.8/ 5 19 51 .
H. Rioht'r.

Jeø .. It Kjeld.kav. A/S, K.ah.v ••

•



Det tiltrædes, at nærværende tre4niD68t1lbud t1DBl7øea
som serv! tut stiftende på matr.nr. l.! den sydlige del, Barboøre
sogn under. forbehold af, at øAJ..ænceden til prasteembecle"
hørende havs med gårdsplads samt den d81 at præetesArdeDl
areal, der l1gger i umiddelbar t11knytning hertil, administre-
res, at d' kirkeUge myndigheder, træf ter k1rkem1n1st~ri.t
atgørelse om nyplacering at præstegArdens bygninger, herRDder ,
tillige selve byggeplanen samt tilbygnil18er m.v. og ombyg-
ninger, der endrer præst.gårdens udseende, uanset tredn1DBIJ-
deklarattonen.

Endvidere ml der - sAlænge arealet tilhører præste-
embedet - som hidtil være adgBng til nord tor haYe Ol gArds-
plads at anbrlQg8 hønøegArd,o brøndøelsrum og møddingssted.

Kirkeministeriet, den 15. septembe:r 1951.
P. ,M. V.

i.B.
A\J&. Ro.sen.F.

:}:ndfGJrt ~ dagbogen t~r joeisnede ~. '82, 'o o o
Lemvig købstad m.v.,. den 19. 8ep. 19'1.
Lyst. TiD8'bogl Bd. Barboøre I. al. lA 8741. 4el,
Akt: Skab. B. nr. 119. B1as i a1r:t. K. 592.

Habereaat.

~
I

I
e!

, I '"o •

l I
I !

. J, .. I'l! '"

I
i

I
I

.,1 \ ':"', .{ ri. :.:." I.
j _ '. I, l .(l,l' I l



•

••

,•
•

...
c

::

• :'! --~
" I/21 •1'. "•

.fi,. NlJ' .if
ien Jyri/1tt".1«' .s} ~1'~"t51'€ fOjl1

nr

I L

"0
•

•



01599.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01599.00

Dispensationer i perioden: 17-09-1998



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AMT

RETTEN I HERNING, 2. AFD.
Nygade 1-3,7400 Hernmg

n. 9722 2200
Herning, den 17. september 1998
R.A.F. 52/98

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 Københa vn ø. REG., NR .. (59 '1. 6'0·

Sognekommunernes Boligselsk~b i Ringkjøbing Amt er d.d.
tilskrevet således:

"Sognekommunernes Boligselskab i Ringkjøbing Amt, Islandsgade 3,
7430 Ikast, ansøger om tilladelse til at opføre garage til kol-
lektivboligerne på Nørregade 4 i Harboøre. - lb. nr. 114 - Harbo-
øre Kirke.

Efter en besigtigelse den 10. september 1998, hvori foruden næv-
net deltog repræsentanter for Lemvig Provsti og ansøgeren, Sogne-
kommunernes Boligselskab i Ringkjøbing Amt skal nævnet meddele,
at det i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 tillades, at der
som ansøgt på den nordligste parkeringsplads i ejendommens nord-
østlige hjørne opføres en garage på ca. 15 m2 i trykimprægneret
træ ved kollektivboligerne på Nørregade 4 i Harboøre, idet dette
ikke er strid med fredningens formål. Nævnet har navnlig ved af-
gørelsen lagt vægt på, at garagen vil blive placeret i forbindel-
se med eksisterende byggeri og derfor ikke vil virke skæmmende
på indkigget til kirken.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeIsens 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
ovenfor anførte adresse.

Miljø- og Energ;ministcriet
Skov- og Naturstyrelsen
,Jnr S:'J 1996- /,2;/1/11- oCO/
;'



En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden 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"

hvilket herved meddeles til Deres orientering. •
/GRM
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