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FREDNINGSNÆVNET>



Be~tnllng.-
formular

D

TinGl. 30/4 1952 i llerninLj REG. NR. ,A4I9
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

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

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

sogn.

3 Nørrelandet, Akt: Skab N',

(udJYl4 .. "lIomm.,kolltorlil

Skarrild sogn. Købers }
K d't bopæl:re lors /j/.

(

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

(hvor ddant ftgd~s) Fl'edDiDgsDævDet fol' \
RiDgkøbiDg amtsl'idskl'eds.
Holstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede sognerLld

tilbyder herved som ejer af .matr., nr. 3

af Nørrelandet by Skar:hld
at lade:lil1fd'eli~å:aålXå1f ovennævnte matr. nr. frede,

sogn,

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplanles, 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 genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at foretage fornøden udvidelse af slcole-

by~nin3en i undervjsninGsøjemed.

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

"3 af 1'f orre l anelet by Skarrild sogn,

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

)~~:ili:'l!ei:::klY.~1gX

, den In / 5 19 51.

u. Pilguard Olesen
DrJstformand.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr, nr. 3
af Horre la ndet by Skarrild sogn,

a~~xxxxxxxmXXxxxxxSlqlXXXXXXXJ<t.dk.xxxxxxx~:mmt~Dm;xk1mbiK_
lI~momufx:nr. :Ji:bm::lIDilIlK)(J:t:Jtlmdlwagx
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 3 /7 1951.,

Jenlen &: Kleldstov. AIS. KObenhavh.
H. Hichter
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Foranst:.1ende fIeI!dninc;stilbud Godkendes herved mod de af
~:wgner:_det oe; slwlekommissioncn tl1.'jne forbehold, jfr. skolekom-
wissionens i afGkrift vodlo,:te skrivelse af 23. juli 1951.

nm::rIC0DIUG AI1'rSRi\D, dGl1 25. ::lpril 1952.
SomlnGr-AnderSlm

SlwlGkolnmissiono n::.;forLehold nf 23/7 1951 er sillydende:
"'hl Hin:..;køuinc amts slcoledirclction.
An:/lende sac;, frodnin.=:; af matr. nr. 3 HrJrrelandet, Slmr-

r:i Id ;;o:~n, skal J'lan hu:f] i:';st JI1cc1clelc,~l_t skole!commi;)SionGn rid
ta:je forbehold for ret til fri 0-':; uhi.ndret udvj.de1so nf sk010-
bYijnin.:;en, nødvendig for skole(lfj L;orllinG' smllt i'ri 0[5 uhindret
fCJrdsel o.c; benyttelse af plad:Jen til lc:~eplads .for skolebørnene
som rddtil-

Slcnrrilc1, den 23. juli lC)51.
(UnderGl~rift). ti

Indfort i dac;boGon.for retskrcdG nr. 80, HerninG købstad
m.v., den 30. Qpril 1952.
Lyst. Tincboc. Bel.Slcnrrilcl. nr.A. Akt. Skc'tb P. nr. 622.

Sølling •

!
\
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REG. NR. /tI~f
Justitsministeriets genpartpapir. Ttl skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. æ. (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.

1 ~ Nørrelandet,
Sknrril,d so.gn

Akt: Skab nI',
o (Jl4IYhIu 0/ domm.,lw.t.,1Il

KøberS} ,
K d't bopæl:re lors

RelltillJnes·
formular

/
/1 "

" /I .J

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

(hv ... sAd•• ' R.d .. ) Fl'ecIDlDgsllævnet fol'
RIDgkøbIDg amtsl'idskreds,

.Bolstebro
Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
\

Undertegnede Menighedsråd
tilbyder herved som ejer af .matr, nr. 1a
af Nørrelandet by Skarrild
at lade ~1l9lXal ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

tse'i!t!lC'k!flftvt~ Det areal, der ligger øst for en :tlugt11n1e
gående ca. nord-syd, hvilken linie går parallelt med veøtske11et 1
matr. nr. 40 n (fru østergaard) i en afstand af 100 m. fra dette
skel. Arealet-begrænses modnord af sydskellet i l 1. og modsyd af-
gramses det af åen, 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, udsalgssteder. isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande. '

J~~mm:~MXh:DI:

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Mnhr. ~r indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

1 a af N"rr~landet by-
men

tinglyses på llåmtejendom}n.atr. nr.
Skarrild sogn,

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

~~

Skarrild' den 1B 5 19 51 at,

Kristian S. Arntsen N. P118aard Olesen
næstfmd.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.

af Nørrelandet by Skarrild l a- sogn,

~~XXX:XX~_"'IiMte. *W*" IlX""""''ZItS
~Js.p..}l;l~JWh,.qr.... ~la&x
~s indtegnet på vedlagt e kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den la' 7

lf. Richter
19 51 .

Jen.en " Kleldskov. A/S, Købcnhna..
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Det tiltrædes, at nærværende fredningstilbud tinglyses

som servitutatiftende på matr. nr. l ~ af Nørrelandet, Skarrild
sosn·

Kirkeministeriet, den 29. aueust 1952.
(Kirkeministeriet)

atpl. P.M.V.
E.B.

J. Bengtssen
fm.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 80, Herning købstad
m.v.m den 13. dec. 1952.. .
Lyst.Tingbog.Bd. Skarrild.nr.A. Akt.Skab K. 368.

Rygaard
cst •

, i

,..
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REG. NR. /ti"'?
TinLil. 14/7 1951 i HerninG .

JJ.lstitsministeriets ~enp~rtpapir. Tl1 skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. re. (vedr. fast ejendom).

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

eller lide s"nderjydske lands-
dele) bd. og bI. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

40 ~ Nørrelnndet, Akt: Skab RI',
llIlihld .. ., domm.,konlo,d)

I
\

i-
!
I
I

I
I

I

I
I

&sUlllngs-
fannu •• r

Skarrild GOGn Købers } b I. o æ:Kredltors p

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

(hvor sAdant 6'1d,s) FredniDgsnævnet fol'
RiDgkøbing amtsråd.kreds,
Bolstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Oh1'. Birke bcnk

lilbyder herved som ejer af, matr. nr. 40 ~

af lJørrelandet. by Skarrild
at lade oe1l:cmme:mcOC)(rexlx:a:fxovennævnlematr. nr. frede.

sogn,

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.

:J...e.gJm~JiiHgc~€fBCW(:xtn~"" l!'orh2mdenværende bebyeeolse med tre

uclhuso samt cen ele1cttisk mast bibeholdes •

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

40 E. af Nørre lflnde t by

"
tinglyses på min ejendom matr. nr.

Skarrild sogn,

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

o:tømgtooJmWxm~mr~
den 19 51
Chr. Birke hele

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 40 ~
af Nørrelande t by Skarrild sogn,

~~~XXXXXX~~XXXXXXX~~XXXXXXX~~XXXXXX~~~~Æ~xm~x~;~_
J6lIlllaC~Jfii~p;DRl:!:.X ~~IlltX1llJrdhmg.c
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes, henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 12/ fJ 19 5:L'

Jen.en &: KleJdskoy, A/S, København • II. Hicllter

...



Inufort i dacbo~en for rotskreds nr. 80, Herning køb-
stad m.v., den 14.7.1051.
I.yst'ringbog Bd. Slmrrild nr. A. Al~l.• skab ti. nr. 525.

Søllinc.

-.'1 f,.>:

t •• J •• I
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Tingl. 14/7 1951 i Herning REG. NR. ~~

ReøUIIJng.·
formula,

Justitsministeriets genpar.tpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. re. (vedr. fast ejendom).

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

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab Dl'.
(rulfyl4 •• "I domm"lu>nIø,dj

Skarrild sogn
Købers }
K d't bopæl:re lors !) I

Anmelderens navn og bopæl (kontor):Gade og hus nr.:
(hvor sidant 6Qd~) Fl'edningsnævnet fol'

Ringkøbing amtsl'ldskl'eds,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Ane l\'jarie Pedersen

tilbyder herved som ejer af. matr. nr. 40 n

af Nørrelandet by Skarrild
at lade HiKIlf~m~J(ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

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.

~~~g:Jff6l-::ll~Y"tlixatxX
± '.IHli'wlde af brand forbeholder jeg mig at genopfore min

ej el1l10m i dens nuværende omfang. j·lin have forbeholderj eg m9g at

beplante, som jeg selv vil.

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

40 n af Nørrelandet by Skarrild sogn,

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

m~K:flIDsig.

Skarrild , den IB! 5 19 51.

Marie 0stercaard Pedersen

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 46 n

af Nørrelandet by Sl<arrild sogn,

:U:Ji~XXXXXX:l{~XXXXXxx~xxxxxxxrdtE?CxxXXXX~:CffJfllEi!Piiiilt:WffdHlift_
delileX~~:f'ji\x i~Xft::xt~;cx
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagt e kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 12/ 7 19 51.
H. Richtcr

Jen.eD & Kleldskov, AIS, KSDcnhlvlI.

*'



_ ' Indført i daGboc;en for retslcrerls nr. Go, HerninG købstad

In. V , den H. 7 .1951 •

IJyst Tingbo;j bel. Slcarl'ild nr. A. Akt. slcnb N nr. 5Y:J.

Sølling.
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REG. NR. /~~?Tin~l. 28/1 1952 i HerninG.
Justitsministeriets genpartpapir. TIl skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer. til udslettelse

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

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

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. lir., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(rulbl4" G' domm.,konlotd/4Q,9:, 33, 39

Nørrelandet,
SlGlrrild ,so[jn

K.berS}' .
K d·t bopæl:re I ors .

Restlll1nR··
formular

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

(hvor sAdanl ftQd~8) Fl'eclningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsl'åclskl'ecls,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede meniShedsrcid og s'D";ner~ld

tilbyder herved som ejer af.matr. nr. 40.9:, 38, 39

af Nørrelandct by Slmrrild
at lade ~EeXatmXlt: ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

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

ikke på arealerne må graves grus eJler anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsaJgssteder. isboder. vogne til beboelse eJler opbevaring af red-
skaber eJler lign. skønhedsforstyrrende genstande.

:;l~fø:brnl.'.!~omiJ:lYag:'I.Il.tXKlxm

For fredningen krævefl~ ingen erstatning. dets
11nhr. 3ig er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses p~ ~iPejendom matr. nr.

0[; ser. 40 g, 3,3, 39 af Nørl'olo.l1uet by SlcarrJ..1d sogn,

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

lIilmtAtte~&lI:vtXJfilli<'{Hg.

SJGlrrilcl. den 18/5 1951.
Kristi~n S. Arntsen
II. l)ileaardOlesen

næstformand

P.s.v.
N. Pilgaard Olesen

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing. amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det. at tilbudet skal lyses som servitut på mat~. nr. 40 a 38 39
af Hurrelanclet by S karI' J..l d -' , sogn.

JUJfU[iiflrOrK~XXXXXX:xmi{:XXXXXXX~~XXXXXXX1ltkXXXXXXXxatllqc:h9'ilbtK:mm.xIUl.C::t)f«ai1flX
.deteclm!r.t:ltiIlilli:>tiVCX XiI~ilPCNXr&~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 4/9

H. Hichter.
19 51.

JenlOD ar: Kleldslr:ov. AIS, KObenhlVll.
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Foranstuende ftedningsti1buQ eodkendes herved.

lUNGKIt5BINGAIITSH;,D, <len 19. januar 1952.

Sommer-Andersen

Indfør\; i dac;l>o:~(mfor rotskred:3 nr. eo, Herning lwbstnd

m.v., den 2d. jan. 1952.
Lyst 'finL:bof-: bd. Slmrrild nr. A Akt. skab V. nr. 139.

So11in:.;.

1 •

•• : • J ~ :. :.. •• !

•• l
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REG. NR. AJt':J'
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 bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav, ,

sogn.

ly Nørr~landet, Skarrild
sogno

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommørkonloret)

BeslllUD,.-
rormal.r

Købers }
Kreditors bopæl;

, '

Gade og hus nr.:
(hvor ddaD' fiDd.. )

Ahmelderens nav~ og bopæl (kontor):
Tl'edidDgsDævDet fol'
RIngkøbiDg amtsl'ådBkl'eds,

. ,Holstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Skarrild Sogneråd

tilbyder herv~d som ejer af matr. nr. ly

~ Nørrelandet ~ Skarrild
at lade nedennævnte areal af ovennævte matr. nr. frede.

sogn

Arealet beskrives således:

En bræmme på 40 m. fra ejendQmmens østskel, jfr. vedlagte
kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebyggesJeMllr.XbqI~", 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.

ogneråd~ forbeholder $lig dog ret til at lade lærerboligen udvide.

vi
For fredningen kræver fieg: ingen erstatning.

Vi 1Jx er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud
ly af Nørrelandet

vor
tinglyses på :miIx ejendom matr. nr.
by Skarrild sogn,

dog uden udgift for llQc. O S •

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Skarrild menighedsråd hver for sig.

Skarrild sgiJo ,den 28/3 1953.
P.SoV.

N. Pilgaard Olesen.

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

•~zxzxzx~exzxzxzx~xzxzxz~~zxzxzxzxz~~~~~~~
aeJili5JflrA1ZMIlXZMZ ibdzlI_xæ :t.u:041lmg.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagt e kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 8 / 4 19 53 •
H. Richter.

Jensen &: KJeld6kov, AIS, København.
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Foranstående fredningstilbud godkendes hermed med det
af sognerådet tagne forbehold.

RINGKØBING AMTSRÅD, den l. september 1953.
Sommer-Andersen.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 80,
Hernjng købstad m.v., den 5. sep. 1953.
Lyst: tincboe, bd. Skar.rild n~. A.
akt: skab V. nr. 231.

Rygaard
cst.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01649.00

Dispensationer i perioden: 18-03-1998 - 27-06-2005



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJ0SING AMT

REnEN I HERNING. 2. AFD.
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97222200 Herning, den 18. marts 1998
R.A.F. 6/98

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø. REG. Nl \\p~ '1 . 00'

Sk Moata!!p, i
0"- '"'~1\ f' '''Isen

1 9 MRS. ;398

Skarrild Menighedsråd er d.d. tilskrevet således:

"S'karr i l d M en i g h e d sr å d v / K ar l B ønder g år d, S kj er n vej 1 7, S kar r il d ,
6933 Kibæk, ansøger om tilladelse til at opføre et ny kapel vedtt Skarrild Kirke, på matr. nr.lv, Nørrelandet, Skarrild sogn. -
Skarrild Kirke - lb.nr. 131.

Efter en besigtigelse den 12. marts 1998, hvori foruden nævnet
deltog repræsentanter for Herning Provsti samt Skarrild Menig-
hedsråd, skal nævnet meddele, at det i medfør af Naturbeskyt-
telseslovens § 50 kan tillade, at der vest for kirkegården som
ansøgt opføres en kirkeg~rdsbygning med hvidkalkede vandskurede
vægge og rødt tegltag, idet dette ikke er i strid med frednin-
gens formål.

Nævnet har ved afgørelsen navnlig lagt vægt på, at kirken har
behov for den bygning, der ønskes opført sammenholdt med, at
størrelsen, udformningen og placeringen ikke vil skæmme kirken
og indkigget til kirken. Derudover er der også lagt vægt på, at
den eksisterende garage m.v. nedrives, og de fleste af de store
træer bevares.

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

A fgø r el s e n k a n e ft er lov o m N at ur b e s kyt t el s e, § 7 8, st k. 3, j fr .
§ 87 inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages
til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
• ','..,. ..... • .... " I l' iq I ~ri {\tovenfor anførte adresse.
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En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage- tf)
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.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AMT

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

Sk
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Tlf. 97222200 OV- og Nallli$tyrA1Sen ,
" O Herrung~ JAN, i~'~)'1 '

19. januar 1999
R.A.F. 85/98

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København 0.

/047. eo

Skarrild Menighedsråd v/Karl Bøndergaard er d.d. til-
skrevet således:

IISkarrild Menighedsråd v/Karl Bøndergaard, Skjernvej 17,
Skarrild, 6933 Kibæk, ansøger om tilladelse til at op-
føre en ca. 25 m2 carport med redskabsrum på matr. nr. 1
v, Nørrelandet, Skarrild sogn - Skarrild Kirke - lb. nr.
131.

Efter en besigtigelse den 14. januar 1999, hvori foruden
nævnet del tog repræsent.anter for Herning Provstiudvalg ,
Åskov kommune og ansøgeren, Skarrild Menighedsråd, skal
nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
meddele tilladelse til det ansøgte, da dette ikke er i
strid med fredningens formål. Nævnet har navnlig lagt
vægt på, at placeringen vest for graverboligen er så
langt fra kirken og kirkegården, så byggeriet ikke vir-
ker skæmmende eller generende på indkigget til kirken.

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

udnyttet
Naturbe-

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.

·i;.~l,t?rTht tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er ud-
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løbet. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fri taget for
at søge eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen
måtte kræve.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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