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92. Nees by oG sogn. Akt:' Skab nr.
(a4fyldlo øl dømm.,koIllø,et)

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

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

sogn.

Købers }
K d't bopæl:re I ors

Bestllllng.-
rormalar

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

(hvor Udanl 6ndesl FrednlDgsnævnet for
RlDgkøblDg amtsrådskreds,
Bolstebro SI I kempe: r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Niels Chr. MaJsen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 92.

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

og sogn,

Arealet beskrives således:

Den del af matr.nr. 92., der er beliggende indenfor en afstand
af 30 m. fra Nees kirkegårds vestlige matrikelgrænse, jfr. vedlagt e
kort.

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

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

Jeg forbeholder mig dog ret til at

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

92. af Nees by og sogn,

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

Nees menighedsråd hver for sig.

Ne e s , den 6 / '7 19 51
Niels Madsen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 92.
af Nees by og sogn

~~~XXXXXX~XXXXXX~XXXXX~kxXXXXX~~X~K
~JlUrdC~~KXXX iirdOQ~Ølxet:xlla:ldbmgx
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 11/7 1951.
H. Richter.

Jensen &: Klel:lskov, AIS, København.
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rJemvig købstad m.v.,' den"-14.' julf il.951'~'d"

Lyst på matr.nr. 9Q Nees by.Tingbog:Bd.Nees.Bl.118.
Akt.Skab. F. nr. 261.
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REG. NR. /~.:S~
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitterlnge~ til udslettelse

, og ~andr4tpåtegninger 'm. m. (vedr. fast ejendom).

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

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

so,gn.

G~ Nees by og sogn. ,AJtt:.Skab, nr.
,,,,,,,Id .. ø/lIomø",troøto,etl

8es'lIIlnC.·
fonnullr

Købers }
K d't bopæl:re 10rs

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

ChYOr.Idanl findes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro St Iempe: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Anders lærke

tilbyder herved som ejer af måtr. nr. 8§:.

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

og sogn,

Arealet beskrives således:

Den del af matr.nr. 8§:., der er beliggende indenfor en afstand
100 m. øst ae nord for Nees kirkegård og af 35 m vest for Nees
l(irkeg~trd,jIlrr.vedlagte kort.

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

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

.!tt:f!:'rl2~~og;att:ti.t::tt

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

DQ:. af Nees by og sogn,

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

Uees menighedsråd hver for sig.

Nees. den 61 7 19 51
Anders I.ærge.

for Ringkøbing amt og

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

1J:k:h~LXXXX:(X1\!K;{XXXXXX:>"~;xxxxxxx:xfJ1k.xxxxxxx~Dilbtxm~:ic:iDdliJBcxx
dmex:md<:lIRIDcllKX ~ot:l<tlmdbl'Ug.
Det frede<1e areal ses indtegnet på vedlagte kort. af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 11/7 19 51.
H. Hichter.

JentelI " Klel::lskov, AIS, KøbenhnR.
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01656.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01656.00

Dispensationer i perioden: 29-01-1997



F~EDN'NGSNÆVNET
FOR RINGKJ0SlNG AMT

RETTEN j HERNING. 2. i- :OD.
Nygade 1-3. 7400 Herning

Tlf. 97222200 Herning, den 29. januar 1997
R.A.F. 83/96

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

REG~Nit 10Sfo.oo.

Nees Menighedsråd er d.d. tilskrevet således:

"Nees Menighedsråd v/Sofus Bundgaard, Soltoften 3, 7570 Vemb,
ansøger om tilladelse til at opføre et nyt graverhus ved Nees
Kirke - Lb. nr. 93 - Nees Kirke .• Efter en besigtigelse den 23. januar 1997, hvori foruden nævnet
deltog repræsentanter for Lemvig Provstiudvalg, Nees Menigheds-
råd, kirkegardskonsulent Gunver Vestergaard, der tillige repræ-
senterede Nationalmuseet samt Danmarks Naturfredningsforening,
skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 give til-
ladelse til det ansøgte på vilkår, at bygningen udføres med hvid-
kalkede vægge og rødt tegltag, idet nævnet ikke finder, at det
ansøgte er i strid med fredningens formål. Nævnet har navnlig
lagt vægt på, at graverhuset placeres uden for kirkegårdsdiget så
langt fra kirken, så det ikke vil virke skæmmende på kirken og
dens omgivelser. Det har også i denne forbindelse betydning, at

• bygningen vil få samme udvendige fremtræden som kirken med hvid-
kalkede mure og rødt tegltag. Bygningen vil heller ikke hindre
indkigget til kirken fra de offentlige veje.

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

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet

tt ~ilj.øministeren afgør andre klager.
MIlJØ- og ~nergJ.mmlsterlet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr SN 1996 - \ J.. , \ 1\\ - 000 \ ;r,("
Akt. nr. \ G)



Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på denta ovenfor anførte adresse.

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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