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REG. NR. A~
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

51:. Men" byMtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

eJler (i de sønderjyd.ke 1ands-

d~le) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

sogn. Akt: Skab . nr.
(udJyldd ø/ dOlnm"lconlolet)

Bestilling,·
formular

Købers }
Kreditors bopæl;

I

Gade og hus nr.:
\hvor sldant findt'"

,
Anmelderens navn og ~opæl (kontor):, .

I'l'edningsnævnllt fol'
Ringkøbing amtsl'idskl'eds,

. Bolatebl'o
Stelllpel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Venø 'sor;nerad

tilbyder herved som ejer af platr. nr. 51:.

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

og sogn,

Arealet beskrives således:

Ilele matr.nr. 51:. beliggende syd for Venø kirkegård.

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, udsa!gssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.
Komm. leg: forbeholder r5ig dog ret til at loretage eventuel· ti1bYBning til
skolen OL i'orotage vejreguloring i nødvendig omfang.

For fredningen krævell3jg ingen erstatning.
Komm.Jleg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

51:. af Venø by

men
tinglyses på !Mil: ejendom ,matr. nr.

og sogn,

dog uden udgift for J'JRlx kommunen.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Venø menighedsråd hver for sig.

Ven0 , d~n 8 / G 1951.

1:'. s. V.

tTolts. J eusen.
fmd.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 51:.
af Venø by 0['; sogn,

'Mzbazr.t:i:itfl:::xzx zx z X atLz X zx~x z~p:z X ~~X~x zJlåk<:zx zxz X z:alb:x l'hYiHl:ct lrIIl1m:xll!\2dzfx!låm~x
if&:H:~~~~ z itldz lldgø~:etl.:iam1bmg;x
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

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

II. Hichter.
Jenlen &: Kleldskoy, AIS, K.ben'nn .

..
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Foranst~ende f~GdninGstilbud godkondes herved med
det af soc;nert'.llettaGne :forbehold samt Illeddet af skolekommis-
sionen yderligere taGne :forbehold, at der opføres en gymnastiksal til
skolen.

HIHGKUDIHG ANTSH1\D, den 19. januar 1952.

Sommer-Andersen.

Indført i daGbog for retskreds nr. 81,
Holstebro m.v., den 26. jan. 1952.
r,yst.'.rinGboe:Bd. II Bl. 26.
Ald: Skab. T. nr. 211.

II. Hichter •

.1

J.: .-/ •.
, ,

51. '
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).. .

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

eller lide sønderjydske lands-

dele) bd. og bI. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

51! .en. by og sogn. Akt: Skab nr.
(U«fyI4 •• øf """'mll""",.,.t)

,~

Bestilling.·
ronnular

Køben }
Kreditors bopæl;

/
.1\

l / ..)

Gade og hus nr.:
,I,vor ddant finde"

Amnelderens navn og bopæl (kontor):

l'~edJaiDgBllæVDetfo~
RiDgkøblllg amt8~'d8k~ed.,
Bol8teb~o

Stelllpel: kr. øre.

Frednings'tilhud.
Undertegnede Venø men1ghedsrid

tilbyder herved som ejer af ,matr. nr. 5b-
at Venø . by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

Hele det plgæ1dende matr.nr.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke b~bygges 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 s\(ure, udsalgssteder. isboder, voghe 'til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende .gens~ande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

For fredningen krævlj jSQcingen erstatning.
Mnhr.ii!k er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

5b af Venø by- tinglyses på min ejendom matr. nr.
og sogn,

dog uden udgift for ~ menimedørådet
Påtaleberettiget i henhoTd'ti1 forestående· er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

:ftIft~
, den 10/6 1951 "t'

P. M. V.
Gordon Andersen

1'md.

bud,
af

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 5b

Venø by og - sogn,

~DXB&BXZXsUib:BXUBX~UZXa:~~~~R

~~~!~~indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart be~~~~~. ~

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 12 1 19 51 .

H. Riohter.
_ ....
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Det tiltrædes, at I1BtnIBreDdefredningø'tUbud tiDglys8.
som servituts1t1:ttende på matr.nr. 512 Vellø bJ' og sop med føl.gen-i
de forbehold;

nSAlænge det pågældende areal administreres af de k1rke--
lige myndt8heder, tl'æfter kh-keJiain:laterl .... · dog efter .i1ldhentet
erklæring fra tredniDganam1et afgørelse om II1Plaoel1.DB~ l>"g-'
unger på præstegårclsjorden og tillige OD selve brgppJ.a1uall.
for dis8e. for el vidt bygningerne skal beD;V1itestU Ari:ttell
a:t præstegårdens jorder, t11 brug for præsten eUer 1 det hele
skal tjene k~ke11ge :t~~.tt

'Kirkem1n1steriet, den 7. januar 1952,

P. M. V.
E. B.

J. BeDStesen.
h.

fUtrædes.
VenØmenighedsråd, den 4~ juni 1952.

Gordon Andereenle

TUtrædes.
Skodborg-Vandfuld herreders
provstiud"I8J.g, den 7, juni 1952 •.

]f:. Olsen.

...,1! •

Indført i dagbog tor retskreds ur; 81.
Holstebro ~.y~, den 20. ~un1 1952.
Lyøt. Tingbogl Bd. 1- :a1~ l.
Ak1a Skab. f. nr. 305.

Christian Bjerrecst •

• '. l, I • : •

"~"'I 1\~I,;i~:!,h ',,:;( lJ ".11;1
,. .11').,. I r l .1 '.! .

-,
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REG. NR . .,4.$""
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitterin~er ~l udslettelse

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

o, "

1,5,2.Venø b7 os sop... ., '. "Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller li de sønderjydske lands-
d~le) bd. og bI. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Aktr S.~ab nr.
1a4Jy1d .. '" domm"kon,.",)

Købers }
Kredltors bopæl:. x/(

,(: ~ ..,)
Anmelderen~ navn og ,bopæl (kontor):

Fl'eclD.tDgsllævnet fol'
RtDgk,blng amtsl'ldskl'ed.,
Bolstebl'ø .",

Beslllllage·
formular

Gade og hus nr.:
(hvor sldant finde.,

Stetnpel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Venø menighedsråd

tilbyder herved som ejer af matr. nr.
. l, 52

af V DØ' 'by
at lade ned'nnævnte areal af ovennævnte matr. nr, frede. os sogn,

Arealet beskrives således:

Hele _:tro.nr; l.
Den del a:t matr.ur·~ 5.9.. der el".be11geftde ~.Dfor eD at..

stand af 100 m. regnet fra VeDØk1rkesArds JIB:tr1kelgnmae, ~~r~
yed1.lijØWin~ følgende omfang: .

,Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, •ligesom der heller
ikke på arealerne må graves grus eller .anbringes transfoTmatorstali~ner" telefQIi- 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

For fredningen kræve" jeg ingen erstatning.
:ii!X er indf~rstået. meå, at ovenstående fredningstilbud

l 50 af Venø by, - tinglyses på min ejendom matr. nr.
sogn,

Mnhr.

dog uden udgift for _ 'RtlItoÅd" .
PåtaleberettigCti m~~Toresm~1'er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

menil!hedsråd h f .·~'icR'ici'bl.
,den 10/ 6 1951

P. M. V.
Gordon And.rsen.

fmd.

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

·~~Dtdrol._ ~k"p. fdk. .,:.!r~~ matr. nr. i forbi n-
.... X~ZXBXØZXZXZDXUZXZDXø_~~x

ef~tegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bed~I'iPBi~~~iiU

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 12/ 7 19 51~'
H. Riohter.

jen.en ar Kleldslr:oy, AjS, Kebenllava.
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"Det tiltrædes, at ærværende fredn1.Qg8tUbuc1t1nglYS8.
som servitutst1:ttende pA matr.nr·~ l og 52 Venø by og BOgn med
følgende forbehold:

nSllænge det pågældende areal adJDin1atrerea af de kirke-
lige myndigheder trætter kirkeministeriet dog etter tlilUi.... t
erklæring fra tredningønævnet a:tgørelse omnyplaoer1.ng ~ bJ'g-
ninger p~ præstegår4ajorden og tillige omselve 'b7ggeplanen
for diaa.. for så vidt bygningerne alm.l beUTttes 1011 driften
at præstegårdens jorder, til brug for præaten eller 1. det
hele alm.l 103 ene ldikel1ge ~ormål.

Sålænge dØDtil pxasteembedet hørende bave med gårds-
plads samt den del at præstegårde ns areal, der ligger 1. umid-
delbar tilknytning bertU, administreres af de kirkelige 111111-
d1gheder, træffer kirkeministertet afgørelse om r1JPlacer1ng
af præstegårdens bygninger, herunder tU11ge s81",. b,yggeplanen
samt tilbygninger m.v, og ombySUinger, der andrer pmat..... ,
dens udseende, uanset fredningadeklaratlonen,·

Kirkeministeriet. den 7. januar 1952,
P. M. V.

E. B.
J. Bengtsaen ..

Fm.
I "

., .,

; l

'lUtrædes.
Venømenighedsri.d, den 4. jUlli 1952.

Got'donAndersen.

'liltrædes.
Skodborg-Vandfuld herreders
provstiudvalg, den 7. juni 1952.

H. Olsen.

Indført i dagbog :tor retskreds nr. Bl.
Holstebro m.v., den 20 •.juni 1952.
Lyst.Tingbog: Dd. I. Bl. 1,27.
Akt: 8kab T. nr. 305. ~.

Chr1stian B~8rre
cst.

• '. ..~ I .~ •
, .

,li':. ~. " J .L l
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Afgørelser - Reg. nr.: 01659.00

Dispensationer i perioden: 02-12-1992



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJeSING AMT

Retten i Herning, 2. afdeling
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00 Herning, den 2. december 1992
R.A.F. 169/92

Nordvest jysk Elforsyning
Skivevej 120
7500 Holstebro

Vedrørende ansøgning om opførelse af transformatorstation på
matr. nr. 51, Venø by, Venø, på fredet område.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltog re-
præsentanter for menighedsrådet, Nordvest jysk Elforsyning og Dan-

~ marks Naturfredningsforenings lokalkomite meddeler nævnet herved
l medfør af Naturbeskyttelseslavens § 50 tilladelse til det an-
søgte, idet den nye transformatorstation kommer til at ligge del-
vist skjult af træer og males inaturfarver.

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

Afgorelsen kan efter lov. om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgorelsen 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
miljøministeren afgør andre klager.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
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
eventuell~ andre tilladelser, som lovgivningen mAtte kræve. 4t'

Med venlig hilsen

/GRM

·e, ,
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