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

l~ Dal Anneksgård',

Fabjerg sogn.

Akt: Skab nr.
(adJy/d..• , cIoIIlmerkon/.ret)

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

eller li de søndenyd.ke I.nds-
dl'le) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K d·t bopæl;re I ors

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

(hvor sldanl findes, Fl'ednlngsnævnet fol'
R.lngkøblng amtSl'ådskl'eds,
Holstebl'o

Slelllpel: øre.kr.

Fredningstilbud
Undertegnede Anton Tang

tilbyder herved som ejer af !Uatr. nr. l~

Fabjergaf Dal Anneksgård by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

En bræmme på 150 ffi. regnet fra kirkegårdens vestskel,

vedlagte kort.

jfr.

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.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

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

ld af Dal Anne1csBård by Fabj erg sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
}'ab j erg menighedsråd hver for sig.

Fabjerg • den 6 /10 19 51.
Anton Tang.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal Iy~es som servitut på matr. nr. ld
af Dal Anneksgaard by Fabjerg sogn,

Xti::>bKot:!Kw.x;xxxxxxXJt!IDcxxxXXX~R:XXXXXXX:J!.*xXXXXX~ilC~JQXMKJlIK;x:kfexjxl)::X
x!xlxlxmxdc:mlllllXXOC . Jibttk udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, denll / l O 1951 .

H. Richter.
Jenlen & KJeldskoy, A/S, Købenb..va.



Indført i dagbogen for retskreds nr. 82,
Lemvig købstad m.v., den 17. okt. 1951.
Lyst. Tingbog: Bd. Fabjerg. Bl. 145. Akt:
Skab. A. nr.,lo3.

Habersaat •
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

1m Dal Anneksgaard,. - . ..Fabjerg.
AU: Skab nr.

(ød/,ldtl øl domme/kontoret)
Mtr. nr., ejerlav, sogn:
li København kvarter)

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

sogn.

. Købers }'
K dOt bopæl;re I ors

Gade og hus nr.:
ih.vor ddanl flnde~,

Anmelderens navn og bopæl (kontor>:

Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsråd.kreds,
Bolstebro

Stelnpel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Niels Nielsen

tilbyder herved som ejer af ,matr. nr. 1m

af Dal Anneksgaard by l!"'abjerg
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

En bræmme på va. 150 m., beliggende syd for Fabjerg kirke-
gård, 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.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

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

1m af Dal Anneksgaard by
tinglyses på min ejendom matr. nr.

Fabjerg sogn,

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

Fabj erg menighedsråd hver for sig.

Fabjerg ,den 6 / lo 19 51
Niels Nielsen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1m
af Dal Anneksgaard by Fabj';rg sogn,

hvilket
xtx:Kalf~xxxxxxxlldxxxxxxxxXliq]x:xxxxxxxf<jkJCxxxxxxJIIRJx~t matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 33,2" 71~ ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal se~ indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 11/ lo 19 51 .
H. Richter.

Jen8ea &: Kleldl!lkov, Aj5, Købcchva.

II



Indført i dagbogen for retskreds nr. 82,
Lemvig købstad m.v., den 17. okt. 1951.
Lyst. Tingbog: Bd. Fabjerg. Bl. 120.
Akt. Skab. B. nr. 515.

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

In Dal Anheksgaard~
Fabjerg sogn.

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

eller (i de "",nderiydske lands-
d~le) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(u4fy'dCl5 af donrm"konlo"t)

Købers }
K d't bopæl;re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor IloAcJanl find~1

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stelnpel: øre,kr.

Fredningstilbud
Undertegnede ler. Skaaning Nielsen

tilbyder herved som ejer af ~atr. nr. In
af Dal Anneksg aard by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte mate. nr. frede.

Fabjerg sogn,

Arealet beskrives således:

Hele det pågældende a~2Z matr.nr.

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.

Jeg forbeholder mig dog ret til at foretage bebyggelse samt opsætning
af skure og liGnende, herunder også beplantning på hele det på-
eældende matr.nr.

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

In af Dal Anneksgaard by Fabjerg sogn,

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

~'abj erg menighedsråd hver for sig.

,den 9 / l O 19 51
Skaaning Nielsen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal Iy,es som servitut på matr. nr. ln
af Dal Anneksgaard by Fabjerg sogn,

a:tilllttOOloxXXXXXXJctlXXXXXXX:lOS1qX:XXxxxxx1DlocXXXXXX~~OOl!biIH:x
dBlx:x:lUåCxæxxm: i1xllcJUJiaElxXlldim1l!7.Dllu
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 11/10 1951 .

H. Richter.
Jenaea &: Kleh.lsltoy, AIS, KebeakllVlll.



Indført i dagbogen for retskreds nr. 82,
Lemvig købstad II1.v.,den 17. okt. 1951-
Lyst. Tingbog: Bd. Fabjerg. Bl. 244 •
.Akt: Skab. G. nr. 33~.

Habersaat •
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

l~ Dal· Anneksgaard,
Fabjerg sogn.

Akt: Skab nr.
(udJyldttS øl dommerkontoret)

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

eller li de sønderjydske lands-

dl'lej bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav"

sogn.

Købers }
K d·t bopæl;re I ars

Gade og hus nr.:
U.vor ddant finde$1

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fl'edningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsl'ådskl'eds,
Holstebro

Stelope): kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Fabj erg kommune

tilbyder herved som ejer af matr. nr. lo

af Dal Anneksgaard by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Fabjerg sogn,

Arealet beskrives således:
Hele det pågældende matr.nr.

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 telegrafmastcr
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder. isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber el/er lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

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

l~ af Dal Anneksgård by
tinglyses på min ejendom matr. nr.

Fabjerg ~ogn,

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

Fabj erg menighedsråd hver for sig.

Fabjer,gden 6 /10 19 51
P.S. V•

Ejnar Friis.

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

af:xbo1a.komxxxxxxx:xlJtocxxxxx~XXXXXx»~xxxxxxx~rlxiilOOx~X!IDC:bfudtiRx
~§C.xootXDtDcXlX.X lllltx:ndprx:~!IliX
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 11 / lo 19 51 .
H. Richter.

Jen.en &. Kleldskoy, AIS, Købel'lllavn •

... ,



Foranstående fredningstilbud godkendes herved.
RINGK0IlING Ar,ITSRA.D, den 19. januar 1952.

SOlIl!Jler-Andersen.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 82,
Lemvig købstad m.v., den 28. jan. 1952.
Lyst. Tingbog: Ild. Fabjerg, El. 239.
Akt. Skab. l. nr. 636.

Haberoaat •

•
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegni!1ger m. m. (~edr. fast ~jendom).

6~ Dal Anheksgaard,
Fabjerg sogn.

Akt: Skab nr.
(ud.bld~s øf dommetkontoret>

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

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

sogn.

Købers }
K d·t bopæl;re I.or,

Gade og hus nr.:
\I.vor ddant flnde..,

Ånmeiderens navn og bopæl (kontor):

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

Stelnpel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Ingen tinglyst adkomst (Degnebolig)

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 6a. -
af Dal Anneksgaard by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Fabjerg sogn,

Arealet beskrives således:

Den del af matr.nr. 6~, der er beliggende nord og øst for
kirkegården, mod nord afgrænset af byvejen, alt jfr. vedlagte kort

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må Ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der ~eller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej op;ættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.
Man X~ forbeholder r61g dog ret til aJc nyplacering af lærerboliger efter

nærmere forhandling med fredningsnævnet •

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

6a af Dal Anneksgård by
tinglyses på min ejendom matr. nr.

Fabjerg sogn,

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

Fabj erg den 6 / lo 1951

P.S.V.
Ejnar Frits.

Idet freduingsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 6a
af Dal Anneksgaard by Fabjerg - sogn,

af ~aokxlJaKxxxxx:JOdld.t.xxxxxxxxkpcxxxxxx.xKltxxxxxx~Rlt:llOOmC~~~
lIMsexmocllaD:lmc.xlXlX ilxbtll~X=tlxmx
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 11/10 1951 .
H. Richter.

Jentleø 6' Kleldskoy, A/S, Kebealt.avn.



Foranstående fredningstilbud godkendes herved med
det af sognerådet tagne forbehold.

RINGY..0BINGAI'.lTSR!D,den 19. januar 1952.
Sommer-Andersen.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 82, Lemvig
købstad m.v., den 28. jan. 1952.
Lyst. Tingbog: Bd. Fabjerg. El. 8.

Akt: Skab. H. nr. 660.
Habersaat •
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). /1/,

II ()

75 Dal ~nneksgaa~d,
Fabjerg sogn.'

Akt: Skab nr.
lud/y/d .. af iWmmerkon'ortt)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kv,arter)

eller li de søndenydske lands-
d~lel bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Køber8 }
K d·t bopæl;re I ors

Gade og hus nr.:
(bvor d.dant finde",

. Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fl'ednlngBnævnet fol'
Ringkøbing amtsl'ådakl'eds,
Bolstebl'o

Stelnpel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Sognets beboere (Sognerådet)

tilbyder herved som ejer af. matr. nr. 75

Fabjergaf Dal Anneksgård by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

Hele det pågældende matr.nr.

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.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

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

75 af Dal Anneksgård by
tinglyses på min ejendom matr. nr.

Fabjerg sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Fabj erg menighedsråd hver for sig.

Fabjerg , den 6 (lo 19 51.
P. s. V.

Ejnar Friis.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 75
af Dal Anneksgård by Fabjerg sogn,

a~xXxxxxXOOXxXXXXXX~XXXXXX~kxxxxxxX~X~kxmkXmocx~~moc
!tl:Cocxm:xtxm:.wc:xl1tX iØt;x:~~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 11/ lo 19 51
H. Richter.

Jensen &: Kleldskov, AIS, Købenlaa'l1l.
"OU"""OAlloe 1I0GTR"~"'I!.RJ. !10l!!HUnC



Foranstående fredningstilbud godkendes herved med
det af skolekommissionen tagne forbehold med hensyn til
bygning af gymnastikhus m. skolekøkken, sløjdlokale m.m.

RIHGK~BING Al1TSRAD"den 19. januar 1952.
Sommer-Andersen.

Indført i dagbogen for retskreds nr. -82,
Len~ig købstad m.v., den 28. jan. 1952.

Lyst.Tingbog: Bd.Fabjerg. Bl. 124.
Akt: Skab J. nr. 429.

Habersaat.
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01727.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01727.00

Dispensationer i perioden: 30-08-1993 - 04-07-1997



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AHT

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

Tlf. 97 22 22 00 Herning, den 30. august 1993
R.A.F. 36/93

Fabjerg Menighedsråd
v/Bente Serup
Tvedvej 79, Fabjerg
7620 Lemvig

Fabjerg Menighedsråd v/Bente Serup, Tvedvej 79, Fabjerg, 7620
Lemvig, anmoder om tilladelse til permanent opstilling af den ek-
sisterende trægarage ved Fabjerg Kirke (Exner-fredning - Fabjerg
Kirke) .

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltog
repræsentanter for Ringkøbing Amtskommune, Lemvig kommune,
FabJerg Menighedsråd og Lemvig Provsti meddeler nævnet hermed i
medfør af Naturbeskyttelseslavens § 50 og i fortsættelse af
nævnets skrivelse af 14. februar 1984 tilladelse til permanent
opstilling af den eksisterende trægarage indenfor Exner-fredet
område.

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-

Itt 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.

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

Med venlig hilsen
t '

~p

/GRM



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJ0BING AMT

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

TIf 97222200

Modtaget l
Sl<ov- og Naturstyrelsen

- 6 JUNI 1997

Herning, den 4. juni 1997
R:A.F. 50/96

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø. REG. NR. 1121.00

Fabjerg Menighedsråd v/Bente Serup er d.d. tilskrevet således:

•
"Fabjerg Menighedsråd v/Bente Serup, Tved~ej 79, Fabjerg, 7620
Lemvig, ansøger om tilladelse til at forlænge eksisterende garage
til graverens redskaber i nordlig retning beliggende på matr. nr .
75, Dal Anneksgaard, Fabjerg sogn. - Fabjerg Kirke - lb. nr. 101.

Efter en besigtigelse den 28. maj 1997, hvori foruden nævnet del-
tog Lemvig Provsti og ansøgeren, Fabjerg Menighedsråd, skal næv-
net meddele, at det i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50
tillades, at den eksisterende garage til graverens redskaber ved
Fabjerg Kirke forlænges i nordlig retning, idet dette ikke findes
at være i strid med fredningens formål. Udvidelsen skal ske som
ansøgt, og som godkendt af de kirkelige myndigheder.

Nævnet har lagt vægt på, at det ansøgte er nødvendigt for at imø-
dekomme de krav, der i dag stilles til graverens faciliteter ved

• en kirke. Endvidere er der lagt vægt på, at udformningen efter
stiftets opfattelse harmonerer bedst med kirken og dens omgivel-
ser.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladelsen s meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslavens § 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
miljøministeren afgør andre klager.
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Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den tfl
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.
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