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Matr.nr. 11 !t og 11 ~ Søg,>ard Hovedgaard,
m.m., HOlmalund Klit .ogn. REG. NR.

. \ ftl~;J,.u, l
I'

rredningsnsvnet tor Ringkøbing
amterådsk.reds.
dommerkontoret, Uo13to~ro .

P r e d n 1 n I s t 1 l b u d •

UD~.~'.~d, v&D4b,cniDIWv_a ..t tl1~~ herved som ejer at matr.
nr. 11 ~ og 11 ~ at Sscaard Bovedga&rd og Sønderby •• m., Holmsland Klit
sogn, at lads nedenDsvnte areal at ovennevnte matr. nr. freds.

Arealst beskrives således. Bele aatr. nr. 11 ~ hvorpå Hvide Sande
kirke lilger, og d.t lille tilspidsede areal at matr. nr. 11 ~, der lig-
rer nord tor matr. nr. 11 ~ Ol berranses mod øst at den gamle sogneveJ
or mod vest af den i nord-syd rående landevej, samt hele det areal at matr.
nr. ~l ~, der lirger Byd tor matr. nr. 11 ~ or berranses mod vest at
landeyejen or imod øst at den gaale aOCDBTej, .od syd dor kun så l~ngt
som 60 m tra ..tr. nr, 11 ~'a Bydskel, alt jevnfør vedlagte rids.

Endvtdere torpligter -an etl til ualddalbart sat tor dan camle sOKUe-
T.j or i hele dat til tradninr tilbudta areal s l.nrda i nord - syd ikkd ~t
optera noget hus at sterra højda end lo m, ragnet tra grund til tarryr.

+realerna må ikke ~~bYf.~e a1dle~tidiat ellsr vadvarende, ligesom daw.

_.hell~r ikke på dem må grav.. ~ ell,r &IllIrlngeøtranøtoraatoretationer,
t,leton- Ol telagrataaatar o. lian., darpl aj.opsattas skure, uda.lraate-

,~~r. i~~o~er, YOena ,til ~~~~lsa el~er op~evaring at radskaber ellsr lir-
n'nde sksnhedatorstyrr.nde ganatande.

,o~n.tående tilb~d atrt,e~ pi betiaeslse at
~ tredniAgen ikke hindrer, at det lille tilspidsede areal nord tor kirke-

~.n eventuelt udlaggee til yej ved en koJDJDenderegulering at den
p.ll1eeOIDevej,

'/ .

li y&Q4bYiDingsva.snet trita,a. tor at .yare .katter or atritter af are-
al.t og for alle torplilteløer til at renholde veje og tortove samt til
at udtere ~andtluatsd.-pen~. toranstaltninger, såled•• som taeteat for

:'~:~~~~-!-:,l~~.~~.'<,~._,._~~ U./~f.' •• d. loRt. 'lo f.. /



kirkecrunden, idet det forud ••ttee, at di••• udlifter oc torplictelser
overtace. at kommunen,

11alle udl1fter til arealet •• ventuell. r.lUl.rinc. beplantning eller be-

l,,!l areal. t ikke kan udl.CC •• til torv, parkeriBCBplad •• ller anlac uden
YaDdb7cnin,.v ...net. codkeDdel.e.

hr tredn1ncen krev .. iqeD er.tatniq.
'''D er indfør.tA.t ••4, at oveDetA.nd. fr.dDiqetilbud ting17 ••e på øjen-

dO_D .. tr. Dr. 11 ~ oc 11 Æ S.pard Bovedpard o, Senderb7 III•••• Bol.. -
lf,ndnu, .op. do, 'uden udlP.-n før "J14b,p!lIpv.enet.

PAtaleberetU,.t i henhold til forandlend. er fredDinpnllYJlet for Rilll-
bbiq &Ilt o, meh1ghedsrådet for HeHlgånds1d.J'~e·n 'l Hvide Sap.de sa~t

~~~bJ&n1ngsvæsenet, hver tor.s1K.
1956.

' .. ~h:;)( .~.
l '1, V • I •. ' •••"- - ,./~ Al"'''''''''''

·l1nieteri.t tor ottent11,. arbejder, XebeDhavn, den
P. N. V.B. B.

1956.

Idet tr.dnincsnævnet tor RiDCklbilll allt .qdta," Ol ,0dkeDdar toran-
.t&eade tredD1acetilbud. b••t..... 4.t, at t1lbudet .kal 17•••• 011 .ervitut
"A .. tr. Dr. 11 !&'o, 11 .. af 8epard Bov.dCMrd o, S.Dderb, III. a., Bolaa-
land KlU eop.

,'1 Det tredede ar.al ••• indtepet pA vedl.,.e kort, at hvilket en cenplU't
'ede. heDlaet pA akteD.

FUDIIlfOSII.IVlIET J'OR BIBGIl:ØBIlfG .uI'l'SR1DSDEDS, den..s· ~ e.e.. . 1956.
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Kort ov!B"
Matr .:ar.ll!,!

ilWlltIn del at .Us
Søgaard Hovedsaard,

Holmsland Klit Sop,
Hind Herred,

Ringkøbing Amt.

Holstebro, den l1'december 1956.

o. K. StWllpe-Danielsen •
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Aftale om forbedring
HVIDE SANDE KIRKE
Holmsland kommune

af beskyttelsen af

Udarbejdet af Ringkøbing amtsråd) Amtsfredningsinspektoratet

10., ....



•

e
e•

Hvide Sande kirke Jr. nr. 8-70-51-3-659-91-79 (62)

Den eksisterende kirkefredning, der blev gennemfØrt i 1956, om-
fatter arealer umiddelbart rundt om kirken samt parkeringspladsen
syd for denne.

I fredningsbestemrnelserne, der blev gennemfØrt som frivillige
overenskomster uden erstatninger, hedder det blandt andet:
"Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller
vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus
eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmas-
ter og lignende, derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder,
vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skØnheds forstyrrende genstande."

Ændringer i omgivelser siden fredningen:
De nærmeste omgivelser er ændret i takt med byens udvikling. Parke-
ringsplads og vej anlæg er udbyggeL.

,Aftale om forbedring af beskyttelsen af kirkens omgivelser:
Hvide Sande kirke er en bykirke og beskyttelsen af kirken bØr være
en byplanmæssig opgave. Dog står amtsfredningsinspektoratet til rå-
dighed, dersom bistand Ønskes.

Skal miljØet omkring Hvide Sande kirke bevares, bØr man:
(se kortet bilag d)

i zone I, tilstræbe, at der ikke foretages bebyggelse, beplantning
og opsætning af master og skure, som er i disharmoni med kirken.
Planer om udvendige ændringer af og eventuelt tilbygning til eksi-
sterende bebyggelse bØr drØftes med de kirkelige myndigheder og evt.
amtsrådet.



Bevaringen og beskyttelsen af kirkernes omgivelser kan ske på flere
måder. Kommuner og amtsråd skal i henhold til kommunelov, zonelov,
råstoflov, miljølov m.v. give tilladelse til visse bygge- og anlægs-
arbejder. Gennem administrationen af disse love har man mulighed for
at beskytte kirkernes omgivelser i ret vidt omfang .

•
- .- ----_ .._--- ------

Bilag a 8 foto
1. Kirken set fra nord.
2. - nord.
3. - øst.
4. - sydøst.
5. - sydØst._
6. - syd.
7. - vest.
8. Kirkegården .

I •

•••
Bilag b Provst-Exners fredning.

Bilag c Nyt matrikelkort med provst Exners
fredning indtegnet .

Bilag d Kort i 1:10000 (1 cm = 100 m) med
beskyttelseszoner indtegnet.

Udarbejdet af Ringkjøbing amtsråd,
tt amtsfredningsinspektoratet, til tjenst-

lig brug med G. I. tilladelse (A400!76)

i. \1
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Kort over

Matr.nr.llea
samt en del af lIg
Søgaard Hovedgaard,

Holmsland Klit-Sogn,
Hind Herred,

Ringkøbing Amt.

Udfærdiget til brug ved lysning af tilbud om fredning af
Hvide Sande kirkes omgivelser.

Holstebro, den 1l'december 1956.

o. K. Stampe-Danie1sen.
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