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Justi1!)ministeriets 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.

~~Ji,2f. mid'l; Vel.l!>, Vemb,

Købers } bo æl'
Kreditors p.

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerl.orllOlfl/

Gade og hus nr.:
(hvor s1donl findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel : kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Hal'iSI'etho ehriotolluen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 20, 2d I- -
af byVarnb
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

,ogn,Vemb
Arealet beskrives således:

Dt jord3tylclce p.1 50 Ill. bl'l3rluo u~.rl;t nord oa vost for den gamle
1cir1l:G{,;ård, on S,UOdU8 at del~ ingon beb;rggelse anbringes mellem
stuehuset og ldrlml;;lrden, jfr. vedlagt e kort.

Fredningen har følgende omrang:

Arealerne må ikke bchygge!> ~ midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller
IKke på arealerhe må graves gru, eller anbringe, tramformatorslationer, telefon- og telegrafnHI,ler
o. lign., derpil ej opsættes skure, udsalg,steder, bboder, vogne til beboelse eller opbevaring uf red-
,kaber ellcr lign. skønhedsfor,lyrrcnde genstande.

JelL..iarhe.hnlder miQ__dOQ'rl,t til .i.lo!-
~~~)"'Il'l..n.

!'or fred ilingen kræver jcg ingcn erstatning .
.Jeg er indfor,I[let med, al ovenstClcnde freclning!>tJibud tinglyse~

2 2d af Vel'.Ib by.!:., -
på min ejendolll matr. nr.

Vemb ~ogn,

dog uden udgirt for mig.

Påtalebcrettlget i henhold Iii forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Vemb mcnighed,råd hver for ..ig.

, den 20 /:3 19 50

Ha.r[;t'tltheChristensen.

Idel trcdningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foran~tående fredlllng,til.
bud, be,temmc, det, ut tilbudet skal lyses som servitut på malr. nr.

af midt Vemb by 'II'omb sogn

af hankOl n: O tdr. 4 skp.

(~~5-;:~rr.t.;,!2f~ toruuinG
Det fredede areal ses indtegnet p.l vedlagte

fdk. al h., hvilketxnatr. nr. i~:t
lb4,.. udgør et la~

kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

l l

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 23 l 19 51 .

11. Hichter.
Jensen & KjclJskov, A/S, Købenbavn.
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Indført i ds.6bogfor retskre.da nr. 81.
Holstebro Ifl.V. t dan 2. febr.1951.
Lynt.Tj.neboC: Bd. II. Hl. 122.
Akt: SleoAb. D. nr. 337.
}'oruJ ln:fte:r {)JJlc1 0(; 3~rvitutter.

H. Richter.
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Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
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REG.NR. \Lt S0 lOO

FREDNINGSNÆVNET
FOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS Rlngkøhlng, den 19. ma j 1992.
RAr 34/1992.

DOMMERKONTORET TFLEFON 0732 H 11

6950 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Ulfborg-Vemb kommune, Teknisk for-
valtning, 6990 Ulfborg, således:

"Vedrørende opførelse af redskabsbygning ved Vemb kirke på parcel
af matr.nr. 2br Vemb by, Vemb.

Nævnet meddeler herved i medfør af naturfredningslovens § 34 til-
ladelse til opførelse af den ansøgte redskabsbygning.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
fra tilladelsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for 0-
verfredningsnævnet (adr.slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af Over fredningsnævnet . "
Hvilket herved meddeles.

Med venlig hilsen
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Ansøgning om opførelse et nyt graver- og maskinhus ved Vemb Kirke.  

 

Holstebro Kommune har indsendt en ansøgning fra NB Tegnestue ApS om dispensation til at op-

føre et nyt graver- og maskinhus ved Vemb Kirke. 

 

Ansøgningen 

 

Der er alene fremsendt en skematisk ansøgning med tegninger til Fredningsnævnet. Af disse frem-

går, at den nye bygning skal indeholde kontor, spiserum, omklædning med bad samt værksted og 

uopvarmet redskabsrum. Der skal desuden oprettes en ny oplagsplads. Den nye bygning er på 214 

m², og huset er 6,47 meter i højden til kip. Bygningen skal opføres i røde mursten med rødt tegltag.    

 

Bygningens placering er vist på de medsendte tegninger.  

 

Fredningen 

 

Af sædvanlig Exnerfredning fra 23. januar 1951 fremgår blandt andet: 

”… 

Et jordstykke på bredde 50 m. øst, nord og vest for den gamle kirkegård, og således at der ingen be-

byggelse anbringes mellem stuehuset (på naboejendommen red.) og kirkegården, jfr. vedlagte kort. 

 

Fredningen har følgende omfang: 

Arealerne må ikke bebygges midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må 

graves grus, eller anbringes tranformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign., derpå ej op-

sættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. 

skønhedsforstyrrende genstande. 

…” 

 

Fredningsnævnets sagsbehandling 

 

Fredningsnævnet har den 29. september 2020 foretaget besigtigelse, hvor foruden Fredningsnævnet 

var mødt: 

 

Nævnet ved Joy Winter, Rasmus Henriksen, Bjørn Westh 
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Peter Madsen, Friluftsrådet. 

Mads Christiansen NB Tegnestue 

Mark Kristiansen NB Tegnestue 

Susanne Jensen, Graver 

Theodor Dalgaard, Menighedsrådet 

Margrethe Bendtsen, Menighedsrådet 

Margrethe Koch, Provstiet 

Martin Vester, Ribe Stift 

Hans Plougmann, Danmarks Naturfredningsforening 

Lena Kjær , Holstebro Kommune 

 

Arkitekt Mads Christiansen redegjorde for projektet og oplyste, at der er tale om et vinkelhus i røde 

sten med rødt tegltag. Den lange vinkel af huset skal indeholde en uopvarmet del til garage og en 

opvarmet del til værksted. Den korte vinkel skal indeholde kontor og graver faciliteter. 

 

Ved siden af huset placeres materielplads lidt skråt, således at man kan køre til med lastbil. Beplant-

ningen ud mod vejen opretholdes i videst muligt omfang, så pladsen skærmes af. Materialevalget er 

på grund af, at der på den anden side af vejen ligger et hus, i samme materialer. Der er tale om en stor 

bygning, som, hvis den blev hvidkalket som kapellet, ville virke meget synlig, og det samme ville 

være tilfældet, hvis det blev en sort træbygning, som ville virke meget markant i forhold til kirken og 

kapellet.  

 

Det eksisterende graverhus er nedrevet. Der var tale om en mindre træbygning, opført i 1990’erne. 

Der er endvidere udført udgravning, som der er givet tilladelse til, således at der nu ligger en sandpude 

til at bygge på. Jorden ejes af kirken. Huset skal bruges af Gørding, Vemb og Bur kirker. 

 

Huset bygges i kote 10, dvs. at soklen hæves til ca. 10 cm over brønddækslets højde, og at huset bliver 

6,47 meter til kip, Vejen ligger ca. 65 cm lavere. Kip på kirkeskibet er ca. 8 meter.  

 

Den eksisterende bygning var væsentligt mindre. Den lå på samme plads dog nærmere mod kirken.  

Pladsen blev tidligere brugt som materialeplads. 

 

Bygningens højde er bestemt af bredden og af taghældningen. Det er tilstræbt, at det skal svare til de 

øvrige bygninger omkring det. Bygningen ved siden af (den gamle skole) havde rødt tag, da de star-

tede projektet, men naboen har nu skiftet det ud med et sort tegltag. 

 

Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet havde ingen bemærkninger. 

 

Martin Vester bemærkede at stiftet finder, at bygningen er en stor kontrast til kirken. Det er spørgs-

målet, om den vil falde ind i omgivelserne omkring kirkens arkitektur og det hvide kapel. 

 

Mads Kristiansen oplyste, at bygningen ikke vil være synlig fra kirken. Rødt tegltag svarer til kapel-

lets tag. En lys facade vil virke mere fremtrædende. Denne vil svare til de øvrige. 
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Det blev drøftet, om man eventuelt kunne vælge en mørkere sten for at gøre den mindre synlig, samt 

at en træbygning ville virke meget anderledes og give bastante overflader. 

 

Menighedsrådet udtalte, at de gerne vil undgå at skulle vedligeholde en træbygning. 

 

Lena Kjær, Kommunen opfordrede til, at så meget som muligt af vegetationen bag materielpladsen 

bliver bevaret. Det samlede projekt skal have landzonetilladelse. Kommunen har ikke bemærkninger 

til, at huset bygges. 

 

Natura 2000 

 

Der er ikke tale om Natura-2000 område eller anden beskyttet natur. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

Efter votering traf nævnet følgende afgørelse: 

Fredningsnævnet meddeler dispensation til projektet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, 

og stk. 2. 

 

Nævnet har vurderet, at gennemførelse af projektet ikke er i strid med fredningens formål, da det 

ansøgte ikke vil være i strid med fredningens formål, idet bygningen med den valgte placering ikke 

vil ødelægge ind- og udkig til kirken. Den eneste vinkel, hvorfra bygningen i givet fald ville skygge 

for dette, er fra Præstegårdsvej, men man kan ikke se kirken derfra, idet vegetationen, den gamle 

skole og kapellet i forvejen dækker for kirken. Man vil heller ikke kunne se bygningen tydeligt fra 

kirken, da den gamle skole, kapellet og vegetationen delvist dækker for dette. 

 

Fredningsnævnet har ikke fundet anledning til at ændre på materialevalget. 

 

Dispensationen meddeles på følgende  

 

vilkår: 

 

 At bygningen opføres og placeres i overensstemmelse med de medsendte tegninger 

 At materialer mv. er i overensstemmelse med ovenstående og de medsendte tegninger 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-

genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en 

lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

http://www.naevneneshus.dk/
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Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 

klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-

kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-

ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 

sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-

udkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 

udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

 

 

 


	Forside
	Fredningsnævnet 23-01-1951
	Dispensationer 1992
	Dispensationer 2020



