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He<;lilllngs-

rormular

D

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

. Akt: Skab nr.
(udjyldt's af dommcfl..onto'i!t)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i Køb~nhavn kvarter)

eller (i de sønderjydske bnds·
dele) bd. og b\. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

. sogn,

Købers }
K d't bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
lhvor ddant findes)

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

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede AJcsel Julius Iversen !-'lehl

tIlbyder herved som ejer af matr. nr. 2 i

af Ej sing by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Ejsing sogn,

Arealet beskrives ~t\ledes:

Den til ejendommen horende have.

Fredningen har folgende omfang'
Arealerne må ikke hebygge~ eller beplante" mkilprtldlg eller vedvarende, lir:e~om der hellel

Ikke p.i arealerne mlt graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrarma~lel
<l. lign., derpå ej op~a'lte ~kllre, udsalgs~teder, I~boder, vogne til beboel~e eller opbevaring af red·
skaber eller lign. ~kønhed:.rorstyrrel1de genstande.

xk:g:>f~!'\,n~w,:~~~~:x!l{XlXXX

For fredningen kræver jeg ingen er,tatning.
Jeg er indror,tåei med, at oven,tåcnde fJedningstilbud tinglyses

21 af Ej sin,'; by
på min ejendom matr. nr.
Ej S ine ~o~n,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til fore,t<icnde er fredningsnævnct for Ringkøbing amt og
Ej fJ ine menighedsråd hver ror sig.

Ejsing . den 13 /4 1950.

<Tulius Hehl.

Idet fredningsnævnet ror Ringkøbing amt modtagcr og godkender foranstående
bestcmlllcs det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2i

Ejsing by Ejsing

fredning~til-
bud,
al' sogn

~~~*~XXxxxXY.xa~xxxxxx~xxxxxx~xxxxxxx~~~oo~~~~xx
~*:l<iliiKIXi!iKU;X:K~.:XX :llbdlc:xutgm:)ttJlID1llU:t«qpac
Del fredede areal ,e~ indtcgnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Frcdning">nævnet for Ringkøbing amt, den 30/ 1 19 51 .

H. Hich'ter.
Jensen & Kleldbkov, A/S, Kobeulal.vn.

nouNlorl(.·,UOGT1~K~CI1l IIOI'1rlllm b"O~

Eifl'li



Indført i dagbog for retskreds nr. 81,Holstebro m.~'.,
den 7. feb.1951.
Lyst.Tingbog: Bd. I. Bl. 21.
Akt.Skab: C. nr. 483. -
Anm.: Forud hæfter panteosld.

H. Hichter •
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Hestllllnlts-
formular

D

J ustit"ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

2a EjsinC by og SO~1. Akt; Skab nr.
(udfyldes al dommerkonturet)

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

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

sogn.

Købers }
K d·t bopæl:re I ors .

Gade og bus nr.:
lhvor sådant holles)

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

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
,Undertegnede sognerild

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2~

af Ejsing by
at l.tde nedennævnte areal af ovennævnte malr. nr. frede.

Ejsing sogn,

Arealet beskrives således:

SkolelUl have og legeplads.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygge~ eller beplante~, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke pa arealerne må grave; grw, eller anbllnges tran;formator;tationer, telefon- og telegraflila;ter
o. lign., derp:i ej opsætte ~kure, udsalg,qe<!er, ''ibuder, vogne Iii beboelse eller opbevaring af red-
skaher eller lign. skønhed;[orstyrrende genstande.

~l>11ftøtå"a:"»iI'.i~J&:i~:t~L~llilX:RXX Sogneriidet forbeholder sig dog ret til
at bygge nye skolebygninger efter den i 1942 udarbejdede plan af
arkitekterne Erik V.Lind 08 Tage Hansen,Skive. Sognerådet forbeholde:
sie lieeledes, at skolens have i en afstand af 20 meter fra komrnune-
vejen undtages fra fredningen.

For [redningen kræver jeg ingen cr;tallllng.
Jeg er indforst{let med, al o,,:en'i.tående [redning;tilbud linglyse~ på min ejendom

2~ af EJSlng by Ejsing matr. nl'.
~o~n,

dog uden udgift ror mig.
Ptltaleberettiget i henhold til fore;(ående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Ej sinc menighedsråd hver ror sig.

Ejsing ,den25/4 1950. "t,

Jens Hylldgaard.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredning'itJl-
bud, beslemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på ma~ nr. 2a
af Ej sing by Ejsing - sogn

a fxIDlOiooJllllCX XX X xxx Jtlii:i x.x xX"X XX ~-:x X XXXXxrexxx XXXXX4t~Y-lMlrrePlrni{~~?C({ ~ffitPCXXX
dctsexmDtlx.:mxIlCX K.Cl:XX iP.x!xxmx:x:~1aoJtt>mgcXX
Del [redede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 30 / l 19 51 .
H. Richter ..



Foranstående fredningstilbud godkendes herved med det af
sOGnerådet tagne forbehold.

RINGKØBING AWrSRAD, den 19. januar 1952.
Sommer-Andersen.

Indført i dagbog for retskreds nr. 81, Holstebro m.v.,den 26. jan. 1952.
Lyst.Tingbog: Bd. I. Bl. 2~o Akt.Skub. T. nr. 210.

H. Richter ..
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HelOtilJfngs-
formular

D

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

212. ;.!ll..;~
Ejsing by og sogn.

Købers }
K d·t bopæl:re I ars

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

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(udjyldes al dommttkontore.t)

/

Gade og hus nr.:
(hvor &Adan' findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet 101'
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede menighedsråd .

.lilb)'d~ Ilervs;d 50m ejer af platr. nr 212 (klrkebakken,~.,~ \præsteool1g med have)
af Ejsing Ejsing

og parkeringsplads)

by sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte mat r. nr. frede.

Arealet beskrives således:
Anlæg og parkeringsplads vest for Ejsing kirke samt Ejsingp~æstebolig med have.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygge'> ~, midlertidig eller vedvarende, ]jgesom der heller

Ikke på arealerne m{, graves gru5 eller anbringe; transformalorstatlOner, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derp,l ej opsa:lte ~kurc, udsalg"teder, isboder, vogne til beboel~e eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhelhforstyrrende gelu,tande .

.Jef~~JfiPli:PCX

For fredningen kræv§~ ingen erstatning.
M2nhr.~ er indJo(5taet med, at ovenståetldc. frednlllgslilbud lingly~es
p, 3!i! og ,~ af EJ Slng by

men
på ~ejendonjmatr. nr.

Ejsing 50gn,

dog uden udgifl for rt'iF
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Ejsing menighedsråd hver for sig.

Ejsing menighedsrå~ den 13/4
P. f4. v.

Niels Dundgaard.
fmd.

1950.

Idet fredning~nævnet for Ringkøbing alllt modtager og godkender foranstående fredning~lil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 212.3!!.!. 3~
af Ej sin[; by Ej aing sogn

~~XXXJOC.lfdP.CXXXX~CJOOOC~;XXXX~~
~illif::xj1P.t ~~~XX

Dl,t fredede areal ses indtegnet på veolagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

hedning~nævnet for Ringkøbing amt, den 31/ l 19 51 .
H. Richter.

Jensen & KJel:hkovl AIS, København.



Dot t1ltnadea, at æW...1ronclo deklalution lysos som
sel'Vi'tut pi1 ejondoooon mtl". tU". 2.n.m oc 3M. ;;js1D8 by OG
soen .. idet do~; bot3:2rkes1 at sl læt1geuen ttI'"""prmateembedet
hørondo h..'l.vemod S1rdSl1 Ilds sarat den del af I,r"1ato:~3J:'d0l1fJ
areal. dur lif'Æer i ur.l1ddolbar t11kn,ytn1ng henU. Qc~m1nl..
a'U'erea; af de kirli:,ol1t;o myndiGheder, tnaffor kirlæli11n1$to-
riet af{;orelso 01:'1 nyplncol'iJlg af pmstogårdens by~.
herunder tUl1t;~ oelve byegcplo.noD snmt tUbyGn!tlBeZ' LV.OS
ombY;';r1:l.nCQr, dar ændrer prall3to0ird(Jnu ud13oenae. uaMet tred..ningada kla rat ionen.

Kirl'.aministol"illt. dou lo. o.pl"11 1951.
P. 1'1. v.

T~. B.
,1l.G •.Peåor:30n.eknps.

f{irl~OlJlillisteriet.
(tl'tpl. ).
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•

Re"'lfllrngs-
rormul.r

D

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

3~,3~ Bjsing by og sg. Akt: Skab nr.
(udfylde, af dommetkOllloter)

Mtr. I!r., ejerlav, sogn:
li København kvarter)

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

. sogn.

Købers } b I
Kreditors opæ :

Gade og hus nr.:
(hvor sådunt hndes)

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

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede frk. SiGne Nedergaard

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3~, 3!?

af EjsinG by Ejsing sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Et joI'dstyklce uf ma tr. nr. 30. nord fOl' og lang
Arealet beskrives således: med det nordl ige kirl<:egårdsdige på 30 m. s

bredde, regnet. fra kirkegårdens matrilcelgrænse, samt matr.nI'.3!? beljg
Gendeøst for det østlige kirkegårdsdige og prestegårdens lave, mod øs

I gI'ænsende til skellet,mod syd til sognevejen. Endvidere den de] af-
matr.nr.3b, der er be]ie~ende mellem matr.nr.3a og østskellet, dog ku
i en afstand af 30 m. noro. for markvejen mellem m.nr.20 08 la.

Fredningen har følgende omfang: -. -
Arealerne må ikke hehygge, eller hcplante~, Imdlt'rlidig eller vedvarende, ligesom der heller

Ikke p.'I arealerne må graves grus eller anbringes IransformatorstatIOner, telcfon- og telegrafma,ter
o. lign., derp[1 ej opsætte \k ml', llJsalg;.~teder, I,boder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
~kaber eller lign. skonhethl'orslyrrende gen,lande

~:xlll"J)t8dlutdel': ~xl.l'lllO:SK:~1bl!t.xx

For fredningen kræver jeg ingen er,tatning.
Jeg er indforstået med, at ovenst[lende fredningslilbud linglyses

3§:,,3.!?, af Ejsin~ hy
rå min ejendom matr. nr.

Ejsine sOlln,

dog uden udgift for mig.
Pi\lalcherettiget i henhold til forestående er fredning,nævnet for Ringkøbing amt og
Ej sinG memghed,r[td hver for sig.

NederGård, EjsinG ,den 2 /2 1951.

Signe Nedereaard.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredning,lil-
buJ, bestemmes det, at tilbudet skal lyse, som servitnt på matr. nr. 3~, 3!?
af Ej Ging by Ej sing sogn

Xlt:lhxlldrorx xxx xxx>: xtdK;x XZxx xxmxxxxxy. X ~x xxxxx:/ M!9..](:n~~jttx~~'XR'1:jJffi~
~t{IlC~1'eMJII'OOKO!JrotXXXX ~t,~I)1;:mx:N~!m{x

Det freciede areal ses indtegnet på vedlagle korl, af hvilken en genpart hedes henlagt på akten.

FI edningsnævnet for Ringlwbillg amt, den :; /2

H. Richter.
19 51'

Jt"nseD & Klel-Jskov, A/S, Køt:-enh.zvn.
~O(JHDOfl(.·, IlO{.lllYKKrl, 1101::'I~GDO l ~06

-"



•

Inw'I.H:t 1 (~jbo[~ for rE."tul:roon m;'. 3l.Holstobl'o m.v ••
dall 1. i-ob.1951.
!Jl:.rt.~iilCboe= Dd. x. lU.. ~.
t.G.t .~ilt.'lh.U. 600.
Ann.1 !?01"udhøner tnl.ltil:U.Jltl •

.H. l1tohtor.
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Bestlllln2S'

formular

D

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

20 EjsinG by ae sogn. Akt: Skab nr.
(udfyldes øl dommerlofltorn)

Mtr. I!r., ejerlav, sogn:
li København kvarter)

eller (i de sonderjydske lands-

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

sogn.

Ksbers } b I
Kreditors opæ :

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

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

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede uddeler ['lorten Slot Nortensen

tilbyder herved som ejer af malr. nr. 2.Q.

af Ej sine by
at lade nedennævllte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Ejsing sogn,

Arealet beskrives således:

Den nord for og langs med det nordJic;e kirkeeårdsdige ligGende
have.

De"bvest for lcirlcee;<lrden llIellem Julius MehJs ej endom ae ldrke-
pladsen beligeende jordstykke.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygge\ ottJ,::DOb:I::Dt~x midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke pli arealerne ma graves grus eller anbnnge~ transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lIgn., derpå ej op~ætte skure, uds:Jlg~steder, i.boder, vogne til beb()el~e eJler opbevanng af red-
skaber eller lign. skønhed~for;,lyrrende geml.lnde .

.Jeg forbeholder mig dog ret til at bebygee den vest for kirlcegflrden belig-
Gende del af matr.nr. 2.Q., doC;højst et t-etaGes hus. J haven nord
for ]{irken forheholder j er; mig ret til at byece et lavt muret udhus,

For fredningen kræver jeg ingen erstatning .
.Jeg er Indfor,tåel med, at oven~tående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nI'.

2.Q. al Ejsing by Bjsing \ogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forest:iende er fredning;,nævnet for Ringkøbing amt og
Ej sing menighedsråd hver for ,ig.

Ej sing, den 24 /2 1951.

Sloth 110rtensen.

Idet fredningsnævnet for RingkøQing amt modtager og godkender foranstående fredningsliI.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 20
af Ej si ng by Ej S ing sogn

X~~~~t7XXY~X~XXY~XXX~Y~XXXXX~~XXXXXXXX~Xw~~~~~'XX
XH~~il'i~ :mx!xxågmuekilwllmllltx

fkt fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 26 / 2 1951 .

H. lIichter.
Jem:en & l(jclJskov, AIS, København.

I'IOl,lNt\OIlQ~1I0IOTI~YKKtlll11015''0 ..0 '>40b
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01465.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01465.00

Dispensationer i perioden: 05-07-1982 - 21-12-2004



FREDNINGSNÆVNET
FOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

REG. NR.
Ringkøbing, d~n 5. juli 1982.
R.A.F. 10/1982.

DOMMERKONTORET. TELEfON 07-3214 II

6950 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Vinderup kommune, kommunalbestyrelsen, 7830
Vinderup, således:

"Ved skrivelse af 15. januar 1982 har Vinderup kommune ansøgt om til-
ladelse til at opføre 3 yderligere pensionistboliger på matr.nr. 2~
Ejsing by, Ejsing, der er beliggende indenfor det af kirkefredningen
ved Ejsing kirke omfattede område.

4t Under sagens behandling har fredningsnævnet afholdt to møder herunder
et offentligt indkaldt møde, og der har været foretaget besigtigelse.

'

Nævnet har endvidere fået udtalelser fra såvel de kirkelige myndighe-
. der som den kongelige bygningsinspektør.

Fredningsnævnet finder efter en drøftelse af det således fremkomne en-
stemmigt at kunne meddele den nødvendige dispensation efter naturfred-
ningslovens § 34, dog på vilkår, at fundamentet til det projekterede byg-
geri sænkes med mindst 27 cm, og at den vest for pensionistbebyggelsen-.
beliggende gamle lærerbolig med tilhørende udhus om senest 25 år nedrives.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58

\
ningSnævnet (adr. Amaliegade 7, 1256 København

forskellige myndigheder.

indbringes for overfred-
K) af bl.a. ansøgeren og

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågælden-
• de klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage i-
værksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af 0-
verfredningsnævnet."
Hvilket herved meddeles.

f. Der vedlægges kopi af ansøgningen samt kortbilag.
Med venlig hilsen

. p.n.v. I
/// G/I _ " ../../_.

.; )----!/ C t" ,..( --~-- - -:: _: ~(." .- . iV: ·Aa. chri'stensen
tit Fredningsstyrelsen,

Amaliegade 13, .1256 København K .M6C1tag&t I freCintngssfyre{sen
r 6 JULI 1982
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forbedring
EJSJNG KIRKE

af beskyttelsen
i ~ "_.. " .

Vinderup kommune
iI)o~~"~'l3"· "ffJ.a. ItJ
~ ,-. -.-. . ...

Udarbejdet o f .Ringkøbing om tsråd J Amts fredningsinspek toratet

KOPI T;L O;-i~=~~JTER~~~G
R.A f='



-..
,~Ejsing kirke

\ -
I

Jr. nr. 8 - 7 O - 5 1 - 3 - Gt J - fl ~- 7 D. . r :z 5 ). -

:--f.~ø.IØ. føt!> to iotZ·~
~en eksisterende kirkefredning, der blev gennern[øt.t.-.i--l~1,--or""tt-----

fatter arealer hele vejen rundt omkring kirken. Ocr er fredet en
bræmme på ca. 100 m bredde mod øst og syd og mindre arealer mod
vest og nord.

I fredningsbestemmelserne, der blev gennemfØrt som frivillige
overenskomster uden erståtninger, hedder det blandt andet:
"Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller
vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus

taeller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmas-
ter og lignende, derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder,
vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende

'kønhedsforstyrrende genstande."

Ændringer i omgivelserne siden fredningen:
Der er foregået en del institutionsbyggeri omkring kirken, men

;
med stor respekt for denne. ~De nærmeste omgivelser er udlagt som
grønt område.

Aftale om forbedring af beskyttelsen af kirkens omgivelser:
Ejsing kirke ligger meget markant på
af byen og i et ret kuperet landskab

,
særlig mod syd. Kirken er synlig på stor afstand undtagen fra

.aSydøst. Det er Ønskeligt at bevare de nærmeste omgivelser og
ltikre kirkens landskabelige virkning set fra større afstand.

en bakke i den nordlige del
med store lavlandsarealer

at

Skal miljØet omkring kirken bevares og kirkens landskabelige
tt~irkning fastholdes, bør man: (se kortet bilag d)

i zone I tilstræbe, at der ikke foretages bebyggelse, beplanl-
ning, opsætning af master og skure, henkastning af affald, el-
ler andre former for ændringer i terrænet. Planer om udvendige
ændringer af og eventuelt tilbygning til eksisterende bebyggel-
se bør drØftes med de kirkelige myndigheder og evt. amtsrådet.

_ynta~en
(8,5 m).

ning til
heder og

i zone II tilstræbe, at ny bebyggelse sker med størst mulig hen-
til kirken og ikke hØjere end almindelige beboelseshuse
OpfØrelse af ny bebyggelse, der ikke ligger i tilknyt--eksisterende huse, bør drØftes med de kirkelige myndig-
evt. amtsråde t.
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VINDERUP KOMMUNE
,.- I Bygningsinspektoratet .l

7830 VINDERUP,e TLF. (07) 441600 . GIRO 6405185

tj:~...,,-
'r. T~

,.. .,
Amtsarkitekten for Ringkøbing Amt
Nygade 26
6950 Ringkøbing

L

DATO

15.01.1982
J. NR.

24.4.82
SKREVET AF

E. Foldagerlis

Sag vedr.: PENSIONISTBOLIGER I EJSING ..
Bygningsinspektoratet for Vinderup Kommune har modtaget an-
søgning fra arkitekt Poul Schousen-Lars~n, NØrregade lo, 7830
Vinderup, om byggetillgdelse til at opfØre 3 stk. pensionist-
boliger på matr. nr. 2 Ejsing By, Ejsing, som vist på vedlag-
te tegning.

Bygherre er Vinderup Kommunalbestyrelse.

I denne anledning ansøger man herved i henhold til § 9, jfr.
§ 7 i lov nr. 315 af 18. juni 1969 om by- og landzoner, til-
ladelse til at opfØre den ansøgte.

Da de 3 boliger Ønskes opført i fredet område, regner vi med,
at I sender sagen til godkendelse hos Amtsfredningsinspekto-
ratet., Kommunalbestyrelsen for Vinderup kommune kan anbefale det an-
søgte.
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FREDNINGSNÆVNET
.p .' ."fOR RINGKJØSING AMT

REnEN I HERNING. 2. AFD.
Nygade 1-3. 7400 Herning

1lf. 9722 2200

\ \.l \o5.ro

Herning, den 17. august 1995
R.A.F. 35/95

Vinderup kommune
Grønningen 1
7830 Vinderup

Vinderup kommune, Grønningen 1, 7830 Vinderup, ansøger om tilla-
delse til at foretage en tilbygning eller en pavillonbygning på
ca. 120 m2 til eksisterende børnehus på matr. nr. 2 a, Ej sing by,
Ejsing. Endvidere ansøger kommunen om, at vedtagelsen om, at bør-
nehus + udhus fj ernes senest år 2007, ophæves. - Ej sing kirke -
lb. 25 .• Efter en besigtigelse den 10. august 1995, hvori foruden nævnet
deltog repræsentanter for Aulum Provsti, Ejsing Menighedsråd,
kirkeværgen samt Vinderup kommune, herunder Børnehuset, skal næv-
net meddele afslag på det ansøgte.

Ved Fredningsnævnets bestemmelse af 30. januar 1951 fremgår det
blandt andet, at det pågældende areal ikke "må ..... bebygges
midlertidigt eller vedvarende ligesom der heller ikke .....
må ..... opsættes skure ..... eller lignende skønhedsforstyrrende
genstande."

• Ved Fredningsnævnets kendelse af 5. juli 1982 blev der givet
dispensation fra fredningen til opførelse af 3 pensionistboliger
på arealet blandt andet på vilkår, at " ..... den vest for pensio-
nistbebyggeisen beliggende gamle lærerbolig med tilhørende udhus
om senest 25 år nedrives."

Nævnet finder, at den eksisterende skolebygning, der anvendes som
daginstitution, virker skønhedsforstyrrende på kirken. Opførelse
af en tilbygning eller opsætning af en midlertidig pavillon vil
også virke skønshedsforstyrrende på kirken. Både en ophævelse af
nedrivningspligten efter kendelsen af 5. juli 1982 og opførelse
af en tilbygning eller midlertidig pavillon vil derfor være i
strid med fredningen og fredningens formål.



'" .' -o -fl . .0 .... ::.....
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.

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

Med venl~g hilsen

• /GRM



FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

SCAl\lNE~ic.
Herning, den 21. december 2004

R.A.F. 66/04
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København

, Modtaget i
~k()v- nf,l "Tatu t l

l'S Yre sen
~ 2 DEC. 2004

Vinderup kommune er d.d. tilskrevet således:

"Vinderup kommune, Grønningen 1, 7830 Vinderup, ansøger om tilladelse til, at nedrivnings-
pligten vedrørende den gamle lærerbolig med tilhørende udhus ophæves, subsidiært forlænges
en yderligere periode på 25 år. - Lb. nr. 25 - Ejsing Kirke.

• Efter en besigtigelse den 17. december 2004, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Ringkjøbing Amt, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, menighedsrådet for Ej-
sing kirke, sognepræsten ved kirken, og ansøgeren, Vinderup kommune, skal nævnet i medfør
af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele, at der ikke kan gives tilladelse til at undlade at ned-
rive den gamle lærerbolig med tilhørende udhus.

Nævnet har lagt vægt på, at der i nævnets afgørelse af 5. juli 1982 blev givet tilladelse til byg-
geri af 3 pensionistboliger inden for det fredede område på vilkår, at indkigget til kirken sene-
re inden for en overskuelig ån-ække blev forbedret ved nedrivning af de orl1handlede bygnin-
ger.

Nævnet finder fortsat, at indkigget til kirken skal forbedres ved nedrivning af den gamle læ-
rerbolig med tilhørende udhus. Derfor fastholder nævnet kravet om nedrivning senest den 5.
juli 2007.

Fredningsnævnet finder imidlertid, at Vinderup kommune kan undlade at nedrive bygninger-.e ne, så længe disse anvendes af det offentlige til det nuværende formål som børneinstitution.

Fredningsnævnet finder anledning til at tilføje, at når bygningerne er nedrevet, kan det ikke
forventes, at der vil blive givet tilladelse til byggeri på grunden.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den nedenfor anførte adresse.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et ge-
byr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når
nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde be-
handlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
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RETTEN l HERNING, 2. AFDELING

Nygade 1-3, 7400 Herning
Tlf. 97 22 22 00 E-mai): f-naevn@mail.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvist medhold i Deres klage",

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

Med venlig hilsen

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

Tlf. 97222200 E-mail: f-naevn@mail.dk
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