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• Fredningsnævnet 13-02-1951, 11-07-1951
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Bestilllngs-
rormulu

D

REG.NR./'l'/ !~3.'<""/ /,,\
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

la sydl.del,No sogn. Akt: Skall nr.
(ud/y/iU' øf dom .... tontoret)

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

eller (i de sønderjydske lands-
dele) 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 øådun' t!ndes) Fl'ednlDgsnævnet fol'
Ringkøbing amtsl'ådskl'eds,
Bolstebl'o St Iempe : kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede N O kommune

tilbyder herved som ejer af matr. nr. la

d ~ydligste del by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

N ord for kirkegården og ud til kommunevejen mod øst samt arealet
øst for vejen.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

Ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
Q. lign., derpå ej opsætte skure, ud,alg,steder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
,kaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

:lI:egxt.omclmbicJ(JtJJt.gcJl~n:t:ltit1Qj(

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
la af sydl. del, by N o sogn,

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

H O menighedsråd hver for sig.

N O ,den 16 / 8 19 5O •

P. S. V.
lilludTambjerg, sognerådsformand.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. la
af syd,ligste del by N o - sogn

*~~*~kxxxxxx~xxxxxx~~xxxxxxx~~xxxxxxx~x~k~~~~x*~~~x
9W~~~JI!J!:x !M.:x:~]tiX~x~~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 13 I 2 19 51.

H.Hichter.
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Restilllngs-
rormular

D

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

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

2o~ sydl.del,
No sogn.

Akt: Skab nr.
(u4/yldøs øf dommerteOtltoftt)

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

eller (i de s011deflydske lands.
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
Kreditors bopæl: /.-1'j ,- -

./

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
&ado og hus nr.:

(hvor sld:mt f!ndes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Andreas Dals8aard

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 20g

No~ sydligste del ~
at lade nedennævnte areal af ovennævnte mat r. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

En bræmme vest for kirkee;ården på 30 m. (dog kun haverne)

Fredningen har følgende omfang:
AI ealerne må Ikke bebygges eller beplantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

Ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte ,kure, ud,alg,sleder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

W:;J4·AAt?~wi4K!lCR~~~kXik:l!:txxx

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at oven,tående frednin!!'1ilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

20.li af sydl. del by No sogn,

dog liden udgift fur 11lIg.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

N O IIlcnighcdsråd hver for sig.

, den 16/8No 1950.

Andreas Dalsgaard.

Idet fredning,nævnct for Ringkøbing amt modtager og godkender fora~stående fredningstiJ-
bud, bc&temmes det, at tilbudct skal lyses &om servitut på matr. nr. 2 og,
af sydligste del by No sogn

~XmN~K~XXXXXX~~XXXXXX~~xxxxxxx~xxxxxxx~~x*~~~x~~~kioc~RXXX
Jm~«ntJtlKl1l!'x~~ :xiR!t:~~~x!m~XX

Det fredede areal scs indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 13 / 2 19 51.
H. Richter.

61i9,,~f)UN.Ol:lIU IOliiTl'tYIlI<ERI110UTbURI)
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Bestllllngs-
formular

D

REG.NR·/~r
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

21a sydligste del, Akt: Skab nr.
NO-so gn• .IIldJ1/dn ol dom,..,tonlor<t)

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

eller (i de sønderjydske lands-

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

sogn.

Købers }
K.t bopæl:

redt ora /"

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

(hvor sidunt I!nde,,) Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsl'ådskl'eds,
Bolstebro Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede gfArdejer Niels 1[ølgaard Nygaard

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2l~

af den sydligste del by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

No sogn,

Arealet beskrives således:

En brærwne på 20 m. syd for kirkegården, jfr. vedlagte kort

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heIler

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte &kure, udsalgs&teder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

~~~01i<l~ml'gXiO'gXR!rQGJCfWCX

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fre4ning,tilbud tinglyses

21a afden sydligste del by
på min ejendom matr. nr.

No sogn,

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

NO menighedsråd hver for sig.

No , den l B / 8 19 5O •

Hiels Mølgaard Nygaard.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, be&temmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 21~ .
d den sydligste del ~ No ro~

~1CXXXXXX:lk1i':jCXXXXXXX&J[j}.XXXXXXX:JfÆXXXXXXX~ hvilket tnatr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 24! smst.og 76 sydl.mell.del,No j1Q:. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilkell en genpart bedes henlagt på akten.

Fredning&nævnet for Ringkøbing amt, den 13 / 2 19 51.
H. llichter.
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BestIllIngs·
formalar

D

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

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 2 o!., 20E,
(i København kvarter)

eller (i des0nderjydske landS- sydl igste del,
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav, No s o~ n•

sogn.

KøbeR }
Kreditors bopæl: /1:...., C,

l,'
\

Akt: Skab nr.
'.dJyl4 •• øf dom.... to.loNt)

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

(hvor .idø.nt findes) Fl'ednlllgBnæVJlet fol'
Ringkøbing amtBl'ådskl'eds,
Bolstebl'o S Itempe: øre.kr.

Fredningstilhud
Undertegnede arbejdsmand Johs. Christensen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2o,!,2o,!!

af sydligste del by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr, nr. frede.

No sogn,

Arealet beskrives s!ledes:

En bræmme på 20 nl. regnet fra No kirkegårds vestlige matrikel-
grænse, jfr. vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalg~steder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

~i!:Kl:u<bli!!Jt9Cx ..'lJI:ig~gX~xti!J@tX

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredning'otilbud tinglyses

2o~,2o,! af 8ydligste del by
på min ejendom matr. nr.

No sogn,

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

N O menighedsråd hver for sig.

No ,den 9 ;7 1951.

Johs. Christensen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 20h,20i

sydligste del ~ No - -
fredningstil-

bud,
af sogn

4~~ar~XxxxXxXMKXxxxXXX~XXXxXXX~xXxXxxx~~~~X
:xbdsex:txu,øcX1XtlCXmx XbåCJlD4gmJtlJIlKotl:milØ;XX
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 11 /7
H. Richter.

1951 .
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01477.00

Dispensationer i perioden: 15-10-1986 - 09-08-2006
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

uS
REG.Nit I Y 7 7

Ringkøbing, den 15. oktober 1986.
l.A. P. 246/1986.

DOMMEllKONTOllET. TELEFON 07·U 14 II I
6950 RINGKØBING Modtaget Itreanlngsstyre selt

l~,JKT. 1986
:Til fredningsregisteret
til orientering

37:/.? -(G.
~Bygnings inspektoratet ,Nævnet har d.d. tilskrevet ~~ngkøb~ng kommune,

Rådhuset, 6950 Ringkøbing, således:

'~edrørende opførelse af garage på ejendommen matr.nr. 20h og 201 Den
sydlige Del, No, tilhørende Inge Dorte Birch, Lybækvej l, No, 6950
Rinekøbing.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltoe repræ-
sentanter for Ringkjøbing amtskommunes fredningskontor, Ringkøbine kom-
mune, Ringkøbing provstiudvalg og No menighedsråd, meddeler nævnet her--ved fornøden tilladelse til det ansøgte byggeri, der kommer til at lig-
ge på kirkefredet område. Det forudsættes herved, at der plantes en ræk-
ke lærketræer langs skellet til kirkegården fra ansøeerens nordskel på
matr.nr. 20h og hen til lågen ind til kirkegården.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for overfred-
ningsnævnet (adr. Amaliegade 7, 1256 København K) af bl.a. ansøgeren
og forskellige myndigheder.

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
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
overfredningsnævnet. "
Hvilket herved meddeles.
Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.

Med venlig hilsen

~

p .v~,;~~~~~
, ,• Aa. Christens

~ FredningsstJTe1sen,Amaliegade 13, v' id('II"'\&~'l~:r\"""'·c,

1256 København K. -,:t:" 'Pil- J

•



REG. HR. o ILt77 t.oD O

FREDNINGSNÆVNET
FOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS Ringkøbing, den 5. januar 1988.
MOdtaget! R.A.F. 250/1987.

Skov. og Naturstyrelsen

6 JAN. 1988

DOMMERKONTORET TELEFON 07 n 14 II

6950 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Ringkøbing kommune, Bygningsinspektoratet,
Rådhuset, 6950 Ringkøbing, således:

• "Vedrørende tilladelse til nedrivning af eksisterende beboelseshus på
ejendommen matr.nr. 20~ Den sydlige Del, No, til senere kirkegårdsud-
videlse.

• Nævnet meddeler herved i medfør af naturfredningslovens § 34 fornøden
tilladelse til det ansøgte.

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

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

Afgørelsen ka.n efter naturfredningslovens § 58 indbringes for over-
fredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansø-
geren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågæl-
dende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
overfredningsnævnet •rI

Hvilket herved meddeles.
1- Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.

Med venlig hilsen

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsma.rken 13,
2970 Hørsholm.



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

Tlf. 97 22 22 00 Herning,
R • A. F •

den 21. juni 1994
30/94

Brita Sørensen og
Peter Jacobsen
Lybækvej 1, No
6950 Ringkøbing

Brita Sørensen og Peter Jacobsen, Lybækvej 1, No, 6950 Ringkø-
bing, ansøger om ændring af stiføring over matr. nr. 20 h og 20 ~,
Den sydlige del No. - No Kirke - lb. 54.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer, Brita Sø-tt rensen og Peter Jacobsen, deltog repræsentanter for Ringkøbing
Amtskommune, No Menighedsrad og Ringkøbing Provsti, meddeler næv-
net i medfør af Naturbeskyttelseslavens § 50 dispensation fra
Provst Exner fredningen, idet nævnet godkender, at en eksisteren-
de sti nedlægges, og at der anlægges en ca. 3 meter bred grusbe-
lagt sti på ejernes bekostning. Det bemærkes, at ejerne har er-
klæret sig indforstået med at vedligeholde stien.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 ar
fra tilladeIsens 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 spørgsmal, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formal, idet
miljøministeren afgør andre klager.

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

En tilladelse ma 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

lO



•

•

eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen matte kræve.

/GRM



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AMT

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

TK 97222200 Herning, den 26. november 1997
R.A.F. 35/97

Modtaget ii
Skovo og Naturstj'1elsenSkov- og Naturstyrelsen

Haraldsgade 53
2100 København ø. 27 \\lUV, 'J997

REb. NR \il1. 00'

Brita og Peter Aas Jacobsen er d.d. tilskrevet således:

"Brita og Peter Aas Jacobsen, Lybækvej l, No, 6950 Ringkøbing,
ansøger om tilladelse til at foretage om- og tilbygning af det
eksisterende hus, beliggende på matr. nr. 20 h og 20 i, Den syd-

.. lige del, No. - No Kirke - lb. 54.

Efter en besigtigelse den 20. november 1997, hvori foruden næv-
net deltog repræsentanter for Ringkøbing kommune, Ribe Stift,
Ringkøbing provstiudvalg, No Menighedsråd, sognepræsten, Dan-
marks Naturfredningsforening og ansøgerne, Brita og Peter Aas
Jacobsen, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50
meddele tilladelse til, at ansøgerne som ansøgt foretager en om-
og tilbygning af det eksisterende hus på matr. nr. 20 h og 20 i,
den sydlige del, No, således at de eksisterende udhuse inddrages
til beboelse, ligesom den østlige fløj forlænges mod syd med ca.
1,30 meter, idet det ansøgte ikke ses at være i strid med fred-
ningens formål.

Nævnet har ved afgørelsen navnlig lagt vægt på, at det ansøgte
ikke vil ændre på indkigget til kirken, ligesom den planlagte om-
og tilbygning ikke vil virke dominerende på kirken.

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

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 dn-
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 .

.1
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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
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

H. Stamp" •hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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Herning, den 9. august 2006
R.A.F.40106

Skov- og Naturstyrelsen SCAII~lrr~rEVr
Haraldsgade 53 ,.i~ ol, ~

2100 København ø
Sk MOdtaget ioV'ooN_ t

'" d lIr~tyr("I" ...

f O A!!6

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

Anni B. Kristensen og Peter Duun er d.d. tilskrevet således: 10 AUG. 2006

• "Anni B. Kristensen og Peter Duun, Lybækvej II, No, 6950 Ringkøbing, ansøger om
tilladelse til at nyopføre et enfamiliehus på matr. nr. l f, den sydlige del, No, beliggende
Lybækvej II, No. - Lb. nr. 54 - No Kirke.

Efter en besigtigelse den 3. august 2006, hvori foruden nævnet deltog Ringkøbing kommune,
Ringkøbing provstiudvalg, No menighedsråd, Kulturarvsstyrelsen og ansøgerne skal nævnet i
medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele, at der kan gives tilladelse til det ansøgte, da
dette ikke findes at være i strid med fredningens formål.

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at bygningen ikke påvirker indkigget til kirken, ligesom
bygningen med den ansøgte placering ikke virker dominerende eller skæmmende på kirken og
dens nærmeste omgivelser.

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

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
gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når
nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte
frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage iværksat, kan tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

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

Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@mail.dk

http://www.nkn.dk
mailto:f-naevn@mail.dk
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Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventuelle andre tilladelser,
som lovgivningen måtte kræve",

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

Med venlig hilsen

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

Tlf. 9722 22 00 E-mai!: f-naevn@mail.dk

mailto:f-naevn@mail.dk
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Herning, 13. maj 2021 

                                                                                                                                   FN-MJV-07-2021 

Ringkøbing-Skjern Kommune 

susanne.hulmose@rksk.dk 

 

 

 

Ansøgning om tilladelse til at nedrive eksisterende carport på 49 m² og opføre en ny garage på 87m² 

på Lybækvej 11, 6950 Ringkøbing – Lb. Nr. 54 – No Kirke. 

 

Ringkøbing-Skjern Kommune har på vegne lodsejerne, Lybækvej 11, 6950 Ringkøbing, søgt om di-

spensation fra Exnerfredningen ved No Kirke til at nedrive eksisterende carport på 49 m² og opføre 

en ny garage på 87m². 

 

Ansøgningen 

Af ansøgningen fremgår, at der er opført en carport på arealet på 49 m², og at lodsejerne ønsker at 

nedrive denne og i stedet opføre en ny garage på 87m² på samme sted. Den nye garage bliver både 

højere og større end den nuværende carport. Den nye garage ønskes opført med saddeltag, således at 

der er arkitektonisk sammenhæng med enfamiliehuset.    

 

Fredningen 

Af fredningen fremgår blandt andet, at arealerne ikke må bebygges eller beplantes, midlertidig eller 

vedvarende, ligesom der på arealerne ikke må graves grus eller anbringes transformatorstationer, te-

lefon- telegrafmaster o. lign. derpå, og der må ikke opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til 

beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.  

 

Natura 2000 

Da arealet ligger 3 km fra nærmeste Natura 2000 område, har fredningsnævnet vurderet, at det an-

søgte ikke kan få betydning for det nærmeste habitatområde, Stadil Fjord.  

 

Fredningsnævnets sagsbehandling 

Fredningsnævnet har den 11. maj 2021 foretaget besigtigelse.  

 

Til stede foruden nævnet var  

Lodsejerne, Louise og Nicolaj Rønn Lauridsen 

Susanne Hulmose, Ringkøbing-Skjern Kommune 

Evald Kjærgaard, Formand for menighedsrådet 

Martin Vester, Ribe Stift 

 

Lodsejerne redegjorde for ansøgningen. De oplyste, at den nye garage vil blive opført i samme slags 

mørke mursten som enfamiliehuset og med samme slags sorte IBF-tagsten. Mellem garagen og enfa-

miliehuset skal placeres en låge for at skabe læ. Denne skal være i træ eventuelt med jern på. Garagen 
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kommer nogenlunde til at være samme højde som enfamiliehuset. Den vil på grund af størrelsen fylde 

lidt mere bagud og til siderne. I garagen skal placeres to sorte eller koksgrå porte. Alle bygningsdele 

på garagen vil blive afstemt i farverne.  

 

Susanne Hulmose, Ringkøbing-Skjern Kommune oplyste, at kommunen umiddelbart er indstillet på 

at give landzonetilladelse til det ansøgte.  

 

Martin Vester meddelte, at stiftet ikke har indvendinger mod det ansøgte, idet de mener, at bygnin-

gerne ikke skæmmer indsigten og udsigten fra kirken.  

 

Menighedsrådet kunne tilslutte sig dette synspunkt. 

 

Fredningsnævnets afgørelse  

Efter votering traf nævnet følgende afgørelse: 

 

Fredningen har til formål at beskytte indsigten til kirken og udsigten fra kirken og kirkegården. 

  

Den nye garage placeres samme sted som den eksisterende carport, og den er placeret ved siden af 

enfamiliehuset op mod beplantningen på stedet. Under forudsætning af at nedennævnte vilkår over-

holdes, finder nævnet, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.   

 

De hørte interesseorganisationer har ikke haft indvendinger mod projektet. 

 

Fredningsnævnet meddeler på denne baggrund i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. di-

spensation til at nedrive eksisterende carport på 49 m² og opføre en ny garage på 87m². 

 

Dispensationen meddeles på følgende  

 

vilkår: 

 Den nye garage skal have nogenlunde samme højde som enfamiliehuset. 

 Garagen skal holdes i de mål, der er angivet. 

 Garagen skal holdes i samme slags sten og tagsten som enfamiliehuset, og porte m.v. skal 

afstemmes i farverne med de eksisterende mørke farver.  

 Garagen skal placeres nogenlunde samme sted som den eksisterende carport.  

 

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.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

http://www.naevneneshus.dk/
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 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. 
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