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rorrnula:

D

Justi~sministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

la Tar~ by, Egvad soen. Akt: Skab nr.
(udfyldes øl dommetkolltoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i K,øbenhavn kvarter)

eJler (i de sønderlydske lands.
dele) bd. og bl. l ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

'sogn.

Købers }
K d·t bopæl:re I ora

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

thYOl' ø1dønt fmde5) FredDbagsDævDet for
RbagkøbiDg amtsråd.kredl,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

• Fredningstilbud
Undertegnede l:ristian Elle.~;a8.rd I'edersen

tilbyder herved som ejer af matr.' nr. la

af Tarm by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives sålede"s: l) En bræmme, 25 m. bred, fra :B'oersum-vej en
mod ost h!n'~8 :~is:.:ård-vejen, CU. 100 m., syd for E~~vadkirkegård,

bræmme, 25 m. bred, langs vejen forbi det sydvestre Djørne
E2:vud kirke!~ård, ca. 50 m., nIt jfr. vedla13te kort.

1

2) en
af

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges 6JIW; ec.pllin~~; midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

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

Jeg forbeholder mig dog ret til at telefon- O'; telegruflllaster O .li811.
i1(ke Lit' honsyn til fredniw~en må 8.n1Jringes længere inde på min
jord.

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

la af 'l'Grm by E~vad sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
E:~v:..irl menighedsråd hver for sig.

Kirkel~ård ,den 22 / 2 19 51.
~riDtian E. Pedersen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. la
af '1' arm . by E[;vad sogn

i1f}:banXcmI~C{KXXXXXd:r,{XXXXXx:xstlf.xxxxxx:of~xxxxxxx:xU:!~ hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr, nr. 13p,150 ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing am t, den 2 3 I 2 19 51 .
!J. TIichter.

Jensen & K)el:lskov, A/S, Kobenhll.\·n
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Indført i da8bogen for retskreds nr. 84,
t30llin~-['førreherl'eder, den 12. marts 1951.
Tinglyst. ~l. EZvad L TIl.2. Akt. C. 599.

. l . ~;.

Anm.: fræjudiceres af pante~æld for ialt 60.000 kr.
samt af servituttor.

1:3181)01 1.. uc1sen.
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rormula:

REG. NR. /Y'3

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

Akt: Skab nr.
(udfylde. al dommerkontoret)

] C 1\n'111 ; 'Y,
l>v~l(l :_c~n.

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

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

flogn.

.,)
(, /1

- I, ,

D

Købers }
K d·t bopæl:re I ors

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

tbvor .ldønt fmdes) Fl'edningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsråd.kreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede :"1 ,\J.rd ::J :-LUSGll

tilbyder herved som ejer af matr. 'nr. le

d Tart. ~
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives såledeK:
:~n 1,1.' ;,,]]',e på 50 1.l. 1Jl'G~, r:;\, for 1:>('10.<.1 Li.L·ke:;ål'd,

cu.:;o 111. iJl'ed, llOL'd -
'v8;j:J jlJ.L'llet vest CO[' kirl:cll !Hl • L){lUOr,~- o,~ T~n'm vejen,
€r] Ll"C:".lIlt ii,ell au. 23 ::J. Vill~:cJ;Jell, alt ;jfr. vedlu[;te

~~ori, hV01'på de 1l~0vnt,e arei:l.1el' Cl' skraverede.
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller' bepJantes; midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

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

Jeg J9"h~h(;!l9!l.cmi/!._<!Rlkfl;t,tiLlt..

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

le: aC '.L'u:cm by E,;VCld sogn,

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

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil;-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. le
af 'l'o.l'lll by Egvad sogn

afxbarJ:korn:l D ....~;( ":::tdr,: ,{./...:'c{ iuskp:.x :L< .C... ,' ; .fdk' XXA.A.XXXA!1i.,
de1sl{ ;med ..ntatr~~tll.X

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart

hvilket matr. nr. :;tJfathbi.~
ibd. udgør et landbrug.

bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing am t, den 2 3 I:: 19 51 .

IT. TI.Lcllier.
Jensen & Klcl:1skov, AfS, Kobeobavrt.
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Indf0rt i d:::l,(~:}O ;en for retsl,reds nr. 84,
uJ 1in-'-il"I:J1TO 11e1'1'o(lC:::c,den 12. Jfl8rts 1951.

Tin':)yst. rl.;~",'Tud L u1.6. 11:·~t. E. 116. l

J.nm.: J ro:judiceres o.f servitut ter.
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REG. NR. /Y'3

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

T~rm by, Egvad sogn. Akt: Skab nr.
(udjylde, al dommerkontoret)Mtr. nr., ejerlav, sogn: 19

li København kvarter)
eller (i de søndcnydske lands-

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

sogn.

Købers }
K d't bopæl:re I ors

(I I

~,' ;')
/) ,'"

Gade og hus nr.:
thvor aida.nt 6nf1es)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Frednblgsnlltvnet for
RiDgkøbblg amtsråd.kreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede menighedsråd

tilbyder herved som ejer af matr: nr. 18

af Tarm by Egvad
at lade nedennævnte areal af ovennævnte mat r. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives såled~s:

Hele det pågældende matr.nr., beliggende vest for Egvad
kirkegård.

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, udsalgssteder, isboder, vogne til beboel.se eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønheds forstyrrende genstande.

J~~~~ Menighedsrådet forbeholder sig dog
ret til at opretholde og evt. ombygge det på arealet bel1s8endehus, Bom tilhører kirken og indeholder brændsels-t nødtørfts- ogredskabsrum. løvrigt er menighedsrådets tilsagn g1vei med forbe-
hold af kirkeministeriets godkendelse.

menighedsrådet
For fredningen kræveliz ingen erstatning.

Mnhr. kJt er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses
19 af Tarm. by

-men
på DItejendom matr. nr.
Egvad sogn,

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

1IJI.'I!jcl!IIXhridthver for sig.

Egvad m.enighedsråd, den 22/ 2 1951.
P.M.V.

P.B. Gadegaardformand.

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

aiå~1tXXXXX~~XXXxxl'allK;XJDll"'i'I"UiI:llSU *itAi'li'tJX
~ i_J{~ttuøø:X
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 23/ 2 19 51.
H. Richter.

Jensen &: lf1elJ'lkoy, AIS, København.

lI{,



. Det tiltrædes herved,' at nærværende frednlagst11badtinglyses Bom eerv1tutst1ftende på matr.nr. ls at Tarm
by, Egvad sogn.Kirkemin1steriet, den 21. ma3 1951.P.M.V.

. E.B.Aug. Rossen
f.m. •.

l! I I l
.,

'Indført i dagbogen for retskreds nr. 84,
Dølling-Rørre herreder, den 25/5 1951.
Tinglyst. Bd. Egvad l. Bl. 11, Akt. H. 309.

Kalsbøl Madsen., ,

. [

.1

. 'I :.

I~' • I j' , l

I l

'I: .;
1 •

I.

" .

I ..

, '



...-...,". vn.........

\\

~.
~·l-a-f

y~~ JJy
,fa 'jn: eS 'j 1'.cr..d-

C'
>
<li
Z

• I"01



•

•

•

01483.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01483.00

Dispensationer i perioden: 28-02-1983
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REG. NR.FREDNINGSNÆVNET
FOR.

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREfj~it(lq('t i fr~rl,..inf1SS1vrc!~Rgl"bjng. den 28.
lLA.P. 24/1983.

februar 1983.
llOMMLI\KONTOIUT·TLLEFON 07·321411 . l"" 1r!o~~ ';' ~()\,.

6950 R.INGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Skjern Provsti, v/ hr. provst Sv. Ebbe
Jakobsen, Engvej 2, 6880 Tarm, således:

" Vedrørende udvidelse af Egvad kirkes stråtækte redskabshus.

I

Nævnet meddelte ved skrivelse af 18. november 1981 den i henhold
til naturfredningslovens § 34 nødvendige tilladelse til.indretning af
offentligt toilet.

Denne tilladelse udvides hermed til 4 meter til yderligere ind-
retning af spiserum m.v. til graverne.

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

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

_ Klagefristen er 4 uger fra de6 dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af overfredningsnævnet. "

Hvilket herved meddeles.
Der vedlægges kopi af ansøgning samt kortbilag.

Med venlig hilsen
p.n.v.

Frednin~sstyrelsen,
Amaliegade 13,
1256 København K.
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