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Afgørelser - Reg. nr.: 01487.00
Fredningen vedrører:

Ølby Kirke
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Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet
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Justit~ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre p~tegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

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

2a V.01by,01by

eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bI. i ting-

(udfyldt!

Købers }
Kre d'tI ors bopæl:

bogen, art. nr., ejerlav,
sogn.

nr.
al dommerkontoret)

.,r--"'''''
,
J ./

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Gade og hus nr.:
lhvor ddant

Akt: Skab

sogn.

Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro
Stempel:
kr.

findes)

øre.

Fredningstilbud
Undertegnede
sogneråd
tilbyder herved som ejer af matr. nr.

for 01by-Asp-Fousi ng kommune
2a

af
v.\II1by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte

01by

by
matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

af

Et areal omkring kirken begrænset
kommunevejen mod syd og vest
og af skoleloddens grænser mod nord og øst.

I

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller
iKke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skønhedsforstyrrende
genstande.

l!~~~I:::lPø:x«xtjmx

ogneådet

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
indforstået med, al ovenstående fredningstilbud tinglyses på :HiiiJrejendonl~~t~.
nr.
2a
af
V • 01by
by
~)1by
sogn,

ø er

dog uden udgift for misx: sognerådet.
Påtalebereltiget i henhold til forestående er fredningsnævnet
01by
menighedsråd hver for sig.

01bY-Asp-Fousing.
kommune

den

for Ringkøbing

amt og

17/ 12 1949.

P. K. V.

Jacob Danielsen, fmd.
Idel fredningsnævnet for Ringkøbing amt modlager og godkender
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.

V.

af

Ølby

foranstående

fredningstil-
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01by

by
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Det fredede areal ses indtegnet
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Fredningsnævnet
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på vedlagte kort. af hvilken en genpart

for Ringkøbing
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Afgørelser - Reg. nr.: 01487.00
Dispensationer
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REG.NR./~87
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2'4/1986.

Ringkøbin,l. dfD
LA.P.
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6950 RINGKØBING

Til fredningsregisteret

til orientering

Z

r,r

IV

-~

~

Nævnet har d.d. tilskrevet Holstebro provstiudvalg vi provst G. BuskSørensen, Mejrup Skolevej 22, Mejrup, 7500 Holstebro, således:

•

"Vedrørende opsætning af et læskur på parkeringspladsen
på matr.nr. 2a Vester Ølby by, Ølby •

ved Ølby kirke

Fredningsnævnet har den 20. ds. sammen med repræsentanter for menighedsråd, provstiudvalg, Struer kommune og amtets fredningskontor, besigtiget stedet på parkeringspladsen ved kirken, hvor læskuret ønskes
opstillet.
Nævnet meddeler herved enstemmigt den i medfør af naturfredningslovens
§ 34 fornødne tilladelse til det ansøgte.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladelsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens
§ 64a.
Afgørelsen kan efter naturfredn~ngslovens
§ 58 indbringes for overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 7, 1256 København K) af bl.a. ansøgeren
og forskellige myndigheder.
~1agefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen
de klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
overfredningsnævnet."
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er meddelt den pågælden-

f.

Hvilket herved meddeles.
Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.
Med venlig hilsen
.n. v.
Modtaget I frednIngsstyrelsen

2 3 OKT. 1986

ej

Fredningsstyrelsen,
Amaliegade 13,
1256 København K.
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FOR RINGKJØBING AMT
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Herning, den 29. november 2004
R.A.F.70/04
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.
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Landinspektørcentret Lundsager A/S er d.d. tilskrevet således:

•

"Landinspektørcentret Lundsager A/S, Hjermvej 29, 7600 Struer, ansøger om tilladelse til at
etablere oplags- og affaldsplads ved Ølby Kirke nord/nordøst for kirkegården. - Lb. nr. 5 0lby Kirke.
Efter en besigtigelse den 18. november 2004, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Struer kommune, og ansøgeren, 01by Menighedsråd 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 pladsen med lave bokse ikke skæmmer kirken eller indkigget til kirken. Endvidere vil det ansøgte være en forskønnelse i forhold til de eksisterende
forhold.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladclsens mcddelelse, jfr.
Naturbeskytte1seslovens § 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 l HERNING, 2. AFDELING
Tlf. 97222200

Nygade 1-3, 7400 Herning
E-mail: f-naevn@mail.dk

FREDNINGSNÆVNET

FOR RINGKJØBING AMT

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
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