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REG. NR. r/<ro:r
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

21~,22~ Nr.Bork by og sogn. Akt: Skab nr.
(ø4fyld .. o, dømm.,twntoret)

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

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

sogn. 7Y
l'

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Købers } b Io æ'Kreditors p.

Gade og hus nr.:
(hvor udant hndes) Fl'edningsnæVJlet fol'

R.ingkøbing amtBl'ldBkI'eds,
Holstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Niels Juel Thdmes Christiansen

tilbyder herved som ejer af mate. nr: 21g, 22~

af Nr. Bork by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

og sogn,

Arealet beskrives således:

Den del af de nævnte matr.nre., der er beliggende indenfor en af-
stand af 100 m., regnet fra Nr.Bork kirkegårds matrikelgrænse, 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, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at opføre sådan bebyggelse på ejendommen,
der indcar som led i ejenuommens kompleks og ikke kan virke skønhedE
forstyreende •

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

2 l!!:"22~ af Nr.Bark by og sogn,

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

Nr.Bark menighedsråd hver for sig.

Nørre Bark , den 16 / 3 19 51.

Niels Juel Thimes Christiansen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2la, 22a
af Nr.Bork by og ; - - sogn

~~xxxxxxxxm.:xx:xxxxxt;1cpxxxxxxx.x:fdtx:xxxx:xxxa1klc hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr21C,21f ibid.og 59 Nærsken,Sdr.Bork ibJt udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 21/3

H. Richter.
1951 .

Jensen & Kleh:lskov, AIS, Københuvø.
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REG NR /~ - //"/• ..,.::1(:>.$ J,.'/I.
I " •

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

24~ Nr.Eork by og sg. Akt: 'Skab nr.

iV. ;/

8ea'lIl1ng ••
formal ...

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

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

sogn.

Købers }.
K d·t bopæl:re I ors

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

thvor Ndant ti.ndes) Fl'ednlDgsnævnet fol'
RingkøbIDg amtsl'å.dskl'eds,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Peder Juel Clausen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 24,!!
af Nr.Bork by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

og sogn,

Arealet beskrives sltledes:

Den del af nævnte matr.nr., der er beliggende indenfor en afstand
af 100 m. regnet fra Nr.Bork kirkegård s vestlige matrikelgrænse,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, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønheds forstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at opføre sådan bebyggelse på ejendommen
der indg~r som led i ejendommens kompleks og ikke kan virke skønheds
forstyrrende .'

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

24~ af Nr.Bork by
på min ejendom matr. nr.

og sogn,

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

Nr. Bork menighedsråd hver for sig.

Nørre Bork • den 16( 3 19 51.

Peder Juel Clauseno

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 24~
af Nr. Bork by pg sogn

:llI1c~XXXxxx*kKXXXXX~iOcxx:xxxx:x!IH3B~~3B~~, hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 49b ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 21 I 3 19j1

H. Richter.
Jensen &: Kleldskov, AIS, København.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

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

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

sogn.

Akt: Skab ' nr.
(pdJyldu ., """'mørkOflf.,.,)25~ Nr.Bork by og sogn.

Købers } b '1
d. opæ:

Kro Itors ~;Zll'-:I
r,

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

'hvor .AdsIM f\ndes) Fredubagsuævaet for
IUDgkøbbag amtsrldsbeds,
Bolstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Peder Olesen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 25!l:,

af Ur. Bark by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

og sogn,

Arealet beskrives sAledes :

Den del af parcellen, der er beliggende indenfor en afstand a~ 100 n
regnet fra Nr.Bark kirkegåxds vestlige matrikelgrænse, jfr.vedlagtekort.

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, ud5algssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign: skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at opføre sadan bebyggelse på ejendommen
der indgår som led i ejendommens kompleks o'g ikke kan virke -skøn-'hedsforstyrrende •

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

25!l:, af Nr.Bark by og sogn,

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

Nr.Bork menighedsråd hver for sig.

NørJre Bark. den 16 / 3 19 51.
Peder Olesen-

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 25m
af Nr. Bark by og - sogn

Xåf~~XXXXXXXXmt«XXXXXXX:x1llpXXXXXXXX1åt:Xxxxxxxx~ hvilket matr. nr. i forbin.
delse med matr. nr. 25f ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 21/ 3 1951 .

H. Richter.
Jensen & Klel~skov, AiS, København •
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Afgørelser - Reg. nr.: 01505.00

Dispensationer i perioden: 22-08-1992
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REG.NR. \505000

FREDNINGSNÆVNET
FOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS Rlngk"bing, den 22. maj 1992.
RAr 59/1992.

DOMMERKONTORFT TEl.EfON 073214 J l

6950 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Nr. Bork Menighedsråd vi formanden
Arnold Larsen, Sønderbyvej 23, Nr. Bork, 6893 Hemmet, således:

"Vedrørende opførelse af birumsbygning på umatrikuleret areal ved
Nr. Bork Kirke .

Nævnet meddeler herved i medfør af naturfredningslovens § 34 til-
ladelse til det ansøgte byggeri.

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 klage fristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af Overfredningsnævnet."
Hvilket herved meddeles.

Med venlig hilsen
. . "/

Mr:'!t~C1'?t i
S!(c,/- er: l. i:t.ll ~~l/;'"e!sen

skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.

.. '" ."I ....., ...~
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