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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). f.9:' , '

-'o • - .- Is '--'J
, I;'

: Akt:'SbIt nr.
CIUlfyI4n øf dom •• ttonIoHtl

9~ Stenum hovedgard,Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

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

sogn.

.. 'løben }'
. Kreditors bopæl:

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
G.adeog hus nr.:

(hvor oid.nl endes) Fl'edulngsuævuet fol'
Ringkøbing amtsl'Adskl'eds,
Bolstebl'o Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede g,t:cde"j Cl' Alfred Fynbo

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 9Q:.

af Stenum hovcdgJ.rd by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

R'1sted sogn,

Arealet beskrives således:

Den elel af r,ultr.nr. 90., dor Ol' bcli(;~ende indenfor en afstand!:' af'
100 In. fra KLsted JcirkegJrds rnatrikelgrænse, dog afgrænset mod øst
af vojen umiddelbart ost .Cor ldrJceg~Lrden, jfr. vedlagte lmrt.

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 (~;enopbYt~geGilrden i tilfælde af' brand,
liGesom jeG forbeholder mi~ ret til at beplante den til ejendommen
hørende !lave sydøst for kirken med frugttræer.

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

l1g, af SLenUln llovedgrd. by Ri.lsted sogn,

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

Re,sted menighedsråd hver for sig.

p.t.Holstebro , den 2~)/3 1951

Alfred :r'ynbo.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 9a
af stenum llOvedc~i.rd by Rllsted- 80gn

:K~Håfl~y.xXXXXXNll.XXXXXXX)S1{~X7.Xxx...'{Jfdk..;XJ[XXXXX~Iæc:mratICJDrxk~l[·xx

itå"Slf Jma1XmlW"..Y.MXXX itlJ:IxJldiøl:JttilmJt1>tq;xx
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 29 / 3 19 51 .
II. Hichter.Jensen ar Kieldskov. A!S, KØbeDhIlVD.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

RlNGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS
Ringkøbing, den 27. april 1983.
!L..... F. 45/1983.

DOIII MJ:: I<. KON1'OIlET. TELEfON 07·)2 14 II

6950 RINGKØlUNG

REG.NR. /5/2 .

m.v. på ejen-
Kristen Fyn-

I
l, 2Opførelse af en ca. 29~ m kartoffellade og maskinhus

dommen matr.nr. 9~ Råsted by, Råsted, tilhørende gdr.
bo, Råsted Kirkevej 20, Råsted, 7510 Vemb.

d l "sstyrelsen
Modtaget l fre n n~

2 8 APR.1983 .

I Nævnet har d.d. tilskrevet Holstebro kommune, bygningsinspektoratet,
7500 Holstebro, således:

"Ejeren har ansøgt om den foran nævnte opførelse SOIQ erstatning for
en ca. 128 m2 stor bygning, der er væltet under en storm. I

Til sagen medfølger tegning, der viser, at den nye bygning vil få
samme højde som eksisterende byggeri og vil blive anbragt således~
at bygningens nordside af en højde på ca. 2,70 m vender ind mod kir-
kegårdsdiget, 12,5 m fra dette eller 1,5 m nærmere end den væltede
bygning, der havde gavlen vendt mod diget, og i en længde langs diget
dobbelt så stor som den gamle bygnings bredde.

Der har i sagens anledning været afholdt besigtigelse og forhandlings-
møde. Der henvises til vedlagte referat heraf.

Fredningsnævnet meddeler her/ed i ~edtør af naturfredningslovens § 34
enstemmigt dispensation fra kirkefredningen på følgen~e vilkår:

l. Der skal efter amtsfredningsinspektoratets nærmere bestemmelse
ske beplantning langs hele den side af den nye bygning, der ven-
der ind mod kirkegårdsdiget og i hele "trekanten" mellem den ek-
sisterende bebyggelse (nordsiden af hønsehuset, der nu bruges som
svinestald) og østgavlen af den nye bygning.

2. Der sk~l stedse holdes ryddeligt for maskiner, køretøjer, oplag
af materialer, affald og lign. ind mod kirkegårdsdiget og langs
ejendommens østsi4e.

I •)l ;- \\.\":h.
\.. f I.. 1- - ,
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3. Østgavlen af hønsehuset (nu svinestalden) skalmures med røde
sten i farve som sydsiden af denne bygning.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for over-
fredningsnævnet (adr. Amaliegade 7, 1256 København K) af bl.a. an-
Søgeren 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 opre~holdes af
overfredningsnævnet."
Hvilket herved meddeles.
Der vedlægges kopi af ansøgningen samt kortbilag.

Med venlig hilsen , I

p.n.v.

Sv. Aa.~iatensen

Fredningsstyrelsen,
Amaliegade 13,
1256 København K •
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