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REG. NR. /::J-;t, y

]ustitliministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til' udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

3~ Uordcn "en, Akt: Skab nr.
(udJy14u øl dommerkontoret)

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

eller (i de sønderjydske I.nds-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

'rim sogn. Købers }
K d·t bopæl:re lors

Bestllllngl-
formul.r

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

lbvor sldant findes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Knllu 1un<lo:;aard

tilbyder herved som ejer af mlUr. nr. Jf!:.

af norden <ten by
lit lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

'J.'im sogn,

Arealet beskrives sMedes:

En !JriJllldG l),. ~o 111. oyd :Cor 'rilll kil'\c8g~trd, reGnet fra matl'.m·.3,['s
sydr.;rwnsG, ji:r. vGdla[;te lcort.

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

ikke pa arealerne ~å graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsatg~stcdcr, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skonhedsForslyrrende gemtande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at vedligeholde en pLl mi t areal bostuenclo
lwhegno

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indfor&tået med, at ovenstående fredningstilhud tingivses

)0:, af norden dcn by
på min ejendom lTll'l tr nr.
Tim sogn,

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

'fim menighedsråd hver for sig.

Tim ,den l /4 19 ~l:

KnUtl IJunJ.8{~aarcl.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 3a

norden ~en by Tim -

fredningstil-
bud,
af sogn

1ft:*~~~JO:X:xx:x~jf!IOCX:XXxXXJ\!!xIxxXJ;X:XX~:xxxx:xxJcllxochvilket matr. nr. i forbin.
~ioc~~:Jl&x matr.nr. 421c,11c,O;y: ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, aT hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 5/ 4 19 51.
II. Hicht8r.

Jensen & Klehlskov, A/S, København.
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REG. NR. /~~~
justit'iministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

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

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

sogn.

12d norden J.en, Akt: Skab nr.
• • (udJylda: øl doml1lørkontoret)

'"/
.t-

I .<

U- "l"'-~"
t /jJ~ .'

Ti111.
Køberlt } bo æl'
Kreditors p.

Gade og hus nr.:
lhvor sidanl findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Jens Chr.Nordestgaaru,Bacl'l,Aksel Bach og Gerda Bach,

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 12.2:,

af norden uen by Tim
lit lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

En br/ammepil 35 m. vest for Tim kirkegård, regnet fra dennes vest-
lige 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.
~kaber eller lign. skønhed~forstyrrende genstande.

:J:Illgx:kOO)e1ili1i:1l:ltY.lWg)do~::tiIJJXlilXaxx:xx

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

12,1 af norden <'len by Tim sogn,

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

..T im menighedsråd hver for sig.

Tim , d~n l / 4 19 51.
Gerda Bak. Jens Chr. Nordest~aard Bak. Akoel Bak.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som serviiut på matr. nr. 12,1
af norden cien by Tim sogn

:ldc:h~xxxxXXX:mttx:XXXXXXX:xBqxXXXxxxx:ktb:xxxxxx~l1ket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 21, 22Q, 225.1.,23E., 35 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 5 I 4 19 51.

H. Richter.
Jensen &: Kjet:Js>kov, AIS, København.

IIQUHBOJ!I1S I.IOC,nVIUO:f:RI tlOUfl'U:lO 649&
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 83,Ringkøbing køb-
stad m.v., den 9/4 1951.
Lyst.'l'ingboc:13d.Tim BI. 193.Alct.Skab. H. nr. 43.
Anm.: Forud er lyst pafltegæld oG servitut.

G. Simonsen.
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REG. NR. /d-::t.y

Justit'>ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

'Akt: Skab nr.
(udfyldes øl t!<'mmlfkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 19f norden åen,
. ti KlJbenhavnkvarter) T'-;-
eller (i de sønderjydske lands- J.m S O gn •
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K d't bopæl:re 10rs / .-/L'·" .t ~---r'" l,

/-

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

(bvor øldant findes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Anders Christensen Vej

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 19!

af norden åen by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Tim sogn,

Arealet beskrives sAledes :

Hele det pilc;wldendematr.nr., beliggende sydøst for Tim 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 beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsrorstyrrende genstande.

:xIøcjig(kd!lIDt~A'tjø;:xIX~13kx.tcxxxxx

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

19! af norden 2.en by Tim, sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til fore~tående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Tim menighedsråd hver for sig.

Tim ,den l / 4 19 51-
Anders Chr. Vej.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningslil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 19f
af norden åen by Tim- sogn

Xt1t~xxxxxJO<Dd~xXXXXxXJS1qx:xxxxxxx~xXXxx.xal:tx;xXmXl'XtlallIaetx.xlXcdafomixlxx
XIlmlaC~~ Jd:Ifdc:xu<l:gmxetJdaD'åtOOJglcxx
Del fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvil~en en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 5 / 4 19 51 .
II. Richter.

Jensen & KI~lJskov, AIS, København.
1I0fJHBOQGS lI00lAYIUII!RI 110L5TI8AO 64116



Indført i dagbogen for retskreds nr. 83, Ringkøbing købstad m.v.,
den 9/4 1951-
Lyst.'fingbog:13d. Tim, Bl. 551. 'Akt.Skab. G. nr. ;325 jfr.H.43.

G. Simonsen.
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formular

Justit'lministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

, . !IVI ,I. I
Akt; Skab I nr.

• (ødfyld" øf domlMrkontoret)
Mtr. nr., ejerlav, sogn:

, li København kvarter) .
eller (i de ~ønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

lll~ nordem aen,
Tim sogn.

Købers } b I
Kreditora opæ :

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

(bvor sldant findes) Fredningsnævnet for
~Ungkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede <Tens l'1ilckelsen Rejlcjær

tilbyder herved som ejer af matr. nr. lll~

af norden GLen by Tim
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives sAledes :

En bI'L)UlldeveGt for Tim lcir1;:c~CLrd pLi. 50 m., reGnet fra kirkeC;llrdens
Llatrilwlgrcmsc, .ifr. vec11n.gtc 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.

Jilt."gcfo:rbe'hroIterAMigxdOl1~r.e:tClikrox:xx

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

1119:. af norden ,icn by
på min ejendom matr. nr.

'rim ~ogn,

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

'r irn menighedsråd hver for sig.

Tim· ,den 1 / 4 19 51.

Jens Re;jkjmr.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 111.@:
af norden åen by 'fim sogn

xm!xlK~lttxxxxxxxXdr:J::xxXXxxx~l!:J:m:xxXY.xxxM.kiXXXXXXX:mbx hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 15.@:,1Q.,,2.s:.,2Q., 4~, 16Q:.,22g, 22.:b 109 ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagt e kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 5 / 4 19 51 .
II. lIich~er.

Jensen &' K)eldskov, A/S, København.

IIIQU".OIlGS eoc.tCl''''KIl!RI 110... nøAO &'11&



Indført i dar.;bogen for rcl:;olcrodo nr. 133, Ringkøbing køb-

stad m.v., den 9/4 1951.
Lysl:;.'hnSbo[;.Dd.'hm, Dl. W7. Akt.Skab.l!'.nr.684 jfr.H.43. I

Anm.: Forud er lyst {;t.eldo:~:servitutter.
G. Simonsen.
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FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 

 

 

RETTEN I HERNING 

Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Tlf. 93 56 40 48 - E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

 

 
  

Herning, 1. februar 2017 

                                                                                                                                                  FN-MJV-32-2016         

Linda Bodil Cassidy 

mlcassidy4@gmail.com 

 

 

 

Linda Bodil Cassidy, Tim Kirkevej 17, 6980 Tim, ansøger om tilladelse til at nedrive et udhus 

og opføre en tilbygning på eksisterende beboelse på ejendommen Tim Kirkevej 17, 6980 Tim. 

– Lb. nr. 44 – Tim Kirke. 

 

Arealerne omkring Tim kirke herunder ansøgerens ejendom, Tim Kirkevej 17, Tim er fre-

dede. Ansøgerens ejendom er fredet ved en sædvanlig kirkefredning dateret 5. april 1951, 

hvorefter arealet ikke må bebygges. Ansøgeren, Linda Bodil Cassidy, har søgt om tilladelse 

til at nedrive en eksisterende tilbygning for derefter at opføre en ny tilbygning til beboelsen 

med samme placering. Den ny tilbygning bliver lidt større men med samme højde som re-

sten af huset.  

 

Ringkøbing-Skjern kommune har fremsendt ansøgningen til fredningsnævnet uden indsi-

gelser. 

 

Fredningsnævnet har forelagt ansøgningen for Ribe Stift, Ringkøbing Provsti og Tim sogns 

menighedsråd. Stiftet har meddelt, at man ikke har bemærkninger til ansøgningen, mens der 

ikke er fremkommet indsigelser fra provstiet eller menighedsrådet.  

 

Sagen er behandlet af fredningsnævnets formand alene efter § 10, stk. 5 i forretningsorde-

nen for Fredningsnævn. 

 

Jeg skal hermed på fredningsnævnets vegne i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 med-

dele tilladelse til det ansøgte, idet dette ikke er i strid med fredningens formål. Jeg har især 

lagt vægt på, at der er tale om en mindre udvidelse af den eksisterende bygning, og at der 

mellem byggeriet og kirken er bevoksning, hvorfor den større tilbygning ikke kan skæmme 

kirken eller påvirke indkigget til kirken eller udkigget fra kirkegården.  

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via 

Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjem-

meside 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 føl-

gende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

mailto:mlcassidy4@gmail.com
http://www.naevneneshus.dk/


FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 

 

 

RETTEN I HERNING 

Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Tlf. 93 56 40 48 - E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

 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 or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Fi-

nansministeriet 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 di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes 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 efterkommelse 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 projekt-

tilpasninger, 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 af-

gørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Peter Bredahl 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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