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REG. NR.fl30

1-

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

13~ Søgård hovedgrd.m.m.,
Nysogn.

Mtr. nr., ejerlav, 80gn:
ti København kvarter)

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

sogn.

Akt: Skab nr.
llld/Yld4. øf dom .. .,_,.."

Købere }
K d·t bopæl:re I ors G.- ;J

/
I

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

(bvor ",<!lln' ~ndesl Frednlngsn.vnet fol'
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Mette Simonsen Iversen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 13~

af Søg~rd hovedgrd., by

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

Nysogn
sogn,

Arealet beskrives stiedes:

En bræmme på 38 m. øst for Nysogn kirkegård og gående mod syd
ned til vejen, 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, ud~algssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsForstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at opføre et beboelseshus på arealet ud
til vejen syd' for gården.

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

l3~ af Søgård hovedgdr. by
på min ejendom matr. nr.

Nysogn sogn,

dog uden udgIft For mig.
Påtaleberettiget i henhold til Forestående er Fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Nysogn menighedsråd hver for sig.

Nysogn ,den 7 / 4 19 51.
Mette Simonsen Iversen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredoingstil-
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 13~

Søgård hovedgrd. by Nysogn
bud,
af sogn

XllCKlif~XXXXXX:xuIKXx.xXXX~x.xX~x.xxxX~ hvilket matt. nr. l forbin-
delse med matr. nr. 27e,13g Søgård hovedgrd.,Holmsland ~;i.1idgør et landbrug,
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Beotlllfnp-
ronnul.. Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 9 I 4 19 51 .

H. Richter.
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REG. NR. /tr3o
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

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

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

sogn.

131 Søgård m.m.,Nysogn. . Akt: Skab nr.
(tuifyIU, øl ""..... ,llantomj..

Købers } b . lo æ'·Kreditors p.
. j..

.1

• Anmelderens navn og bopæl (kontOr):
Gade og hus nr.:

(hvor .idanl f!ndes) Fl'edningsnEvnet fol'
Ringkøbing amtsl'ldskl'eds,
Bolstebl'o St I kempe : r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Alfred Petersen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 131

af Søgård m.m., by Nysogn
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives sMedes:

Den del af det pågældende areal, der er beliggende mellem kirke-
gårdsdiget og det på parcellen værende beboelseshus.

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, ud;algssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

~~~iCggc~M:.lQC~X

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

131 af Søgård m.m., by Nysogn sogn,

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

Nysogn menighedsråd hver for sig.

Nysogn ,den 1 /4 1951-

Alfred Petersen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, be&temmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 13i
af Søgård m.m., by Nysogn - sogn

æ.JfK\~IeFKilCXXXXXXXiJfXXXXXXXJIlqxXXXXXdxJdtxxxxxxxxatkx~JdJ[X~~X
~ec~~:JfiKX ~~.AØ.XX

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilk~n en genpart bedes henlagt på akten.

19 51'Fredningsnævnet for Ringkøhing amt, den 9 / 4
H. Richter.

Jensen " Kjeld<;loy, A~SI KøbcllhlVD.
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I
REG. NR • ./630

Beolllllnp-
formular

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

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

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

sogn.

145~ Søgård hovedgrd.m.m.,
. i.

Akt: Skab n~
Cø4hldl, "" dDm ... tbnlordlNysogn.

løbers } b . ". o æ:Kredltors P"
.'--,

, "'....
(".I

~..
Anmelde.:Bos 'n~viJog b~pæl(kontor):

Gade og hus nr.:
(hvor ddant I!ndes) Fredningsnævnet fo~

Ringkøbing amts~åd.k~ed.,
Bolsteb~o Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Jørgen Jørgensen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 145~ Søgård hovedgrd .rp..m.,

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

Nysogn sogn,

Arealet beskrives sMedes:

Hele det pågældende matr.nr., beliggende mellem Nysogn kirkegård
dige og vejen vest herfor.

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, ud~algssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsfor~tyrrende genstande.

Jex:Xm*øhrJ.kIJmc~kbcæx

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

l45~ af Søgård hovedgrd .m.I$.,Nysogn sogn,

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

Nysogn ,den 7 /4 19 51 •
Jørgen Jørgensen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l45~
af Søgård hove~grd. m.m., by Nysogn sogn

~~~XXXXXXXKJJcXXXXXXX~XXXXXXx!dX.xxxxxxJCJ6.x~~
JfIS1s~~xxx Jt!JSx:~~XX
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 9 / 4 1951 .
H. Richter.

Jensen &- Kj('Jdskov, A:SI København.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01530.00

Dispensationer i perioden: 13-09-1985 -15-10-1986
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TEKNIK- OG MILjØ-
FORVALTNINGEN
I. C. CHRISTENSENS ALLE 1
POSTBOX 154
6950RINGKJ0BING
TELEFON 07 . 320866

RINGKJ0BING
AMTSKOMMUNE

Hr. dyrlæge Karsten KrægpØth,
Gadegårdsvej 7,
Kloster,
6950 Ringkjøbing.

1 3 SEP. 1985
Journalnr.8-70-10-659-74 0-77

Sagsbehandler:Erik Krog sager
EK/GH

Kommunalbestyrelsen i Holmsland har den 20. august 1985 fremsendt
Deres ansøgning om tilladelse til at opføre en 48 m2 stor tilbyg-
ning til enfamiliehus med dyreklinik på ejendommen matr. nr. 13 ~,
Søgård Hovedgård, Ny sogn.
Det er oplyst, at tilbygningen skal anvendes i forbindelse med
dyrlægepraksis.
Det er endvidere oplyst, at tilbygningen delvis vil blive placeret
i kirkefredet område, og at Ny sogn menighedsråd derfor er under-
rettet om det ansøgte.
Tilladelse efter § 9, jfr. § 7, i lov om by- og landzoner til det
ansøgte meddeles herved.
Afgørelsen kan påklages til miljøankenævnet af Dem, kommunalbe-
styrelsen samt enhver, der må antages at have en væsentlig, in-
dividuel interesse 1 sagens udfald.
Tilladelsen må ikke udnyttes fØr udløbet af klagefristen.
Er klage indgået, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af miljøankenævnet.
Tilladelsen offentliggøres i den lokale dagspresse tirsdag den
17. september 1985, og klagefristen er 4 uger fra denne dato.
Eventuel klage indsendes til Ringkjøbing amtskommune, teknik-
og miljøforvaltningen, inden den 15. oktober 1985. Forvaltningen
videresender klagen og sørger for, at De bliver underrettet herom.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 ar fra
nærværende skriveises dato.
Byggeriet må først påbegyndes, når kommunalbestyrelsens tilladel-
se i henhold til byggeloven foreligger. .
Kommunalbestyrelsen 1 Holmsland og Ny sogn menighedsråd er her-
fra underrettet om foranstående.

Med venlig hilsen
I --) jl) ?

/ ~, .~):/ _~/Æ.J-~ 1.



;: FREDNINGSNÆVNET ~.
.,.. FOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS ~~,e' 1)OMMI RKONTOkET·TELEFON 07-32 14 II

6950 RINGKØBING

ftj)~G rJD I ::r3o
Til frednii,\sregi~~~\'t
til orientering !f;.(j -.f"S-
lliDI .... binltjen lo. oktober
LA.'. 18~ 1985.

1985.

Nævnet har d.d. tilskrevet Ny sogns menighedsråd, vI Jens Galsgaard, Juels-
gaardsvej 11, Kloster, 6950 Ringkøbing, således:

"Vedrørende opførelse af tilbygning til enfamiliehus med dyreklinik på matr.
nr. l3~ Søgård Hovedgård, Ny sogn, tilhørende dyrlæge Karsten Kregpøth, Ga-
degårdsvej 7, Kloster, 6950 Ringkøbing.

tt Efter en drøftelse og efterfølgende besigtigelse på ejendommen, hvori for-
uden nævnets medlemmer og ejeren deltog repræsentanter for Ringk.bing
provsti, Ny sogn menighedsråd samt Danmarks Naturfredningsforenings 1okal-

~Ikomite, besluttede fredningsnævnet, i henhold til naturfredningslovens §
34, at meddele dispensation til den ansøgte tilbygning, der ikke kommer
til at genere indsynet mod kirken, eller iøvrigt kommer i strid med tred-
ningens intentioner.

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

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

tt'Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende
• klageberettigede •

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage i-
ttværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af over-

fredningsnævne t. "

Hvilket herved meddeles.
~ Der vedlægges kopi af sagens akter.

1 l OKT. 1985

hilsen
f.tNtaget , fresn/ngsstyre/sen

IFredningsstyrelsen,
Amaliegade 13,

\tt1256 København K.
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Bolm!'olanc], den 30. E'·lIcu:--i 198~

Til

Holnl~lalld l;oIIlIIlUnp.,
l\irLr'\I'j ~,
()~){i() 1I\'it1c' S'111dc'.

\'Nh'. nC'rt'~ !:'kT'i\'f']~f' an::. urlhycnin[ 110f, c1yrlacC' K. Krll"Gllpotll,

]\lostrr.

Hp.Tlie}Jf·d~r:'ch,t vil f'oJ-n('ntljL: ikl-c' h<'lvf> inclvcndincC']" at 1'rf'n.-

!"idtc' l.I{,d deTl n;J'vJlt.C' tilbYf,niTlC, mc'n kan ikke 1'or inc1eværende

nfc.i\'l' l.ir~I1(.·ndr· C'T),18'rillL:, (in 1 j lbYe'llineen a1' os r:;Konl)(H· at

ljC[;(' ind i kirkl"f'rr'dpt zonr' (Exn('r-f'redning), a1' h"ill\en c;runrl

"'I'" ~I.~ 1/,." I

':",? \( 11iC h:il~f'n

.~" '" L II I ·/'I.i c],('d~r(~r1 t

iJ. nl. '\.

,,-
./

-TC'n" r;al ~t.wl·c1,
Jllf'1·[.d';JI1l-'\t'j 11,
]: ] {, ~,j l' J •

r ('P i ; r n;, J \';1 )'('nd .... ~(,lllJ1 t i 1

li j TJ l.) ,ol, i l' ,': ;111 1 ~ l';~ d ,

ft'NGKJflI'NG AMTSKOMMUNE
Fre_ninauffelinaen

3 SEP. 1985

R. A. F. IB~~',
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_ RINGKøBING AMTS FREDNINGSKREDS
DOMMERKONTORET· TELEFON 07·)2 14II

6950 kINGKØBING

LVS
REG. NR. lS60

\tliDlkebioc. den 15. oktober 1986.
- LA.'. 216/1986.

Til fredningsregisteret
til orientering

6ilJ-86 ~
Nævnet har d.d. tilskrevet Holmsland kommune, teknisk forvaltning, 6960
Hvide Sande, således:

"Vedrørende opførelse af carport på matr.nr. 13~ Søgård Hovedgård,
-Ny sogn, tilhørende Flemming Wennike, Gadegårdsvej 5, Kloster, 6950
Ringkøbing.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltog repræsen-
tanter for Holmsland kommune, Ringkjøbing amtskommunes fredningskontor,
Ringkøbing provstiudvalg og Ny Sogn menighedsråd, meddeler nævnet her-
ved tilladelse til det ansøgte byggeri, der kommer til at ligge på kir-
kefredet område.

Det forudsættes, at taget ikke bliver blankt eller reflekterende, og at
carporten iøvrigt holdes i afdæmpede (mørke) farver.

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

e
e
e

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

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågælden-
de klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
overfrednjncsnævnet."
Hvilket herved meddeles.
Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.

Med venlig hilsen
~JhP;~.v.
V'P:~~sten en

Medtaget I fredningsstyrelsen

l 6 OKT.1986(e Fredningsstyrelsen,
Amaliegade 13, ..I"l - .VI\ 5 6 ~~. ~ ;. '" f· F;r 8:~~;..?:~1256 København K.
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