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Afgørelser ~ Reg. nr.: 01594.00

Fredningen vedrører: Heldum Kirke

e Domme

Taksations kom miss io nen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 10-05-1951
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REG. NR. ~?~
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

3~ Nr. Vinkel,
Heldum sogn •

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

eller li de sønderiydske lands-

d,-Iel bd. og b\. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(uc0'ld,;, al domm.,tOlltOrtt)

Købers }
K d·t bopæl;re I ors

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

(hvor I!IAdanl findc1, Fl'ednlngsnævnet fol'
Ringkøbing amtsl'ådskl'eds,
Holstebl'o

Stelnpel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Holger østergaard

tilbyder herved som ejer af ~atr. nr. 3~

af Nørre Vinkel by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Heldum sogn,

Afealet beskrives ~åledes:
l) En brmmme syd PR SydøstdfQr kirkegårde.Q hen til banen ogyder~~gere en b~æmme sy ror banen på JO m.s. bredde.
2) En udsigtsfredning mod nord fra kirken ud mod Limfjorden,

i samme bredde som kirkegårdens nodre dige er lang og i el
dybde mod nord målt fra kirkegårdsdiget på 150 m.

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 red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

~w.eJwhieI1l:xntJ:c øor;g?; J\C1'::ltii li 1<1

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningsti'lbud tinglyses på min ejendom malr. nr.

3~ af Nørre Vinkel by Heldum sogn,

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

Heldum ,den 2~ 4 19 51
Eolger 0stergaard.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 3~-;.
af Nørre Vinkel by Heldurn sogn,

afzlm!1t<:itflZZZZZZZ:xldOCZXZXZXZJkpxzxzXZX21'Jæxzxzxzxlf11l? hvilket matr. nr. zmJmlK
&l8S;~~~%'J.z iil«. udgør et landbrug .
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den lo / 5 19 51 .
I-I. Richter.

Jen.en &: Kjefdstoy, A/S, Kgbentl.YU.
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 82,
Lemvig købstad m.v., den ll. maj 1951.
Lyst. Tingbog: Bd. Heldum • BI. 3~.

Akt: Skab. B. nr. 24.
G. Dahlost.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01594.00

Dispensationer i perioden: 25.08.1982



FREDNINGSNÆVNET
FOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

R ......" 'f; •••• ....,...,""'. C\ ....
!.:Jrl,,,O'I_ ... ~.,ng. EG.NR 1'"0
Original~rivelsen lagt tIl •

- .~y'\ ~
~ eN'&. t"'th.,\. ~ngkøbing, den 25. augus t 1982.\J~.F. 130/1982.

DOMMERKONTORET. TELEFON 07·321411

6950 RINGKØBING

Vedrørende opførelse af redskabs- og toiletbygning ved Heldum kirke~

Nævnet har d.d. tilskrevet Viborg Stiftsøvrighed, Bispegaarden, 8800
Viborg, således:

"Nævnet skal herved enstemmigt meddele den i h.t. naturfredningslovens
§ 34 nødvendige tilladelse.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
tilladeIsens 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.

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
overfredningsnævnet."

'I Hvilket herved meddeles.

ej Med venlig hilsen
p.n.v.

Sv. Aa. Christensen

, MIlJøministeriet J. nr. F \ '\\. .~ ,

~~ ~ AU6~1982
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