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REG. NR. Aø) X':; .

/ ~., ~ ( . II~ --'
Jmfi~i~J{~~nl'Jå'~pdpw 'fR\1~8tr~lk1a'sl&~c9,,9~\~itfer~~tDtfIludslettelse

og andre påtegninger m. tr.. (vedr. r~G!jt&l(~ .• o~ !lab t. v.m
So! .~o.0 d~a .txA .oe~.~oC .bl 3od~lT tB~J

.~lLLtlJl
4 d l~i:['keby, Al\ltu~Mtr. nr., ejerlav, sogn:

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

sogn.

Akt: Skab RI'.
'ødJYl4 .. GI domm"konlo,1t)

Købers }
K d·t bopæl:re I ors J ·1

" .)

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

(hvor sAdant fi'ld:s) Fl'edningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsl'åd.kl'eds,
Holstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede l(riG ten iTor:;Lt'U'U "ris Lensen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 4 cl

af l~i..d::u b:; by AnJ llrn
at lade nedeOl13l.'Iltllec:arell:1.7..af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Fredmngen 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.

Jeg forbeholder mig dog ret til at ~~GnolJ.f"re r:lit beboelsesl1us i til:f''Jlda fl

j,lda Lr<~nu 111. V. ]l," de ts nuv. ,re nda pln.ds i dets nuværenue Or:lf~xlG'

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

,~g af LLl'l;:ob:! by Aulnr.1 sogn,

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

1\u1 um menighedsråd hver for sig,

A111um ' den J.9 / ~ 19 51
KrjsLcn lIol':}lD.rd j(ristenr3cn

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 4. d
af l:irl\c 1J~r by Aulum sogn,

~eC:Håf.t~OM~XXXXXXX:t.4i'~X:{XXXX::'Sk:p":: ::c: :~:~X):t.dk.Xxxxxx::)ldb~..b300lceo:nmnontxi(:ta[l:lill:"3(
~e1ileX~e<JCn-i'atr:iCnil\ Jibd{JIDJll13f:xet)lmdbru:gx
:uelCl"r::&f0C:1e::4'ireaP':6i.ilPiRofegni!iY-iJaX\l6dlåil~~,*oilt;,(:;aJ:b\f.ilk:eV-en-::g~d ~~e& )Ii'eii1a~Yp~a~

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 2C) / ::> 19 51 .
II. Hichtcr.

Jen.en & Kleld"lkov, AIS, Kønenhavn.
"Ou'UORallOOTlt'r""'IIU ttOllTUIAO



I,

e Indført i daGbocen for retskreds nr. 80, Herning købstad
m.v., den 30. maj 1951.
Lyst Tingbog Ed. 3 nr. 490. Akt. Skab C. nr. 162

5.ø11ing.
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'rin,;}. 30/5 1:J~)1 i II()rnin;~. REG. NR. 4ø)-
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

4 2, 11 [le I:il'l:o by,

Au] Ul.l

Akt: Skab ni'.
ludjyl4u ol d<>mm"kontordl

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

eller li de sønderjydske lands-

dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K d·t bopæl:re lors

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

(hvor sAd.aal fi'1d~s) Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede .G;:;un Li L1crj ch

tilbyder herved som ejer af matr. nr. ,I 2., 4 :lG

af KiJ'l:e by by Aulun
at lade m:dJ:.I)~llJlt:!lJ'.~l!j:1I.fcRVennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Fredningen har følgende omfang: 1,18d udsigtsøde1[;,)u;()nclc bel11[l1l ~llinc
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes,jmidlertidigt 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.

Jeg forbeholder mig dog ret til at Jade op1'nre et tIJrVr;,3~~1ll' urddcle1bn.rt

op t. i] ;;.\'l1'ic; ~c,Ldcn ~lJ.' de L llUV,,rende LCH'VC-lldhw3, do!; i1:1cc t,~l;tel'e

on(1 ] () II fl'tl l j loiæ~;, rrJoflG :JUlldr:) d:i :;0.

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

~ c, ~. ae af :< i l'1:0 by by All] \l,: sogn,

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

Au] 111,1 menighedsråd hver for sig.

il.ulur,1 • den 1C) / ~ 19 51.
I~. ](iilcrich

Idet fredning~nævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 4 c, 4 QC
af ]:jrl~el)y by All1urn - sogn,

:K~{liartJWm::c:;\..:,XXY."tdt}.x}..x:: X;\..::Sk:P;,;X). ':):J,;" :1Dk.:::".x:{):XXJ~h.~xl}yjJ~t<l:OOt~o&d.f~.K9!!J....z
lielse:an M{]l1Jltr .V,HJX: E~ct!jfM".A:}..e;t:lI!n49.~lIjk
:fl:et{:ftlfdeu/Y.:nrell:Jxses.:indtegnet: på}:velUagte •kom::af: h7ilklrti:øn:{ gJ:npart. :blldexJhJ<IJIi)gt:m4,,'!-h.~"K

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 2 'J/ 5 19 51 .
II. Hic:hter

Jenoen & KleldskGv, Ars, KubenhaYb.



Indført i dag'.Jocel1 Ior rots1n'G(1'J 111'. [;0, !lern:i.nC kobstfld m.v.,
den 30. lDaj 1951.
Lyst IJ:in:;bo.z Bd. ?-9 nr. 154. Akt. Skab C 111'. 679.

Søllj ni:.
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REG. NR. ~iI?/Ting1. 12/3 1953 i Herning.
lo

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

udslettelse

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

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

sogn.

4 !m. Kirkeby, Au1um ~o~. Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommttkon/oret)

Købers }., bo æl'Kreditors p,
\
I

Anmelderens navn 00 bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(hvor aAdanl findes) I'rednlngsnævnet fol'
lUDgkøblng amtsrådskred.,
Holstebro S I ktempe: r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede MenighedsrJ.d

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 4 ~

af Kirkeby by AuJ.um
at lade ~ ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

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.

~'*" "Iål Øl 8!1t!Ctjtxatr

For fredningen kræv. ilg ingen erstatning. dets.
Mnhr.d! er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på ~ eJendom matr. nr.

4 lm af Kirke by by Aulum sogn,

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

~

Aulum ,den 19/5 1951.
P.M. V.

J.L. Lausen

næstformand.
Idet fredningsnævnet for Rinkøbing amt modtager og godkender foranstående

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.
by

frednings-
tilbud,
af 4 bn- sogn,Kirkeby Aulum

~~ ~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagt e kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 3 /1
H. Richter

19 51.
Jensen &: KJeld~kov, AlS, Køhenhavn.



•

Det tiltrædes, at nærværende fredningstilbud tinglyses
som servitutatiftende på matr. nr. 4 ~ Kirkeby by, Aulum sogn.

Kirkeministeriet, den 3. s,;ptember 1952.
P.M.V.

Aug. Roesen
fm.

Indført i dagbogen for retskreds nr, 80, Herning købstad
m.v., den 12. marts 1953.
Lyst tingbog bd. Aulum nr. A Akt. skab C nr. 645.

Rygaard
cat.
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D

I

REG. NR . .4~Ting1. 12/3 1953 i Herning.
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.

Akt: Skab nr.
(ud/) Ides al dommerkontoret)1 !!:oKirkeby m..m.'

Aulum sogn. Købers }
. Kreditors bopæl; I

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

(hvor sJ.danl finde!» Fredningsnævnet for
RlDgkøblDgam.tsrådskred.,
Holstebro S I ktempe : r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede M "' h d "d

tilbyder herved som ejer :nnIii~r.enr~ri !.

af Ki k b by
at lade neldenttæ~nte areal af ovennævnte matr. nr. frede. Aulum

sogn,

Arealet beskrives således:

En bræmme på 30 m. nord for præstegårdens haves nordhegn og mod
øst begræaaet af vejen Ho'aager-Aukum og imod vest begrænset af
en linie parallelt med nævnte vej 60 m. fra denne.

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.

For fredningen kræver K ingen erstatning.
Jeg er indforstået mefar ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

af by sogn,
l !l Kirke by Aulum

dog uden udgift for f!t d t
Påtaleberettiget l heAbord til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

MiPf4sr?A&fi~
Aulwn ,den 19/5 19 51.

P.M.V.
J.S. Lausen
næstformand.

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

foranstående frednings-
tilbud,
af lAby sogn,Kirkeby Aulum
~~~X~i1ket matr. nr. i forbin-

e e me ma r. nr. 1 l) ibå..,.udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indregn~ pfØvrAtIltr kort, af hvilken en genpart bedet1te'nlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 3/ 7 19 51~

Jens,n & Kjeld,kov, AIS, Kob,n""n. H. Richter



som
Det tiltrædes, at næ~ende fredningst11bud tinglyses

servitutstiftende på matr. nr. 1 a Kirkeby, Aulum sogn.
Kirkeministeriet, den 10. september 1958.

P. M.o V,.
E. B. •

M.G. Pedersen
Eksps.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 80, Herning købstad
m.v., den 12. marts 1953.
lqst tingbog bd. Aulum nr. A. Akt. skab V nr. 470.

Rygaard
cst.

, j'



·1

el
I
I

I
I

BestIllIDg_-
formalar

D

I

REG. NR. 4t:J/
fing1yst i Herning den 12/3 1953.
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.

Akt: Skab nr.
(udfyldts al dommerkontorn)2 & Kirkeb7 m.m.,

Aulwn sogn Købers' }. bo æl'Kredltors p.
)
.. \

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

(hvor sådant hnde6) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds.
Holstebro S I ktempe : r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Au1um Hadsager præsteembede

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2 &.

af Kirkeby m.m. by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Aulum sogn,

Arealet beskrives således:

Trekanten nord for kirkegården, jfr. vedlagte kort.

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.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Mnhr__ er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på U

af by
2 & Kirkegård m.m. Aulum

men
ejendomjmalr. nr.

sogn,

dog uden udgift for mil· det.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

~

Aulum menighedsr~ecf 2 / 7 19 51.

A.H. Zeuthen

formand.

Rinkøbing amt modtager og godkender foranstående frednings-
skai lyses som servitut på matr. nr.

by Aulum

Idet fredningsnævnet for
tilbud, bestemmes det, at tilbudet
af Kirkeby m.m.

26,
sogn,

~~VX:X:X:XXJCa~~~~d!x~ti'J:~ ._~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 3 /7

H. RichterJensen & KJeldbkov, AIS, København.



Det tiltræ4es, at nærværende fredningstilbud tinglyses
som ssrvitutstiftende på matr. nr. 2 a Kirkeby by, Aulum sogn.

Kirkeministeriet, den 3. september 1952.
p .14. V.

Aug. Roesen
f.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 80, Herning købstad
m.v., dem 12. marts 1953.

Lyst tingbog bd. Aulum nr. A. Akt. skab K. nr. 363.
Rygaard

cat.
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BestIIIInga.
formu'lr
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Tin~l. den 21/4 1953 i Hernin~.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre J;låtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

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

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

sogn.

2 fl.. J~irl~eby, Aulum 80;.:;n Akt: Skab lir.
(udfyldes al domm~,konloletJ

. Købers }. bo æl'Kredltors p,

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

(hvor &Adant findes) Frednløgsnævnet for
Rløgkøbløg amtsrådskreds,
Holstebro Stempel: kr. øre.

F,. ......il.lLingstilbud
U ndertegnede J e ns 11i (;

tilbyder herved som ejer af matr. nr.
,,:m StOLlb:';k, Au1um
2 Et

af J:ir\[cb,:' by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

AulUIn sogn,

Arealet beskrives således:

l~n Lrekant boJi:i:..;cndeullJic!ue1bo.rt Øf3t :Cor i'JD.tr. nr. 25. Ol:ist.

nord ror vejen til 'rved, ,ii'r. vccllc.l';tc kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges ethm:::I1eptlmø', 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.

::Iilg."'{roc1leh()litet~}l1o:g)mxll:1Xru:;::

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

2 a af Ib l' Iccby by Aul um sogn,

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

A ul UI~ menighedsråd hver for sig.

19 5 j •

•J ens .Honb:;lc

Idet fredningsnævnet for
tilbud, bestemmes det, at tilbudet
af [Ci j'\;(; by

Rinkøbing amt modtager og godkender foranstående frednings-
skai lyses som servitut på matr. nr. ~ g,

by A ul um sogn,

4f}~antlXti1~:'XXX:K~:X~~C~X:~X~~;(slQ:J;CJ~;CXXXJ::rat~:;-:xxx:{x:Kxm;;.hvilket mate. nr. i forbin-
delse med matr. nr. l l:s:t, l uf ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indregnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på' akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den lLi (~

II. Hic:lltor
19 53 •.

Jensen ar KJeldskov, A/S, Kubenhavn.



~i
! Inrlf0rt i do.{~l.JoC8n for r3tsl~red.'3 nr. 80, Hernin_~ kvJostnd

m.v., den 21. nprJl 1~~~.

T,YGt !;inGoo,:'; bel. Au1uf.l nl'. A. Al~t. skalJ S nr. )~.
Hyuw.rd

cst.
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01607.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01607.00

Dispensationer i perioden: 23-04-1990 - 29-10-1999



FREDNINGSNÆVNET
FORe RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

)'1 1" \ci;v- t~~'i'''.'',-~~,r'~(,~E'~b.Nit
2 5 hPR. I~~J

o IbOl

Rin~købin~.drn 23.april 1990.
'L"" 58/1990.

L>OMMI.RIi.ONTOIU '\ TI',II'FON 07)2 I~ 11

6950 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Aulum-Haderup kommune, Teknisk for-
valtning, 7490 Aulum, således:

"Vedrørende opsætning af nyt facadeskilt på eksisterende stern på
matr.nr. 4c Kirkeby, Aulum, tilhørende Erik Thuesen, Kirkegade 18,
7490 Aulum.

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

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

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge even-
tuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for over-
fredningsnævnet (adr.slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansø-
geren 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 kla-
ge iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den oprethol-
des af overfredningsnævnet.II

Hvilket herved meddeles •
•/. Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.

-- -- --- .Miljøministeriet
::.:..-_-.Skov- og NaturstyreJsen
" .J.nr. SN \ ~" 11\~ODC:> I
'.. Akt. n~. \ 1-

Med venlig hilsen
p. n. v.

'-'~~~~
Nielsen

Skov- og Naturstyrelsen,
~ Slotsmarken 13,

2970 Hørsholm.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

• RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

DOMMERKONTORET' TELEFON 0732 14II

6950 RINGKØBING

REG. NR. (0 D 7. O O

Ringkøbing, den 7. j U l i 1992.
R.A.F 68/1992.

Nævnet har d.d. tilskrevet Aulum-Haderup Kommune, Teknisk forvalt-
ning, 7490 Aulum, således:

"Vedrørende byggeri indenfor Exner-fredningen omkring Aulum Kirke på
matr.nr. 4c Kirkeby by, Aulum, tilhørende Erik Thuesen, Kirkegade 18,
7490 Aulum.

Nævnet meddeler herved i medfør af naturfredningslovens § 34 tilladel-
se til det ansøgte byggeri i overensstemmelse med de fremsendte byg-
ningstegninger af 7. april 1992 og på vilkår, at der anvendes røde
teglsten til tagbeklædningen.•
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
tilladeIsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventu-
elle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Afgørelsen, der er truffet i medfør af lov nr. 9 af 3. januar 1992 om
naturbeskyttelse § 104, stk. l, l. pkt., af det inden denne lovs ikraft-
trædelse eksisterende fredningsnævn, idet sagen var indbragt for nævnet
inden nævnte lovs ikrafttræden, kan efter denne lovs § 85, jfr. § 87,
indbringes for Naturklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af
miljøministeren eller indeholder spørgsmål, som efter dette nævns vur-
dering har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, og klagen
indgives skriftligt til nærværende fredningsnævn på den ovenfor anfør-
te adresse.

En tilladelse kan ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klagemyndigheden be-
stemmer andet."

Med venlig hilsen
M('Ir"~~~t I ~ n • v •

Skov- o J' •Skov- og Naturstyrelsen, CJ· .r'lISen~~.~~? ~
Slotsmarken 13, - 1 :"'1 <~I",? " -2970 Hørsholm. J wo" .. ,. ••• LøvbJ rg Nlelsen

"~iliomi;listeriet
:~·:ov-oQ".Naturstyrelsen
I nr. SN I~ u/ll - 002'
l\kt nr (

Hvilket herved meddeles.



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJ08!NG AMT

RETTEN I HERNING. 2. AFD.
Nygade 1-3. 7400 Herning

Tlf. 97222200

Modtaget i
"<ov- og Naturstvreic::pr

) n iI'1'1 .(jO--.~ .• f\'~, . l;'

• Herning, den 29. januar 1997
R.A.F. 73/96

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø. REG. NR~l~()""\.(JO .

Erik B. Thuesen er d.d. tilskrev et således:

"Erik B. Thuesen, Kirkegade 18, 7490 Aulum, ansøger om tilladelse
til etablering af et handicap venligt indgangsparti til Aulum Ba-
geri på matr. nr. 4 c, Kirkeby by, Aulum. - Lb. nr. 133 - Aulum

• Kirke.

Nævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50
tilladelse til det ansøgte, idet nævnet ikke finder, at dette
vil være i strid med fredningens formål.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeIsens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslavens § 66,
stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet.

_iJjØ- Of! Energiminist:eriet
",kov- og NatuTstyrelsen .
J.nr. SN 1996- \ ~ \ \ / \ \ _ 000 I ~
Akt. nr. c11



•

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AMT

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00

:~{'j il,.::'J·:·~~~

Sko" , "" ,-, .I'J re Isen

d a OKi. 1999

Herning, den 15. oktober 1999
R.A.F. 53/99

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Erik Thuesen, Kirkegade 18, 7490 Aulum, er d.d. tilskrevet således:

"Thuesens Bageri v/Erik Thuesen, Kirkegade 18, 7490 Aulum, ansøger om tilladelse til fjernelse af
eksisterende garageanlæg og efterfølgende opførelse af en tilbygning til det eksisterende bageri. -
Lb. nr. 133 - Aulum Kirke.

Efter en besigtigelse den 7. oktober 1999, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Viborg
Stift, Aulum Provstiudvalg, Aulum Menighedsråd, Danmarks Naturfredningsforening, Aulum-
Haderup kommune og ansøgeren, bagermester Erik Thuesen, skal nævnet i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele tilladelse til det ansøgte, da dette ikke er i strid med frednin-
gens formål. Nævnet har navnlig lagt vægt på, at det ansøgte ikke skæmmer kirken og dens
omgivelser, ligesom det ikke påvirker indkigget til kirken.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse, jfr.
Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den ovenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage iværksat, kan tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventuelle andre tilladelser,
som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

t

~~~..... , .',~l3en
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FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AMT

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00
Herning, den 29. oktober 1999

R.A.F. 62/99
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø. REG. Hlal \:Dl· 00 .

Modtaget i
Skov- Ol! NIl~n~stY1"elsen

- 1 NDV. 1999

Aulum Menighedsråd er d.d. tilskrevet således:

"Aulum Menighedsråd vIBent Nielsen, Kløvervej 8, 7490 Aulum, ansøger om tilladelse til at opføre
et nyt kirkehus ved Aulum Kirke - Lb. m:. 133 - Aulum Kirke.

Efter en besigtigelse den 28. oktober 1999, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Viborg
Stift, Aulum Provstiudvalg, Danmarks Naturfredningsforening, Ringkjøbing amt, Aulum-Haderup
kommune og ansøgeren, Aulum Menighedsråd, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, meddele tilladelse til det ansøgte, da dette ikke er i strid med fredningens formål.
Bygningens placering fremgår af det vedhæftede kortbilag. Nævnet har navnlig lagt vægt på, at
bygningen ikke virker skæmmende på kirken, idet bygningens fremtræden vil være i harmoni med
denne, ligesom bygningen ikke påvirker indkigget til kirken.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse, jfr.
Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, j fr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørels~n er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den ovenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventuelle andre tilladelser, som
lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

~t~amH-p-------
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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, 17. april 2017 

                                                                                                                              FN-MJV-09-2017 

Herning kommune 

bjgtf@herning.dk 

 

 

 

 

Herning kommune ansøger om tilladelse til at etablere et ledningstrace over matr. nr. 1a, Kirkeby 

by, Avlum, beliggende Kirkegade 8, 7490 Aulum. – Lb. nr. 133 – Aulum Kirke. 

 

Fredningsnævnet har den 3. juli 1951 godkendt en fredning af et areal ved Aulum kirke. Der er tale 

om en sædvanlig Exner-fredning, hvor formålet er at sikre omgivelserne ved Aulum kirke.  

 

Fra Herning kommune er modtaget en ansøgning fra Midtconsult, der for Herning Vand A/S 

projekterer byggemodning af 8 parceller på ejendommen. Ansøgeren ønsker at få tilladelse til at 

nedgrave en ledning til regnvand gennem det fredede område, så regnvand kan ledes bort. 

Nedgravningen af ledningen kan ske uden at fælde træer, og ansøgeren har oplyst, at arealet 

retableres med græs og naturlig vegetation.  

 

Ansøgningen er af Fredningsnævnet forelagt Viborg Stift, Herning Nordre Provsti og 

menighedsrådet for Aulum kirke. Viborg Stift har meddelt, at man ikke har bemærkninger.  

 

Sagen er behandlet af nævnets formand alene efter § 10, stk. 5 i forretningsordenen for 

Fredningsnævn. 

 

Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til 

det ansøgte, idet dette ikke er i strid med fredningens formål.  

 

Der er især lagt vægt på, at det ansøgte ikke påvirker indkigget til Aulum kirke, ligesom det ansøgte 

ikke på nogen måde skæmmer kirken og kirkens omgivelser, da nedgravningen af ledningen kan 

ske uden at fælde træer, og da arealet retableres med græs og naturlig vegetation.  

 

Tilladelsen gives på vilkår, at der ikke må fældes større træer og, at der sker en fuldstændig 

retablering af området og områdets bevoksning efter nedgravningen.  

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 

uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 

altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-

devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-

gefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

mailto:bjgtf@herning.dk
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 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 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 organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet 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 digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen 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 projekttilpas-

ninger, 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 afgørelse 

i sagen.  

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

tilbagebetale 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 klagefristen er 

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

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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RETTEN I HERNING 

Haraldsgade 28, 7400 Herning 
Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

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

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