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REG.NR. ~~ 11/T/c, ~~"'I
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.

3~. 3~ SnejbjeTg og Hel~trup,

byer, Snejbjerg.

Akt: Skab nr.
(ø4fyldes al dommerkontoret)

Købers }
Kreditors bopæl; lo' 'I

Gade og hus nr.:
(hvor sAdanl findC6l)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
FrednlDgsDævnet for
RIngkøbIDg amtsrådskred.,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnedefru Sigrid Madsen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3~, 3~

af Snejbjerg og Helstrup byer
at lade nedennævnteareal af ovennævtematr. nr. frede.

Snejbjerg sogn

Arealet beskrivessåledes:
1) Arealet syd for Snejbjerg kirkegArd, 2) en bræmme vest og syd-

vest for kirkegArden, mod syd grænsende til landevejen og mod'
vest til markvejen 3) og en bræmme nord for kirkegArden pA 60
m, alt jfr. vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebyggeseller beplantes,midlertidigteller vedvarende,ligesomder 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. skønhedsforstyrrendegenstande.

Jeg forbeholdermig dog ret til at genopbygge ejendommen i tilfælde af
brand. I tilfælde af nyplacering af ejendommen må dette ske mindst25 ro fra kirkegArdsdiget og 25 m fra landevejen og parkerings-
pladsen.

For fredningenkræver jeg ingen erstatning.
Jer er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

3~, 3~ af Snejbjerg og
Helstrup

tinglyses på min ejendom matr. nr.
b~r Snejbjerg sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettigeti henhold til forestående er fredningsnævnetfor Ringkøbingamt og

Sne j b j erg menighedsrådhver for sig.

Snejbjerg , den 22,/ 5 1951.

Sigrid IvIadsen.
Tiltrædes f.&~v. ang.

matr.nr. '!r!.
For Snejbjerg menighedsråd.

DoP. Davidsen
fmd.

Idet fredningsnævnetfor Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmesdet, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 3~,3!!
af Snejbjerg og Helstrup b~r Snejbjerg sogn

3a
~:ltla3)qJmXZXZXZXt3xZXZxzxØl.kBxzxzxzxfli:zxzxzxzxzM~x hvilket matr. nrli forbin-
delse med matr. nr. 4~, 331. ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilkenen genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnetfor Ringkøbingamt, den 4 / 6 19 51 ••
H. Richter.

,
Jensen &; KJeldskov, AIS, København.
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 80,
Herning købstad m.v., den lo. juli 1951.
Lyst. Tingbog: Bd. Snejbjerg. A. nr. 401.
Akt: Skab. C. nr. 326., . ,

Søll.ing.
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Ting1. 22/9 1951 i Herning. REG.NR./6~
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

.I 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.

l ~ Snejbjerg og Helstru.p bpr.,

Snejbjerg

Akt: Skab nr.
(udfyldes øl dommørkontoret)

Købers }. bo æl'Kredltors p,

Gade og hus nr.:
(hvor sAdanl findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
. FrednlDgsnævnet fol'
RingkøblDg amtsrådskreds.
Bolstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilhud .' -.
U ndertegnede Snej bjerg' menighedsråd

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l Jt

af Snejbjerg og He1øtrup by Snejbjerg
at lade nedennævnte areal af ovennævte matr. nr. frede.

sogn

Arealet beskrives således:

Hele det pågældende matr. nr.

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.

XJtI .....w"l. &tenn• .."..:zana1OlBI'
De på parcellen værende bygninger æ ikke genopføre ...

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Mnhr. år er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

l b af Snejbjerg og- Heletrup byer
dog uden udgift focadR. menighedsrådet.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
~isi!\6clj:fSrffx5:

Snejbjerg , den 22 fj

tinglyses på min ejendom matr. nr.

by Snejbjerg sogn,

P. M. V.
D.P. lavideen

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l l
af Snejbjerg og Helstrup by Snejbjerg sogn

X·"'Si'· .......
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 4 d
H. Richter

1~1•.

Jensen ae Kleldskov, AIS, København.
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Det tlltradesil at nærværende fredningstUbud tinglyses som

serv1tutstUtende på matr. nr. l.!! Snejbjerg og Helstrup

.1 , ,

byer, Snej,bjerg sogn.

Kiikem1nist.riet~ den 19. 8eptember 1951.
• 'l_

D. M. V.

E. B.

K. G. Petersen
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Indført :l. dagbogen for retskreds nr. 80, Herning købstad

m.v., den 22.9!1951~
Lyst ~1ngbog Bd. 18 nr. 93, Akt. Skab R nr. 48.
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REG. NR. /~/9
Tin{~l. 30/4 1952 i Hern:Ln,'j.

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.

2 ab Snejbjerg ol}; IlJlstrp Akt: Skab nr.
(udfylde. a/ dommetkonlo,d)

L

Købers }
Kreditors bopæl;

byer, Snejbjerg

Gade og hus nr.:
(hvor sådant t1nde6)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
FrednlDg.nævnet for
RIngkøbIDg amtsråd.kred.,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Snej bj erg o~ Tj ørrin[:; lwrnmune

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2 a b

af Snej bj erg o,r:.;HelDtrnp byer
at lade nedennævnte areal af ovennævte matr. nr. frede.

Snejbjerg sogn

Arealet beskrives således:
,

Hele dot Pv_2;:ddende lIlatr. nr. (slwlelodclen)

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
Snejhjer,,:: so:~nercJ.cl hnr P~l 1}10uet uen 25. juni 1951 ved~ar,et, at

de t i'ol'beboldel' si:..:, re I; til xL be~yc:ce, hvad det hul' brue for

til slwleno nuvj deJ.se 1!l.li1.
For fredningen kræv~ingen erstatning.

Han !!?Rer indforstået med, at ovenstående fredningstilbud
2 a d Snejbjer~ OB

Helstrup byer

tinglyses på min ejendom matr. nr.
by Snej bj erg sogn,

dog uden udgift for mtgx kommunen.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnetfor Ringkøbing amt og

Snej bj erG menighedsråd hver for sig.

Sne j bj er[; den 26 / G 19 5l.

P. S. V.
Kristian Slumotrup

fmd.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2 a b
af Sne j bj ert; oe; Hels trup bYer Snej bj erg sogn

af:xlJ.aI11ooM{XXXXXXXl&.:x.XXXXXX:&.~XXXXXx:xmIO{XXXXXXX)~~:l\nitnXrif;X:iC:rmf)Jri.X
de1leXmmcliillttX~ ~X«}U'dtm~xx
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 27 / 6 19 51 ••

H. H:Lchter

Jensen 6: Kleldskov, AIS, København.
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Foraust~ende fredninc;stilbud 30dkendes herved med de

af soc;uercLue~ -LaCI18 i'orbeholl1.

RIlhnC013111G AilVSHAD,den 25. april 1952.

Sommer Andersen

Illllf.Jrt i dac;bogen i'or retskreds nr. 80, Hernin~ l{øbstad
m.v., den 30. a:ll'il 1952.
Lys~ 'rin~jbog Bd. Id nr. 9~j. Akt.. 31mb l")nr. 623.

Sølling.
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01619.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser- Reg. nr.: 01619.00

Dispensationer i perioden: 04-07-1997



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJ0SING AMT

REnEN I HERNING, 2, AFD.
Nygade 1-3.7400 Herning

Tlf. 9722 2200

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Herning, den 4. juni 1997
ModtagetJ R. A • F. 2 8 / 9 7

Skov- og Naturstyrersen

r 5 JUNI 1997

REGn NR. I b I~. 00

Snejbjerg Menighedsråd v/G. O. Schwarz Laursten er d.d. tilskre-
vet således:

"Snejbjerg Menighedsråd v/G. O. Schwarz Lausten, Agerbjerg 60,
tt Snejbjerg, 7400 Herning, ansøger om godkendelse af helhedsplan

for kirkeområdet ved Snejbjerg Kirke. - Lb. 150 - Snejbjerg Kirke.

Efter en besigtigelse den 28. maj 1997, hvori foruden nævnet del-
tog Danmarks Naturfredningsforening, sognepræsten og ansøgeren,
Snejbjerg Menighedsråd, skal nævnet meddele, at det i medfør af
Naturbeskyttelseslovens § 50 kan tillades, at der ved Snejbjerg

.kirke opføres et nyt menighedshus, nye kirkegårdsfaciliteter samt
et nyt kapel, alt som beskrevet i helhedsplanen for Snejbjerg
kirke og so~ godkendt af de kirkelige myndigheder, idet dette
ikke findes at være i strid med fredningens formål. Nævnet har
ingen bemærkninger til, at "Kirkely" nedrives som en del af hel-
hedsplanen.tt
Nævnet har ved afgørelsen navnlig lagt vægt på, a~ de projektere-
de bygninger sammen med præsteboligen udgør en helhed, der arki-
tektonisk er afstemt efter hinanden og kirken. Endvidere vil ind-
kigget til kirken blive forbedret. Endelig vil kravene til nuti-
dige faciliteter ved kirken og til opfyldelse af de kirkelige
handlinger blive opfyldt.

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

tt Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-

l. ,. rt;"~::',,k},~,~~.R~e~net,der afgør klager, der er indgivet 'af milj ømini-
:.Ac.........:J~jrelsen .....'/'. -

.: t ICJ-:<O .'(~\l\ \\-oc:-:c-::. \, ,?TI.



steren eller indeholder spørgsmål, som efter n'ævnets vurdering _
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljømini~t~ren 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.

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

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

/GRM



 
FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 

 

 
 

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

                                                                                                                 Herning, 12. december 2018 
                                                                                                                                   FN-MJV-39-2018 
Snejbjerg Menighedsråd 
snejbjerg.sogn@km.dk 
 
 
 
 
Herning kommune ansøger om tilladelse til opførelse af tilbygning til sognehuset ved Snejbjerg 
Kirke. – Lb. nr. 150 – Snejbjerg kirke. 
 
Efter en besigtigelse den 3. december 2018, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter 
for Herning kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Viborg Stift, Kirkegårds-
konsulenten og ansøgeren, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse 
til, at der som ansøgt opføres en tilbygning til det eksisterende sognehus.  
 
Tilladelsen gives, da det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.  
 
Fredningsnævnet har ved afgørelsen navnlig lagt vægt på, at den ansøgte udvidelse af sognehuset er 
nødvendig af hensyn til driften af kirken, og det er hensigtsmæssigt at placere udvidelsen af facilite-
terne for kirken i tilslutning til det eksisterende byggeri. Endvidere er der lagt vægt på, at byggeriet 
ikke påvirker indkigget til kirken fra hovedvejen og kun i begrænset omfang fra den lokale vej, der 
går langs kirkegården. Det ansøgte skæmmer heller ikke kirken. 
 
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: 

• 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 afgørel-

sen, 
• 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. 

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 

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 virk-
ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-
sen 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 ef-
terkommelse 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 tilbagebe-
tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-
relsesudkast 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. 
 
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. 
 
 

 
  

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