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

REG. NR. /~~~ I) !
/. ,Ir". II'": /0

til udslettelse

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 Ol'.
«udJyldeJ GI dommerkontoret)

Købers }
K d·t bopæl:re I ors

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

(hvor bAdul ft'1d~s) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 11 ,l:';

af Søn(j,;rl:,-nd(~t by 3Jr. J!'uJ Jill"';
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrIves således:

Bn bJ."'tIlfdO P.I 40 1,1 ro.;net frr' l:il'kc" rclonn "rw:i 1'i1:oJ:)' ][1:-;0"

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges ell&XfiephiliCeil~:~nmrem~lgl':elJOt::v4i!rvåreR&, ligesom der heller

ikke på arealerne mil graves grll~ eller anbringes trallsformator~talloner, telefon- og telegrafmasler
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelsc eller opbevaring af rcd-
skaber eller lign. skønhedsfor~tyrrende gcn~tande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at J 'ido f'd L lIUVC"l'011110 tr:Jwll1L18 n(~(l1'ivc

For fredningen kræver jeg ingen er~tatning"
Jcg er indforstået· med, at ovenståcnde frednlllgstilbud

J /1 n.~; af SOll\lorl;-, nuet by
tinglyses på min ejendom matr. nr.

.l.

Sllr. reJ (l i ll,~ sogn,

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

ftIl!1lig!teds:tåd, 1t'ller.:f()J'~:sig: ~:JV

19 ~Jl.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på mat r. nr. 1,1 [1;,

af SOllrlCl'J.:'ndot by Srlr. l!'cJ Lill," sogn,

:~::IDu1kOf.I1::XX), :::::nztdl".: :~;c::' ](), ~.:j;kp~J' ;, J', ::]': X'fdlc:::;: :~:::: :,); ~b:,'::tiVi1kClt(JnåttXnt;::DfOtb1il~
dels~::mea)inalr;)m/X: ~':. 'lX~." .. :~:>:<...~ I~~'~; l ~~~,.. _ "::: :~:,x"\XI X~Jt)d.xud~rc1.~"tqanæ,r~x
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 2 (I
II. J(h::l1t(~1'

19 ~jJ .

jen'CD & Kleld~kov. AIS, Københavh.
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Indf(Jrt i dCl..~hocon for l'ntsln'f:"Jc18 nr. f-jo, II8l-'rdn,'.S l:nb-

stad Ll.V., :lon 4.7.1951.

Lyst: 'i'inl~bo~ dd. ~:?nr. lG l. !del;: ~;l~aLJ In'. E...i7

8011 in.;.

,
\
j
'I(,\
I',
~,I,
l,
I
\
I
I

'I

11

Ie
l

e
I,

" '

~"

e,



I

li'

l
"l:'
I:
"

I'

, ,

8elltllllng ••
formular

D

I
REG. NR.A~~Tincl. 4/7 1951 i Herninc.

Justitsministeriets genpårtpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. Ir.. (v~dr. fas~ ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, 80gn:
(I København kvarter)

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

80gn.

Akt: Skab RI'.
lu4jyld •• øl domm.,A:olJlø,tfI14 & Sønder1nndet,

Sdr. MG1din~ sOGn Købers }
K d·t bopæl:re I ors

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

(bvor s.ldaat ftQd~8) Fred.nlngsnævnet for
Ringkøbing amtsråd.skl'ed.s,
Holstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede I)crlor ]JC1,uridsen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 14 d

af Søndcr1n.ndet by Sdr. Feltlin~ sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:
En bræmme pCt 40 m. reGnet fra kirke[jc'.rdens "matl'ilce11;rcmse".

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges lltI:eKiI~midk:xtimgt:lI:t1ør.AKdYal:emI1r; ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstalioner, telefon- og lelegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder. isboder. vogne til beboelse eller opbevaring af red.
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

JJfI:{:fm~md:ot::mitP..,.gP.8Y.!Xt-~~k1tt[

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

14 d af Sønderlandet by
tinglyses på min ejendom matr. nr.

Sdr. :fe1ding sogn.

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

~kl:<lmi~~!~xxi:i·
, den 18/5 19 ~1

Peder Lauridsen

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender' foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 14 d

af Sønderlandet by Sdr. J!'eldine; - sogn,

mkM1b:lMllCXxxxxxxIdr.AXXXXXX:xskpxxxxxxx:xblkxxxxxxx~ hvilket matr. nr. i forbin·
delse med matr. nr. 8 c, 15, 46 ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indt~net på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 2 / 7 19 51 .
II. Hichter

Jenlen ar KJeld.tov, AIS, Københavo.



Indført i dQcbogen for retskreds nr. 80, Herninc køb-
stad m.v., den 4.7.1951.
Lyst: Tingb06. Bd. 22 nr. 166. Akt:Skab IDnr. 169.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01646.00

Dispensationerfi perioden: 03-05-1990 - 18-05-2004



FREDNINGSNÆVNET

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

- 7 MAJ 1990
fOK.e·RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREI?S

DOMMERKONTOlUT TJ:l.EJoON 07 H 14 II

6950 RINGKØBING

Ringkøbing,den 3. maj 1990.
R.A.F. 78/1990.

~US
I .~I"~

XJ
Nævnet har d.d. tilskrevet Aaskov kommune, Teknisk forvaltning,
Solbakken 30, 6933 Kibæk, således:

• "Vedrørende om- og tilbygning af/til eksisterende kapelbygning til
Ilderhede Kirke, beliggende på matr.nr. 14~ Sønderlandet, Sdr.
Felding.

• 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 e-
ventuelle 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.ee Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

• En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er kla-
ge iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den oprethol-
des af overfredningsna'vnel. "

Hvilket herved meddeles .

./. Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.
Med venlig ·hilsen

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN t'2I3/II-00DI
Akt. nI ~.

jerg

Bil. \..t
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't'" .~ REG.NR. Ih '16.00
FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

I' :11110 1M .. ir, ," I ~l .. ~,~lt r' ~ ',I 'r'''''''.\; ll~~'\< , ' "

• Herning, den 18. maj 2004
R.A.F. 16/04

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København SCAl\TNE T Modtagel;

Skov- og N<Jtllr~tyrelser

Ilderhede Menighedsråd vi Martinus Jensen er d.d. tilskrevet således:

"Ilderhede Menighedsråd v/Martinus Jensen, Sandetvej 22, 7270 Stakroge, ansøger om tilla-
delse til at opføre et 50 m2 stort redskabsrum på matr. nr. 14 ca, Sønderlandet, Sdr. Felding. -
Lb. nr. 129 - Ilderhede Kirke.

Efter en 'b€sigtigelse den 13. maj 2'004~"fivori I~rtid~~næv;tcl"dcltog"repræsent~ter for ~Aa-
skov kommune, og ansøgeren, Ilderhede menighedsråd skal nævnet i medfør af Naturbeskyt-
telseslovens § 50 meddele, at der kan gives tilladelse til det ansøgte, da dette ikke findes at
være i strid med fredningens formål.

, '" "

Tilladelsen gives på vilkår:
Bygningen placeres som vist på vedhæftede skitse, og
at bygningen opføres i røde sten og med sort saddeltag med tagpap.

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at bygningen placeres, så den ikke påvirker indkigget til kir-
ken, ligesom bygningens størrelse og udseende ikke virker dominerende i forhold 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, j fr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

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

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr
på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af

,.. -klagen';"før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

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

_ RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Skov- og Naturstyrelsen Nygade 1-3, 7400 H~ming
J.nr. SN 2001 • J '?J 1(11_ dJ~Y722 22 00 E-malI: f-naevn@get2net.dk
Akt. nr. 5~ ""'"--Bil.

http://www.nkn.dk
mailto:f-naevn@get2net.dk


FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventuelle andre tilladelser,
som lovgivningen måtte kræve", •
der herved meddeles til Deres orientering.

Med venlig hilsen

, I "v , I

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

Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@get2net.dk

mailto:f-naevn@get2net.dk
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