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

Akt: Skab nr.
(udJylda al dommerkontoret)

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

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

sogn.

Købers } b I. o æ:Kredltors p

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

(hvor sAdanl findes) FrednIDgsnævnet for
R.ingkøbing amtsrådskreds,
Holstebro Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Ghri~ t 011 l, ie 1;:, en Hus t e d

tilbyder herved som ejer af matr. nr. ] a

~18trupaf uo.:..;neuoliiSen I,'l.lil. by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:
l~n lH'C:'!~IIJlG på 4 O l,l syd Cor v0jen syd for ~lstrup kirl:egård,

100 m. ost for kirke'rål'tlen,jLl'. vcdJdgte kort,
,j 11'. vou1 :i;, te ;:ort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges lllleK;-be.pllmtes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte 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.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

J .) af de~,I1G u Cl li:~ en 1,1. ]1,. by .~le trup sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
" J c.; t I'tl Il menighedsråd hver for sig.

.h, t l'U Il , den] O / l (J 19 51.

Kris Len llu.Jtetl

bud,
af

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

lle,r:::n'J~)o] i;.;en l.l.!ll. by __lstrup sogn

.af{ .ha.rtk:om~x~:xx{{x~:tdy.xxx xx ;ex.s:kp.::"~...: ,: z:uxfdJt.LleX x >'.:xx.~~xti\lnXdf~)tit.xV:fWbiJi;.j:
::delse:.med :matr,)~nr.l.: ibdoUdgm.:'l«iltmltu:vg.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing am t, den l] / lo 19 51 .
ll. ::jclJtCl.'.

Jensen & Klel:;l:..k~v, AIS, Kobenh3vn.
r.b"4RClUNaorUI~80lj;lAYK,HRI 110lSUIIl'O
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

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

eller (i de sønderjydske lands.
dde) bd. og b!. i ting·
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

9~ Degneboli~en m.m.,

,~lstrup samt 1~ ernst.
Købers } bo æl'
Kreditors p.

Akt: Skab nr.
(udJylcUI øl dommetkor:loret)

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

(hvor aldant findes} Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsråd.kreds,
Holstebro S Ilempe: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede J ens 30 e

tilbyder herved som ejer af matr. nr. S~, l e

d degnebolicen by Jlstrup
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

Den del af matr.nr. 9~, der er beliggende indenfor en af-
stand nf 30 m. regnet fra ':',lstrup kikke[;årds nordlige matriliels-
c:rænse samt hele matr.nr. l~, 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, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red.
skaber eller lign. skønhedsrorstyrrendc genstande.

;[eg: .11lcb-ehIltder-::mtgc dogc~t.xiY.:4t<:

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
~~, l~ af de(;neboligen by ,ulstrup sogn,

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

",,1st l'Up ,den 10/ lo 19 51
Jens ~øe.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. ge, le
af degneboligen by 0lstrup - sogn

afJ<1iånkOl1IXXXXXXX::tdrx.xxxXXX~ItXXXXXXXX!:&(xXXXXXXK1J:!;x::lbx.ijgkX!1lK;X:R1X:lbf~mx
delSf):~~2IlX.X Riltxm1gJUclttlClJumbmgx:
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 11 I lo 19 51 .
!J. IUcllter.

Jensel\ &' Klelll ..kov) AiS, K"benhaVD.



Indført i dagboeen for retskreds nr. 83,
Rin~lcøbing købstad ID. v., den 19/10 1951-
Lyst. '1'in:~bog: 13d. >.,lstrup Dl. 120.
Akt: Skab G. nr. 39. (E. 416.)
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

9g, degneboli.sen m.!I1.
')lstrup sogn.·

Akt: Skab nr.
(udJyldu al dommerkontoret)

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

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

sogn.

Købers }
K d· bopæl:re Itors

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

Chvor dda.1 hdes) Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsråd.kreds,
Holstebro S Itempe: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede for'fi"Landfor bestyrelsen for ;(.Ilstrup foredra~sfor-

. enin:,:.tilbyder herved som ejer af matr. nr. 9~

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

I.:Jlstrup sogn,

Arealet beskrives således:

Hele det pågoJldende matr. nr., beliggende vest for 01st:cup
kirke,:' ård.

Destvrelsen for'pli,,,ter sie; til at .1adeHforsamliORshuset ned-
rive, nar ae nye sKoL~bygn~nger er færdlge. uset m~ lKlce genop-

Fredningen har følgende omfang: føres.
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, 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. 8.f i'rednin,gso[I)vnet.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

SE. af Jegneboli~en m.m. by 01strup sogn,

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

_ l;ol t ru p menighedsråd hver for sig.

ut

..;lGtrup • den lo /10 19 51.
Den samlede bestyrelse, idet jeg førstelærer Sørensen attestere]
vi 5 ud~ør bestyrelsen.
Leon Sørensen. Evald l~rogh. K.riGtiane Pedersen. Kr. Søe.
Plou~6~aard. A.L. Sørensen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 9~
af degneuoligen nt.D. by :....lstrup sogn

ll!<IDlttbmu:xxxx xx:xtdl'{X Xxxxx xs.kpxxxl.""{xxxfdk.xxxxxxx~x.tMIm::1l»iU'l!:JQlCxlY.torbin;;
.de1se..~edX:m~1l0mrx :ll:b&:xnl:gøxJet.:~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 22/10 19 51 .
li. Hichter.

Jensen & KjelJskov I AIS, København.
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Indført i dagbo~en tor retskreds nr. 83,
Rin~l-::ølJinC;købstad lll.v., den 25/10 1951-
l,yst. Tin:,;bog: .i3d. :_lotrup, lU. 117.
1\l:t: Jb..!!) K. nr. 589.
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Justitsminisu;riets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Id Degneboli~en
>..Ilstrupso{~n.

m.m. Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommerkontoret)

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

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

logn.

Købers }
K d't bopæl:re I ors

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

Ihvo, sident findes) Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsråd.kreds,
Holstebro S I

tempe : kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede formand for bestyrelsen for 01strup forsamlin,,::shns

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l d

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

"Jlstrup sogn,

Arealet beskrives således:

Hele matr.nr. Id beliggende vest for 01strup kirkegård.

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, 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.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses

Id af degnel)Oligen Dl.fil. by
på min ejendom matr. nr.
ulStrup sogn,

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

I:J 18t rup menighedsråd hver for sig.

01strup den lo /lo 1951.
Den sumlede bestyrelse OG idet jeg førstelærer Sørensen atte-

sterer, at vi 5 underskrivere udgør forsamlingshusets bestyrelse.
Leon ~ørensen. Kr. Søe. Plouggaard. Evald Krogh. A.L.Sørensen.I~ristianepedersen •

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på mate. nr. Id
af degneboli~en m.m. by OlstrUp sogn

a~IDK~ttOCXXXXXX~KXXXXKXX~XXxxxxxNkxxXXXXX~~~~~~~X
liGlse:xmedxmxtx;xoax Ji:lXllCmtjI!X~!n:lf&x
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 22/10 1951 .
]j. IUchter.

Jensen & Klel~bkov, AiS, Købcnha\'n.

bb~4~OUNeOR.~ eoalRYk,cLAI HOL5TIII'RO

...



Indført i dagLogen for retskreds nr. 83,
RingkølJin~ købstad m.v., den 1/12 1951.
Lyst. 'l'in,::;bog: Ud. ~lstrup, ~)l. 119.
Akt. Skab K. nr. Gal.

J.C. Christiansen.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

3~ degneboligen mom:,
.Jlstrup s o::;n o

Akt: Skab nr.
(udjyl.us af dommerkontoret)

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

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

sogn.

Købers } bo æl'
Kreditors p.

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

IbYOl' slds'" bndes) Fl'ednlngsDævnet fol'
Ringkøbing amtsl'åd.kl'eds,
Holstebl'o St Iempe: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Anders .Ander:aen l)lougsc;aard

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3~

af clep.llelJoli,,,;on m.m. by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

...,lstrup sogn,

Arealet beskrives således:

Don elol ~r mut~.nr. 3Q, Jer er ~eliggende indenfor en ufctonc
af 30 1l~0 r·3..>net fra ._1CJtrllp tir~:8.',ård8 no~ldlige 111atrikel';rænse,

jtro vodl~3te tort.
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, 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.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr •

.3~ af Jo·;nei)oli.~en j,loll1. by ",Is trup sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
_ 1 Gt ru p menighedsråd hver for sig.

,.L;tr·up • den 12/10 19 51.
:,nJcrs l.'lou,';s· ,Clurd o

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 3 a
af de',nci)oJi,'j8n !il.fJl. by • Jstrup- sogn

~at:lIårlkb't.d~~~·~x XX~~Xtdll:.lCXXXXXX;skp;x ;c:~x:./~xx fdJeXXXX:Cxxxanr., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 3~ ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 12 (l J. 1951 .
li. :,ir;11t er •

Jensen &- Kfeldskov, AIS, Kebcnhavn.
b51l .. ~(lUNtlORQ:lo 1l0G1RVltlO:iRI HOl5T&IIRO



Indført i du~_':bo[',enfor l'etsl~reds nr. 83,
Riw'1:dJinJ lui,stud 111"'" den 17/11 1951.
j .r:..: t . ~Pi[l ;uo:..;: ,_,d•. J:,;itrup c,l. 5.
:,Lt. :JlcClI) E. nr. 479.
Forud Gr lyst servitutter.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m, m. (vedr. fast ejendom).

lb degneboligen m.m.
..J'Istrup •

Akt: Skab nr.
(udfyld" al dommerkontoret)

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

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

sogn.

Købers }
K d't bopæl:re lors

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

CbYOrsldanl 6ndes) FredniDgsnævaet fol'
RiDgkøbiDg amtsråd.kreds,
Bolstebro S Ilempe: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede sOE~neråd for C.lstrup kommune

tilbyder herved som ejer af malr. nr. 1.2, le

Ølstrupaf degneboligen m.fil. by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr, nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

l,jatr .nr. 1..2 beligGende vest for vej en vest for Ølstrup
kirkeljård. r,:atr. nr. 12. beliggende sydvest for Ølstrup kirkecård.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges ll11elOtftfl1ante&, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign" derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønheds forstyrrende genstande.

ICorrun.Xleg:forbeholder Rtig dog ret til at opføre nødvendige skolebygninger
efter forudgående forhandlin~ med fredningsnævnet •

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses
1l.::,12. af degne1>oliC;en lJl.m. by

på min ejendom matr. nr.
101strup sogn,

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

'.,1St ru p menighedsråd hver for sig.

ulstrup. den

P.S.V.
/ 19

H. r,w.dsen, fmd.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1..2,12.,
af degneboligen IIl.m. by kastrup sogn

~k»~nKxxxXXX~~xxxxxxx~xxxxxxxMkxxxxxxx~~~xæmoc}~~X
.ua1sexmod'>Cm.xtr.xar.x: Jtll@l:XilI~m:JtlHidblmg.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 19/ 3
Ii. Hichter.

1952 .

Jenllen & Kjel::lskov, AIS, København.

lIlIIl



'8'oranstående fredningstilbuu ::;odkendes med de af
Do~nerådct tagne forbehold.

TIIrJGi.(uIlIlTG l\l.jTSR~ D, den lC. marts 1952.
G. TIrandt-Pe<lersen.

, l
I, I l.

Indført i dagbo{;en for retskreds nr.:' 83',

krst. 2.'in~bo~: Ld. ~lstrup, .ll. l,
Akt: Skab r. nr. 193.

Anm.: Forud el' lyst en servitut.
J.C. ClJristiansen.
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,"
FREDNINGSNÆVNET

FOR RlNGKJØBING AMT
REITEN I HERNING, 2. AFDELING

Nygade 1-3, 7400 Herning
Tlf. 97222200

Herning, 19. januar 1999
R.A.F. 74/98

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Ølstrup Menighedsråd v/Sigurd Steiner er d.d. tilskrevet
således:

•
"Ringkøbing kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing,
ansøger på vegne Ølstrup Menighedsråd om tilladelse til
at nedrive det eksisterende graverhus og opføre et nyt
tidssvarende graverhus med værksted/oplagsrum og handi-
capvenligt toilet i det Exnerfredede område nord for
kirken. - Ølstrup kirke - lb.nr. 70.

•

Efter en besigtigelse den 14. januar 1999, hvori foruden
nævnet deltog repræsentanter for Ringkj øbing Provsti ud-
valg, Ribe Stift, Fuusgaards tegnestue, Ringkøbing kom-
mune, Danmarks Naturfredningsforening, graver Margrethe
Ebbensgaard samt ansøgeren, Ølstrup Menighedsråd, skal
nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
meddele tilladelse til det ansøgte, da dette ikke er i
strid med fredningens formål. Nævnet har navnlig lagt
vægt på, at placeringen er lidt lavere end kirkens, og
at bygningen nærmest er omkranset af træer. Herefter
virker bygningen ikke skæmmende eller generende på ind-
kigget i kirken.

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

udnyttet
Naturbe-

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

• ~. • ,.. J • l'; '~,



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

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er ud-
løbet. 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 D~res orientering .•
IGRM



REG. NR. l"1- 2.-&c. co
{~ CANN~TNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBINGAMT

'Modtaget i
NaturstyrelsenSkov- og .

O~ 200\ Herning, den 28. november 2001
3 O N . R.A.F.74/01

Skov- og,Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København

Ringkøbing kommune er d.d. tilskrevet således:

"Ringkøbing kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing, ansøger om tilladelse til at opføre en
136 m2 stor træbygning inkl. en mellembygning vedrørende ejendommen matr. nr. 45, Degnebo-
ligen, Ølstrup, beliggende Byvejen 9, Ølstrup, 6950 Ringkøbing og tilhørende Den Selvejende
Institution Ølstrup Friskole samt ejendommen matr. nr. 16 m.fl. Degneboligen Ølstrup, belig-
gende Byvejen 11, Ølstrup, 6950 Ringkøbing, og tilhørende Ølstrup Sognegård. - Lb. 70 - Øl-
strup Kirke.

Et areal vest for Ølstrup kirke er den 27. marts 1956 fredet ved en sædvanlig Exner-fredning.
Kommunen har i fredningen taget forbehold om ret til at opføre nødvendige skolebygninger
efter forudgående forhandling med fredningsnævnet.

Fra Ringkjøbing kommune er modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en træbygning
ved Ølstrup Friskole. Bygningen bliver 136 m2 og op til en højde af 5,1 Ometer. Det er endvi-
dere oplyst, at byggeriet er igangsat.

Ansøgningen har været forelagt Ringkjøbing Amt, der havde ikke indvendinger mod det an-
søgte. Ansøgningen er endvidere forelagt Ribe stift, Ringkøbing Provsti og Ølstrup menig-
hedsråd, og heller ingen af disse har indvendinger mod det ansøgte.

Sagen er behandlet af nævnets formand alene efter § 9, stk. 4 i forretningsordenen for Fred-
ningsnævn.

Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladel-
se til det ansøgte, idet dette ikke er i strid med fredningens formål. Jeg har især lagt vægt på,
at byggeriet placeres vest for eksisterende bygninger, så det ikke er synligt fra kirken, ligesom
det heller ikke mindsker 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 nedenfor anførte adresse.

Skov- og Naturs~relsen RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
J.nr. SN 2001 ~ I~II II ~"" / N d 1 3 7400 H .Akt? Bit:- yga e - , ernmg

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

mailto:f-naevn@get2net.dk
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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.
h~~----"'"
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RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 9722 22 00 E-mai!: f-naevn@get2net.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Herning, den 21. april 2006
R.A.F. 12/06

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Ringkøbing kommune er d.d. tilskrevet således:

"Ringkøbing kommune, Ved l'Jorden 6, 6950 Ringkøbing, ansøger om tilladelse til at opføre
en tilbygning til Ølstrup Friskole beliggende Byvejen 9, Ølstrup, 6950 Ringkøbing. - Lb. nr.
70 - Ølstrup Kirke.

Et areal vest for Ølstrup kirke er den 27. marts 1956 fredet ved en sædvanlig Exner-fredning.
Kommunen har i fredningen taget forbehold om ret til at opføre nødvendige skolebygninger
efter forudgående forhandling med Fredningsnævnet.

Fra Ringkjøbing amt er modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning ved
Ølstrup Friskole. Bygningen bliver ea. 340 m2 stor. Amtet har anbefalet det ansøgte, som
Ringkøbing kommune heller ikke har haft indvendinger imod.

Ansøgningen har af Fredningsnævnet været forelagt Ribe Stift, Ringkøbing Provsti og Ølstrup
menighedsråd, og hel1er ingen af disse har indvendinger mod det ansøgte.

Sagen er behandlet af nævnets formand alene efter § 9, stk. 4 i Forretningsordenen for Fred~
nmgsnævn.

Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladel-
se til det ansøgte, idet dette ikke er i strid med fredningens formål. Jeg har især lagt vægt på,
at byggeriet placeres i den eksisterende skolegård og vil blive lavere end de eksisterende sko-
lebygninger, hvorfor byggeriet ikke kan påvirke indkigget til kirken eller virke skæmmende
på kirken.

Ti1ladc1sen 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 nedenfor anførte adresse.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et ge-
byr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når
nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde be-
handlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte

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

Tlf, 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@mail.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets 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.

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

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

Med venlig hilsen

~a;

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

Tlf. 97222200 E-mail: f-naevn@mail.dk
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