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

'.~
Akt: Skab nr.

j ,~II/ domm" .... tordj
Mtr. nr., ejerlav, 80gn:
(I København kvarter)

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

sogn.

le nordre del,
Velling.

Køben }, '
K d·t bopæl:re Ion

. ;,.
't.,/' ,.'..._-

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
&ade og hus nr.:

(hvor .Idant endeo) Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro SI I kempe: r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Jens Richard Holm

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l~

~ nordre del ~
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Velling sogn,

Arealet beskrives således:

Hele det pågældende matr.nr., beliggende sydvest for kirkegården.

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

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, ud,algssteder, isboder, vogne til beuoelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

-kKXoo:k~!@!l:nC~~~J!.lt~jt!x:~xx

For fredningen kræver jeg ingen erstatning .
.leg er indforstået med, at ovenstående fredninp<;lilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

le af nordre del by Velling sogn,

dog udcn udgill for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Velling mcnighedsnid hver for sig.

Velling ,den 20 / 2 1951.
Jens Holm.

D

bud,
af

Idct fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstiI-
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l~ ,

nordre del by Velling sogn

X~DooKKXXXXXXXOOKXXXXXXX~XXXXXxMkxxxxxxx~~~~~~~
JI~~ x~~agør~~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 27/ 2
H. Riehter.

1951 .
Jcnsea tf Kif'ldskov~ A:S~ K"benhIVD.
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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.

l~ nordre del,.
Velling •.

Akt: Skab nr.
(udfyld,s øf dommerlr:ontorn)

Købers }
K d·t bopæl:re lors

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
&ade og hus nr.:

(hvor aldant findes) FrednlDgsnævnet for
RlDgkøbing amtsrådskreds,
Bolstebro St I kempe : r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Kristian Jensen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l~

d nordre del ~
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Velling sogn,

Arealet beskrives således:

Hell det pågældende matr.nr. (beboelse samt have).

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, ud~algssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

:lI~*Imh1exJllltg~qc.m:xit:JØxxx

Jeg forbeholder mig dog ret til, at der bebygges og beplantes i
samme omfang som der er for tiden, idet jeg jo har beboelse samt
have her på ovennævnte grund.

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

l,y af nordre del by
på min ejendom matr. nr.

Velling sogn,

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

Velling menighedsråd hver for sig.

Velling ,den 20 / 2 19 51.
Kristian Jensen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemm~s det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l,y:
af nordre del by Velling sogn

»mmX~XXXXXXX~XXXXXXX~~XXXXXX~XXXXX~~~XX~~~
at~~ iII~~xxX

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

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 27 / 2 19 51 .
H. Richter.

Jensen & Kjeldskov, A'S. Kobenha\On.
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REG. N R. /~,,~
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Akt: Skab nr.
(utifYldes ill dommerkontoret)

lZ nordre delt.
Velling.

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

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

sogn.

Købers }
K d·t bopæl:re I ors

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

(hvor sidant f!ndes) Fredninglnævnet for
Ringkøbing amtsrådlkredl,
Holstebro St Iempc: øre.kr.

Fredningstilbud
Undertegnede Kristian Jensen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. lZ
Vellingaf nordre del by

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.
sogn,

Arealet beskrives således:

Hell det pågældende matr.nr. (beboelse samt have).

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. hgn., derpå ej opsætte skure, ud&algssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønheds forstyrrende genstande.

~1xlltdcx:mtgcJdqcE:.txit:lOXXX

Jeg forbeholder mig dog ret til, at der bebygges og beplantes i
samme omfang som der er for tiden, idet jeg jo har beboelse samt
have her på ovennævnte grund.

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

lZ af nordre del by
på min ejendom matr. nr.

Velling sogn,

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

Velling menighedsråd hver for sig.

Velling .den 20 / 2 19 51.

Kristian Jensen.

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

nordre del by Velling sogn
bud,
af

\

~xxxxxxx~xxxxxxx~~xxxxxx~xxxxxxx~~~X%~~~
iOfiU~ iII~~xXX

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

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 27 / 2 1951 .
H. Richter.

Jensen & Klelu~kov, A~S. Kubcnhavn
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REG. NR. /~,,~

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.

l~ nordre del,
Velling.

Akt: Skab nr.
ludJyl4 .. øl domm.,tonl.Nt)

...~Køberø }
K d·t bopæl:re I orø l

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

(b_ lidanl endes)
/

Fl'ednillgsnævnet fol'
Ringkøbing amtSl'ådskl'eds,
lIolstebl'o

kr.Stempel: øre.

Fredningstilbud
, r Undertegnede Niels Peder Pedersen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l~

af nordre del by Velling
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

Hele det pågældende matr.nr.(beboelse samt have)

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

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes tramformatorstationer, 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 der bebygges og beplantes i samme om-
fang som er der for tiden, idet jeg jo har beboelse samt have på
ovennævnte grund.

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

lz af nordre del by Velling
matr. nr.

sogn,

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

Velling menighedsråd hver for sig.

Velling ,den 20 / 2 19 51.

Niels Pedersen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstiI-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l~
af nordre del by Velling sogn

;j[:xIWIXafX~XXXXXXXdtXXXXXXX~XXXXXXX:lMlocxxxxxx~:llIld1bDxmxrx.xarxx:taUlimcxx
XdeKaCJæil:lflXiIi:x:XlXX ~~

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

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 27 -/ 2 19 51.

Jen .. n li< Kj.ldsloov, 1.:5, København. H. Rich t er,
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REG. NR. ./~~9
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 172. nordre del,
(IKøbenhavn kvarter) VellinD' sogn.

eller (i de sønderjydske lands- to

dele) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(u4fyldll øf domm,,""nlo,'"

Købert }
K d·t bopæl:re lOrt. . --

"

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

(hvor Ildant f!ndes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro SI Iempe : kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Jens Christen Ulkjær Jensen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 172.

~ nordre del ~
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Velling sogn,

Arealet beskrives således:

Hele det pågældende matr.nr., beliggende nord og nordvest for
Velling kirkegård, samt den smalle jordstrimmel vest for vejen
øst for kirkegården.

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, ud~algssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at der bygges hønse- og brændselshus samt
bepåantes læp da der ikke er plads til nogen af delene på min egen
byggegrund.

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

172. af nordre del by
på min ejendom matr. nr.
Velling sogn,

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

Velling mcnighed:,råd hver for sig.

Velling, den 21 /2

Jens Ulfkjær.
1951.

Idet fredningsl)ævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 172.
af nordre del by Velling sogn

x&mx~~xxxxxx~~~xxxxxxx~xxxxxx~~xxxxxxx~
delse med matr. nr. 17 e smst •
Det fredede areal ses indtegnet på ~edlagte kort, af hvilken en genpart

hvilket matr. nr. i forbin-
ibd. udgør et landbrug.

bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 27 / 2 19 51 .

H. Richter.
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REG. NR. ,/~J'~ I J

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

29~ nordre del,

Velling •

Akt: Skab nr.
(udfyld .. ol dommerkontoret)

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

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

sogn.

Købers }
K d't bopæl:re I ors

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
&ade og hus nr.:

ChYOf ."danr findes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro Stempel: _ kr, øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Peder Tang Toft

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 29~

~ nordre del ~
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Velling sogn,

Arealet beskrives således:

Hele det pågældende matr.nr., beliggende vest for Velling kirke-

gård.

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

Ikke på arealernc må grave~ grus eller anbringes transfollllatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte ~kure, ud~alg~steder, isboder, vogne til bcuoelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrendc genstande.

:x;ks:xornetmJxlmaxl~:mrocNllcmcX

For fredningen kræver jcg ingen erstatning,
Jeg er indforstået med, at ovcnstående fredninp>lilbud lingly;es på min ejendom matr. nr.

29~ af nordre del by Velling sogn,

dog uden udgift lor nllg.
l'åt,lIcbcrcttigct i hcnhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Velling menighedsråd hver for sig.

Velling, den 20 / 2 19 51.
Peder Tang Toft.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, be~temmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 29a
af nordre del by Velling - $ogn

~.K3CXXXXXX:lCdfJ(XXXXXX~~XXXXXXX~XXXXXX~ hvilket matr. nr. i forbin-
dcl~e med matr. nr.27g, 27it 270, 2 g~ 28h, 2 i,29m, 30d, 31 x!kt. udgør et landbrug
Dct fredede areal sg~l?dt~~~t Ifåo~d§.~t~'i<9>ft, ~f·HSræl!nL~nmgc1t~~P bedes henlagt på akten. .

Fredningsnævnet for Ringkøbmg amt, den 27 / 2 19 51.
H. Hichter.

50 U41l0UNIOA6S aOG1AVIUILRI HOL:"llOIIIO
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01489.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01489.00

Dispensationer i perioden: 02-10-1989



FREDNINGSNÆVNET
FOReRINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS Rin~k"bin&.dep 2...oktober 1989.

RAl 1>1/1987.
D()MM~.RKONTORET TELEFON 073214 II

6950 RINGKØBING
Modtaget I

Skov- og Naturstyrelsen

O 3 OKT. 1989
LlJ)

li. {O.~

ot-J
Nævnet har d.d. tilskrevet Velling menighedsråd v/ Peder Juul,
Vennervej 16, 6940 Lem, således:

IIVedrørende etablering af affaldsdepot ved Velling Kirke på pc.af
matr.nr. l7c Den nordlige Del, Velling.

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.

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

e
e

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

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

Med venlig hilsen

~~

skov- og Naturstyrelsen,e Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.

Miljøministeriet
Skov- og Natmstyrelsen
J.nr.SN /!JJ?>/II- 0001 BIl.~.
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Rigtig kopi af matrikel kortet.

Direktoratet for Matrikelvæsenet I !h;Zr: 19$0.
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