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REG. NR. /~~/,e

Matr.nr.: 2a Kvissel, Aasted sogn. Genpart

3695
7. august 1952.

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

gårdejer Niels Peter Nielsen, Storgaard, Kvissel,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 2a af
Kvissel by, Kvissel sogn at lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beligge"nhed af

Kvissel kirke.

Arealet beskrives således:

En bræmme vest for kirkegården på 30 meter+ en bræmme syd for
kirkegården hen til skellet + en bræmme øst for kirkegården på
20 meter.

Fredningen har følgende omfang:
Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringel:j
,f,

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende",
eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-
else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende
genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det
hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der
kan vi rke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra
kirken.



For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ej endom, dog uden udgi ft for mig, og med respekt af nu
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påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-
bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-
kreds og menighedrådet for Kvissel kirke
hver for sig.

Kvissel , den 30 / 6

N.Nielsen
1952•

, I
,

I

I

storgaard.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående'
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ,ting-
lyse på matr. nr. 2a af Kvissel by,

l,\
l Kvissel sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort" af hvilket
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en genpart henlægges på akt.
Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 7 /9 19 52

Kars ten.
\ ,

Indført i dagbogen for retskreds nr. 71
Frederikshavn købstad m.v., den 7. aug. 1952.
Tingbog: Aasted nr.I Akt: skab F nr. 689.

I 'l

W.Beckett. , I
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01901.06

Dispensationer i perioden: 08-05-1985 - 20-02-1989
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FREDNINGSNÆVNET
far

Nordjvllands amts nordlige fredningskredl
.- ' Baneglrdsplad •• n ". 9700 Br.nde ... lev

Telt. 08·820388

.'
B"'''Urs/tfJ, dm 8. maj 1985

Is. 304/84

Miljøministeriet
Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K.

LV C;
2. L{ ''''lej Jti"
PJV.

Til fredningsregisteret
til orientering Z y/. 'l'S-- R~-

)z4(

Nævnet har d.d. tilskrevet Frederikshavn kommune, Planlægnings- og
miljøudvalget, således:

Frederikshavn kommune har til fredningsnævnet fremsendt sag
om sti inden for det ved Kvissel kirke værende areal, der er om-
fattet af Provst Exner fredning.

Stien skal anlægges i forbindelse med, at Nordjyllands Amts
selvejende Byggevirksomhed opfører almennyttige udlejningsboliger
på matr. nr. 2 ~ Kvissel by, Åsted.

Fredningsnævnet kan efter foretagen besigtigelse og drøftelse
med Nordjyllands Amts selvejende Byggevirksomhed godkende, at der
anlægges en sti i vestenden af det fredede areal som vist på skit-
seforslaget fremsendt hertil den 15. februar 1985.

Kopi af skitseforslaget vedlægges.
Fredningsnævnet drøftede på ovennævnte møde beplantning af

det fredede areal.
Kommunegartner Overgaard, Frederikshavn, har udarbejdet be-

plantningsplan, der er tiltrådt af Nordjyllands Amts selvejende
Byggevirksomhed og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite
for Frederikshavn.

Fredningsnævnet kan godkende beplantningsplanen for det frede-
de område, således som det er ændret ved Danmarks Naturfrednings-
forenings lokalkomite's skrivelse af 23. april 19885. . ,'"..f ••

Modtaget, frednlngs~,).L'u?'
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FREDNINGSNÆVNET REG. NR.for

Nordjvllands amts nordlige fredningskreds
Banegårdspladsen 4, 9700 Brønderslev

Telt. 08 820388

Brønderslev, den ~o. februar 1989
Fs. 27/8.9

Frederikshavn kommune
Teknisk forvaltning
Driftsafdelingen
Rådhus Alle 100
9900 Frederikshavn •

Modtaget i
Skov- og Naturstyreisefl

<, i i~AR, 19~9

Ved skrivelse af lo. februar 1989, j. nr. 1304, har Frede-
rikshavn kommune ansøgt om tilladelse til etablering af fortov/sti
ved Mejlingvej i Kvissel.

Arealet er beliggende på matr. nr. 2 ! Kvissel ved Kvissel
kirke.

Arealet er omfattet af Provst Exner fredning.
Fredningsnævnet har intet at erindre mod det ansøgte.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes

for overfredningsnævnet, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm af bl. a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen •
Såfremt en klage er indgivet, må nævnets tilladelse ikke ud-

nyttes, førend sagen er færdigbehandlet af overfredningsnævnet.
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5

år fra dato.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN \ ~ \ I I ,l{ - O O O ,

Akt. nr. '-f

P.

Kopi sendt til:
Nordjyllands amtskommune, Landskabskontoret.
Danmarks Naturfredningsforening •.
Skov- og Naturstyrelsen.
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