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Matr.nr.: l e Uggerby, Uggerby sogn. Genpart

l c ibd.
L. 5874
15. nav, 1952.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.
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~'I •~.
Fredni ngsoverenskomst.

Undertegnede

gårdejer Johannes Bach, Uggerby,
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erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. l e og l Q. af
Uggerby by, Uggerby sogn at lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af
Uggerby kirke.

Arealet beskrives således:
l e: Hele arealet nordvest, nord og nordøst for kirkegården

ned til bækken.
l c: En bræmme på 20 meter op mod matr. nr. l ~ som vist på

vedlagte kort, samt yderligere den del af matr. nr. l c
der ligger mellem bækken og en linie trukket ret nordøs
fra kirkegårdens nordøstre hjørne.

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

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes,
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 virke skæmmende eller hind rende for udsigten til eller fra
kirken.



• For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-
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bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-
kreds og menighedrådet for Uggerby ,!/;,.,1e

hver for sig.

Uggerby, den 31 / X 19 52.

Johs. Bach

•
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
e'lyse på ma tr. nr. l~, l ! af Uggerby by,

Uggerby sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket
en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 13/ 111952.

Karsten •• Indført i dagbogen for retskreds nr. 72 ~, Hjørring købstad m.v., den
15/11 1952.

Lyst. Tingbog: Bd. I Bl. 18. Akt:Skai B nr. 692.
Kort forevist.
Lyst som behæftende landbrugsejendommen matr. nr. l c m.fl.

Uggerby.

§ l4II 4 kr.
~h. Haagen.
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Matr. nr. : 6 E Uggerby by og sogn m. fl. Genpart

L. 5873
15. nov. 1952.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredn ingsoverenskomst.

Undertegnede

gårdejer Laurits Grønbech, Uggerby,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 6 E og l g, af

Uggerby Uggerbyby, sogn at lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

Uggerby kirke.

Arealet beskrives således:

6 E: En bræmme vest for kirkegården på 18 meter hen mod bygningeJ

l g,: Den del af matr. nr. l g" der ligger nord for vejen fra Horl

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes,

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 virke 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 ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-
bogen.

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

, den 21/ X 1952.
Laurits Grønbæk

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. 6 l? , l,g, af Uggerby by,

Uggerby sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket
en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 13/ 111952.
Karsten.

Indført "i dag~ogen for retskreds nr. 72a, Hjørring købstad m.v., den 15/1J
1952.

Lyst. Tingbog Bd: I Bl. 26 Akt:Skab S. nr. 166.
Kort forevist.
Lyst som behæftende landbrugsejendommen matr. nr. 6 l? m.fl.Uggerby

Th. Haagen.
§ 14II 4 kr.
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Matr.nr. : 6 o Uggerby by og sogn. Genpart

L. 5875

15. nov. 1952.
,,1

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

Fredningsnævnet for Hjørring
amtsrådskreds.
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Fredn ingsoverenskomst.

Undertegnede

Niels Peter Jensen, Uggerby,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 6 o af

Uggerby by, Uggerby sogn at lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

Uggerby kirke.

Arealet b~skrives således:

Den del af matr. nr. 6 Q, der er beliggende nordvest for

kirkegården ned til bækken sow vist på vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet måanbringefi

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 virke skæmmendeeller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.

Id"



For fredningen kræves ingen erstat~ing.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedrådet for Uggerby kirke
hver for sig.

Uggerby , den 7/7 19 52.

Niels Peter Jensen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

lyse på matr. nr. 6 o af Uggerby by,

Uggerby sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagt e kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 1$1 1952.

Karsten.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 72 ~ Hjørring købstad m.v., den
15/11 1952.

Lyst. Tingbog Bd. I Bl. 25. Akt:SkaJ P nr. 450
Kort forevist.
Lyst som behæftende landbrugsejendommen matr. nr. 6 o m.fl.Uggerby.

Th. Haagen.
§ II14 kr. 2.
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Matr.nr.: l h Uggerby b~ og sogn. Genpart

L. 1135.
25. feb. 1954.

I
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Stempel- og gebyr fri ,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredn ingsoverenskomst.
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Undertegnede

Uggerby kirke ved menighedsrådet,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. l h af

Uggerby by, Uggerby sogn at lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

Uggerby kirke.

Arealet beskrives således:

Kirkens areal syd for kirkegården ned til vejen.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet måanbringes,

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende",

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende
'!"
I
I,,
\

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan virke skæmmendeeller hindrende for udsigten til eller fra,
kirken.



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

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

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-
kreds og menighedrådet for Uggerby kirke.
hver for sig. Formanden, lærer Lassen Grøn, indestår samtidig ved sin
underskrift for, at underskriverne udgør menighedsrådets samtlige medlemm,

Uggerby ,den 22 /11 1952.
Lassen Grøn Chr. Sommer Carl Sørensen Johs. Krag,

Jakob Mortensen Chr. Pedersen Cai Rasmussen

Idet fr~dningsnævnet modtager og godkender foranstående
, I

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. l h af Uggerby by,

Uggerby sogn.
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Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket
en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 29/ 9 19j3.

Karsten.
Det tiltrædes, at nærværende fredningstilbud tinglyses som servitut-

stiftende på matr. nr. l h Uggerby by og sogn, dog med følgende forbehold:
Sålænge arealet administreres af de kirkelige myndigheder, træffer

kirkeministeriet dog uanset nærværende deklaration afgørelse med hensyn ti
eventuel opførelse af bygninger på arealet, for så vidt disse skal tjene
kirkelige formål.

Deklarationen bortfalder i det omfang, hvori arealet senere måtte
blive inddraget under kirkegården.

Kirkeministeriet, den 10. februar 1954.
P.M.V. E.B.

Arne TrueIsen, Fm.
Indført i dagbogen for retskreds nr. 72 a, Hjørring købstad m.v., den

25/2 1954.
Lyst. Tingbog: Bd. I. Bl. 155 Akt:Sk~ F nr. 477.

Kort tidligere forvist.
Th. Haagen.

Gebyra L. 140/37.
§ 14 II 2 kr.
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n. de kirkelige myndigheder i henhold til kirkeml~ist.r1.t. cir-
kulær.e at 26. janu~r 1949 h;.r fremsat ønske om. ~t der foret.ges Ire4-

~ a1ngstoranstal tnine;er til S1d'~I'1ngaf Uggerby kirkes omgl velser t og 4a

t~ednln~enæTnet bRr fundet nedennævnte tor~n$taltnin~er påkrævede
b e s t e m m e s c

~ Den del a:f .il1<'ltr.nr. 68 Uggerby 'by og sogn. der 11t.,~~erøst for
,'- en linie løbEmde parallel t medeg 1 en afstand a.t 18 m fr/~,ki:r.kegår-.-denl sydvestre skel, alt som vist pi det treml~gte matri,telskort m~d

rød skravering. hvilket ar.al ifølge tingboren ejes at byens beboere,
trede~ 1. føl~ende omtan~1

Areal" t må i 'tke bebygt!es ell(~r beplAntes med uds1gtaødellli.:.ende
beplantnin~, 11 ~~eAOJllder heller ikke på arealet må ~nbrin(~es transfor-

matorstat1oner. telefon- o~ telegrnfmnoteF og lignende, eller o~'ll-
, 'l'

~1'8 skure, udeal~sstedert isboder, .oene til beboelse eller opbeY~1nc

at redskaber eller l1.t?nende akæm.mende genlttande. henlæggelse at aftald

ml ikke finde sted. Der må 1 det hele ikke foretages .ndr1nger 1 den
"'~nu bestAende tilet~nd, der kan virke stammende eller hindrende for ud-

8llten til ell~r frA kirken.
lor fredningen ydes 1n,;erlerstp,tning"
Nærværende kendele9 vil være et tinel, ..... serv1tutet1ftende

pl t1a')oBsbladet for de' DeYhte areal 1 Jlgær.by by mod re.,.kt af nu
plh~l.nde hæftelser oe ••rvitutter, hvorom henvises til ttac'ocen.

amtsrA.4ekred.PAtalebnrettieGt er frednint:entllTnet tar Hjørring

0' llenighedarAaet tor Uggerby kirke oh ve,.. fo, $ ,., "

'rednin( ..ur~,y:net .for Uggerby den )0. august 1957.Bj.rrin~ u~t~ridskreds.' .'Karsten.
"
"ilt

\
Chr. Pedersen. Aage Emmersen.
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I , IndføTt i'dagbogen for retskreds nr. 72 a, Hjørring Købstad m.v.

den 14/9 1957 •
Lyst. Tingbog: Bd: ho bl. 96. Akt:skab Q nr. 487. •

TH. Haagen
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FREDNINGSNÆVNET 1057 .LREG.Nl Brøndmlev, dtn 7. mart s 1986
Fa. 304' 85

for

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
BanegArdspladsen 4, 9700 Brønderslev

T.II. 08·820388

Miljøministeriet
Frednin~sstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K.

Til frednil1gsregJsteret
til orienteringiX (p,/

7~-f~
Modtaget I frednlngsstyreJsen

1 O MAR, 1986

Nævnet har d.d. tilskrevet Hirtshals kommune s~ledes:

Hirtshals kommune har ved skrivelse af 17. oktober 1986,
j. nr. 391/85, an~odet om tilladelse til at opføre en facilitets-
bygning i forbindelse ~ed U~~erby kirke på matr. nr. l ~ Uggerby-By, Up;gerby.

Byg~estedet er omfattet af kirkefredning.
Fredninr,s~~vnet har foretaget en besigtigelse og fik forevist,

hvor bygningen ønskes placeret.
Fredningsnævnet kan godkende, at der opføres en facilitets-

bygni!.g som vist på den fremlagte tegning på betingelse af, at
facilitetsbygningen rykkes længere mod øst, s~ledes at den placeres,
~vo~ den nu nedrevne bygning har været belir,~ende og således, at
sydenden af facilitetsbygningens parkerin~splads er i flugt med det
sydlige kirkegArdsdi~e.

Afg0relsen kan efter naturfrednin~slovens ~ 58 indbringes for
overfredningsnævnet, Amaliega1e 7, 1256 K~benhavn K. af bl. a. an-
s~geren og forskellige myndi~heder.

Klagefristen er 4 u~er fra mo'ita.:relsenRf denne meddelelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før uiløbet af klagefristen.
S~fremt en kla~e er ind~ivet, må ~~vnets tilladelse ikke ud-

nyttes, førend sagen er færdi~beta~jlet af overfredninF,snævnet.
:Jodken1elsen bortfalcier,. hvis den ikke udnyttes inden 5 år

fra dato.
Genpart af denne skrivelse er sendt til ~ntsf~edninf,skontoret,

j. nr. 8-7o-52-1/lo-?3-85, Amtsarkitei.tkon:oret, 1redninhsstyrelsen,
Danmarks Naturfre~nin~sfOrening~ :urde~in~sr9detj!~irtSh~lS kommune,
arki tekt BundgR~1rC1, Ugpo;erbymen~~:1ejs~qd. r-- f\I _ l'

\ r ~. V.

~~sen
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