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Matr. ur. : Genpart

;1A Aaated
by og sogn.

4838
ll). Sep. 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede Menighedsråd for Aasted og Kv1sso1 k1~kedi-

strikt er og SlGurumaosn

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. la- af

by, AUl;)ted sogn at lade et

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

....aated kirke.

Arealet beskri ves således:

Den del af 1118t r • nr. ~ Aaated 1'1 og Sogn, der 11gger mellem

kirkegården og byvejen syd for præte1&å:tdsl1og afgrænset mod vest

af sosnevej nr. l og mod øst af matr. nt'. l2!, Aasted.

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

1lc:v:fi\'illi'be1flJJ.~df..JIb.' d8g B8ll-9l1~~t~U} or mi g. OL: med res palet at nu p~-
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for A~ut~d ki~ke.
hver for sig.

'.~uted,den 6 /11 1952.
P.Weøtersaar~-U1eluen. Johs. Sørensen. L.A.a.Hansen. Kristine lli:m..oerJ.
OSW&r Carlaen. Edv.Laraen. P.J.Pedersen. Lara S.Gedais.

Erhardt Jen...;en.Johs.Christensen. Karl Holm. Ida Jensen.
Chr.Jensen. U.Andersen. J.Præøtholm. Kristian Nielsen. Johan-
nes SØreIWen. Jena Jeru.en. Chr.Birkbak.
Underskrifterne ar samtlige menighedsrådsmedlemmer i Aasted-Skm-
rum-Kv1øsel,hv1lket bevidnea at P. liastergaard-B1elsen.

Aasted-~lc.,-lX'wn Pastorat pr.A.vieuc1.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
1"
~,

r
lyse på matr. nr. la af Aasted by,

Aasted sogn.

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

en genpart henlægges på akt.
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Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 18/ 6 19:i3.
K'3.r~;Len.

Det t 11Lr'JJlle'5, a L n:Br v'erend p. frpd tl1.nO"srleklarRtion tlnrrlyse3 SOIl1

servitutstiftenrie pOl matr.nr. 1.9; Aasted by of: sOP'n dol'; med følf'ende
forbehold:

"Sålllne;e den Lil pr:esteembedet hørE:nde have med gårdsplads s:lmL
den del af præsteg"~ll'den~ areal, der' .nfCrrer l umiddelbar tllknytninrr
hertil, adnlinistrercs ·tf de kll'keli.!:e myndip'heder, tr:effer kirkemini-
steriet afgø rels e om nYlJlacerin!?" af præstep'8.rd ens b:>'gnlnp:er herund P.l'

tillife selve bya~eplanen samt tilbygnlnger m.v. OP' omby~ninger, der
~ndrel' preste~~l'dens uJseende, uanset frednlnFsdeklarationen.

KirkeministerlHt, den l. sep~ember 19~j.
P. M. V.

E. B.
Ein'.lr 1øwe

fm.

Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 11.
Frederikshavns K~bstad m.v., den 10. A.p. 1953.

L Y S T~

Tingbog: Aasted Hr. I Akt: Skab C Nr. 472.
Karsten.

'L. 140/1937 kr. 0,00

§ 14 ___ ---.~L

laIt kr. 2,00
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REG. NR. "t(!),.t~ ~ .I i , ,

Matr.nr.: Genpart

l2a m.fl. Aastedby-og sogn.

863
14. Febr. 1953.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede gårdejer Ejler Emanuel Ohr1s~ensent "Kirkensg&rd "

Aasted. ,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. l2a m.tl. af

Ans t ed by, J'.asted sogn at lade et

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

Aasted kirke.

Arealet beskrives således:

1) eu lJ.!.· j.1W:; ø~t for ki.cke.!,;åra.en DC p.c,,,,,,te,;;ården på 35 Ir. med for-
be~lOltl:li' et. lYl:lthus på arealets nordøstligste hj0rne,

2) den del af.mntr. nr. 12~ m.~ •• der ligger vest for en flU[~tli-
nie i'r.::l.ovennævnte ~ralDlme~n9r~østlige hjørne til det sydvest-
lige hjørne af matr. nr. 12K. alt som vist på vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende bep"lantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende.

eller opstilles skure, udsalgssteder, isbode~, vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber eller lign~nd~ 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.

iii~,



For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min
fornævnte ej endom dog uden udgi ft for mig. om. respekt ~ nuvrm:ende
hæftelser og l$ervitutt;er. ° °

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-
kreds og menighedsrådet for Aasted kirke.

hver for sig.
Aast;od 1~2

Ejler Christensen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

lyse på matr. nr.
AaQted

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
12n m.fl. Aaateda af by.

sogn.
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Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 14/2 1953.

Indført l Dtgbop"en for Hetskreds Nr. 7J.

Frederikshavns Købstad m.v., den 14. Februar 19?3.
L Y S T på 12! og 1~ 0g 12!

Tingbog: Aasted Nr. I Akt: Skab E Nr. 22.
Karsten.

I
li, L. 14J/1937 kr. 0,00
I'
,I § 14 - ~~00______ =..J....:::: __

la1t kr. 2,00
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Akt: Skab nr.. "' ,~.

REG. NR. ';02..R "'J
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Det med r~d t skraverede areal
pålægges servitut om fredning.

Aastqd BY,N istrupgoardtl.

Aastad Sogn,Horn5 Hernzd)

Hjorring Amt.
1,4000

<
•z l'..l4'ærdlj?e/ o/"cereN Æqol r?er J""q/.rcjeUorlfd

$~~~C o/~....~.:f.!.vz.9 ~"l.anle/~.
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1- Afgørelser - Reg. nr.: 02022.01

Dispensationer i perioden: 21-02-1983
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FREDNINGSNÆVNET REG. NR. -;2 o (/,2 A'
lor

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
Banegårdspladsen 4, 9700 Brønderslev

Telt. 08 - 820388

Brønderslev, den 21. februar 1983
Fs. 9/83

Modtaget i fredningssfyrelsen
Miljøministeriet
Frednihgstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K~

- 1 f'ihR. 1S33

Nævnet har d.d. tilskrevet arkitekt 0jvind Jørgensen, Frederikshavn,
således:

Ved skrivelse af lo. januar 1983 bar De ansøgt om tilladelse
til at opføre en mindre tilbygning til eksisterende konfirmandstue
og mødesal ved Åsted præstegård, matr. nr. l a Åsted by, Åsted, be-
liggende Lendumvej 65.

Det er oplyst, at tilbygningen vil blive opført i samme ma-
terialer og med samme bygningsprofil som den nuværende bygning.

Fredningsnævnet skal herved i medfør af bestemmelsen om fred-
ning af Åsted kirkes omgivelser godkende, at der ved Åsted præste-
gård, m~tr. nr. l ~'Åsted by, Åsted, opføres en tilbygning som an-
søgt.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsr~vnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl. a. an-
søgeren og fo~skellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne meddelelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.

Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af overfredningsnævnet.

Nærværende tilladelse bortfalder, sAfremt den ikke udnyttes
inden 5 år fra dato.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Amtsfredningskontoret,
Nordjyllands amtskommune, Fredningsstyrelsen, Dannarks Naturfred-
ningsforening, Frederikshavn kommune, Åsted menighedsråd.
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