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• Matr.nr.: l~ 19! Klokkerholm m.v.

Hellevad sogn.

Genpart

3253
14. okt. 1953.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

gartner Karl li. Pedersen

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 1U og 1.21 af

Klokkerhplm m.v. by, Hellevad sogn at lade et

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

Hellevad kirke.

Arealet beskrives således:

Arealet omf~t·ter hele matr.nr. lf!9. og en bræmme nord for

kirkegården af matr.nr. 19! på 25 meter.

Fredningen har følgende omfang:

Areale t 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 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

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for He11evad kirke
hver for sig.

,den 1 / 10 19 53

Karl E. ~edersen

•
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af K1okkerho1m m.v. by,

He11evad sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt. (A 306)

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 12/ 10 19 5'.

Karsten.• Indfør~ i Dagbogen for Retskreds Nr. 70, Sæby K~tstad w.v.
den 14. okt. 195}.

Lyst. Tingbog for He11evad Bd. A Bl. 218. m.fl. Akt. Skab K Nr. 29'.
Harald Hansen

Afgiftsfri i H.t.Lov 140/193'(.

§ 1411, 2 kr.

•
-



• Matr.nr.: 6 Bredkær Præstegård,
Hellevad sogn.

Genpart

'252

14. Okt.1953.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet 'for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

gårdejer Hans Peter Grunnet-Hansen, Bredkær Præstegård,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 6 af
Breqkær ~'rmstegå.rd by, He llevad sogn at lade et

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

Hellevad kirke.

Arealet beskrives således:

En bræmme nord for kirkegå.rden på 40 meter, gående mod vest
helt ned til banen, heri inel. kirkens jordstrimmel langs diget.

Fredningen har følge~de omfan~:
Areale t må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg _

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringe:s
trans forma tors ta tioner, tele fon - og telegrafmas te r og lignend9,
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.

l'llf



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 menighedsrådet for Hellevad kirke

hver for sig.

Hellevad , den l / 10 19 53.

H. P. Grunnet-Hansen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 6 afBredk:er Præstegård, by,

Hellevad sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 12 /10 19 53.2

Karsten.

Indført i J~gbogp.n for Retskreds Nr. 70; Sæby K0bstnd m.v.

Lyst. Tingbdg for Hellevad Bd. B BI. 6. Akt. Skab A Nr. 306.
den 14. Okt. 1953.

Harald Hansen

Afgiftsfri i H.t.Lov 140/1931.
§ 1411• 2 kr.

lIwl
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Matr.nr.: lav K1okkerho1m m.v.
Hel1evad sogn.

Genpart

92
'.Jan 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

- I Fredningsoverenskomst.

•
Undertegnede

He11evad-3rum Menighedsråd

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. li.! af

by, Hellevad sogn at lade et

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

H e l l e vad kirke.

Arealet beskrives således:

Fredningen omfatter hele matr.br. l~ •

•
Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges. eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringe~

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 tils tand, 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 ej endom, 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 amtsr[ds-

kreds og menighedsrådet for Hellevad kirke
hver for sig.

Bredkær prgd. , den 24 / 3 19 53. p.m.v.

G. Laureen. Peter Gat Pedersen
Helge Grell

J enny Andersen

• Martinus Sørensen A. P. Christensen Chr~ H. Madsen
Jene Krist.ensen Peter Jungersen

Ernst PedersenAnders Andersen
Hans Michaelsen Laurits Bech

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr.

Hellevad
lU

sogn.
af Klokkerholm m. v. by,

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt. (A 306)

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 18/ 6 19 53.

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

stiftende p~ matr.nr. l av af Klokkerholm m.v., Hellevad Sogn, dog med
følgende forbehold: Sålænge administrationen af den omhandlede ejendom
henhører under de kirkelige myndigheder, træffer kirkeministeriet, dog
uans.' nærværende deklaration afgørelse med hensyn til eventuel opfø-
relse af bygninger på arealet, for så vidt disse skal tjene kirkelige
formål.

Kirkeministeriet, den 14. december 1953.
P. M. V.E. B.

Arne TrueIsen
Fm.

Fremsendes til i%edniDssnæyget for Hj@rriDi Amterådskte~.
Dronninglund Herreds Provsti, den 24. deoember 1953.

P. Hindsholm.

Indfør' i dagbo@n for retskreds nr. 70,
Sæby køb8tad m.v.
den 1. Jan 1954.
LYS~ T1ngfor for Hellevad C 36. Akta Skab C 530.

Harald Hansen
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Afgørelser - Reg. nr.: 02048.17

Dispensationer i perioden: 23-06-1987



FREDNINGSNÆVNET
for

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
,. BanegArdspladsen 4, 9700 Brønderslev
_ Telf. 08 820388

. t:. \ tJ--"-,

REG.l!&"'l", Om2:~~~U~i 1987
Fs. 42/87

e
e.'

Skov- og Naturstyrelsen
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Nævnet har d.d. tilskrevet arkitekt 0jvind Jørgensen, Kirkepladsen 4,
9900 Frederikshavn, således:

Ved skrivelse af 21. februar 1987 har De fremsendt ansøg-
ning om tilladelse til opførelse af servicebygning, indeholdende
mandskabsfaciliteter, værksted samt redskabs- og maskinrum på e-
jendommen matr. nr. l !S Klokkerholm By, Hellevad, ved Hellevad-kirke •
.- Ejendommen er omfattet af Provst Exner-fredning og beskyt-
telseslinie omkring gravhøj nr. M. 914.13.

Sagen har været forelagt Skov- og Naturstyrelsens fortids-
mindekontor.

Da bygningen i sin udførelse kommer i harmoni med kirkebyg-
ningen, har fredningsnævnet intet at erindre mod det ansøgte.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm af bl. 8.
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

udnyttes, førend sagen er færdigbehandlet af overfredningsnævnet
Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden

5 år fra dato.
Genpart af denne skrivelse er sendt til Landskabskontoret,

j. nr. 8-70-50-20/807-2-87, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening, Fortidsmindekontoret, • nr. 53-4135,
Dronninglund kommune.

P.

l,
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