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• Mat r • n r .: lA os llB. Hakkebyby og sogn, Genpart

L. 6517
14. Okt. 195'.

'=-

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

•
Undertegnede

Ejner Chr. Nielo~n, Ra~.eby.
erklærer sig villig til som ejer af matr. nr.

eRakkeby by, Rakkby
1,2, og lIla. a f

sogn at lade et

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

kirke.

Arealet beskrives således:

•
l) Fredningen omfatter hele matr.nr. 1.Q.Dom vist pA.vedlagte kort.

2) En br::mnme at matr.nr. llB. syd tor kirk§eArden på 80 ID, af'grænue

mo!!øst nI en lin""" " ""n,,+' ro " lr" ""e"'.!!."""' A4,. ....-- ......-- - ---c..',. --- -- .. - ......0..",,· IllII''''WIo/I """e,lIi;I.

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.

Ret til nødvendige læhegn forbeholdes.



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 1lak.k<.lby kirke
hver for sig.

,den 2 /10

Ejner Chr. 14ieleen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 1.51 ug 11lL af by.

llakkeby
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

sogn.

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds • den 13 / 10 19 53

Karsten.
Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 72a, Hjørriftg

købstad m.v,. den 14/10 195'.
L~et. Tingbog. B4 I Bl. 21'. Ak~1 S)a. ø Nr. 6'2.

Kort forev1l:lt.
Tb. Haagen.

Gebyr. L. 140/19'7.,

§ 14 III kr. 4.-



• Matr.nr. : 3A Rakkebyby og sogn. Genpart

L. 6516.
14. Okt. 1953.

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

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.•
Undertegnede

Jaoob Murlus Thomassen, Rakkoby,

Ra-kkeby by, sogn at lade et

areal af de t te matr. nr. frede for a t sikre den fri beliggenhed af

Rakkeby kirke.

Arealet beskrives således:

• En bræmme inden.for 35 meter .frakirkeglrden nordligcxJi~
dige, som viøt på ved lugte kort, dog ø~lede8, at allerede he.

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 r,edskaber ell.er lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke find~ sted. Der må i det

hele ik~e foretages ændri~ger i den nu bestående t~lst~nd, der

kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra.1
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 menighedsrådet for l~eby kirke

hver for sig.

Rakkeby , den 2'1 9 19 53.
Jakob Marius Tbomu8sen •

•
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af Rakkeby by,

Rakkeby sogn.

Det fredede areal er ind tegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsradskreds, den l~ 1019 53.
lli.:l.l"'øten •• Indført i dat;bogen for retekre4s nr. 72&, U3ørrins

klDbliltad m.v •• den 14ilO ~~5'.
I~st. Tingbog. Bd. I al. 70. Akt, Ikai T Nr. 205.Kort forevist.

Th .1IlJ.l1gen.
Gebyrl L. 140/19'7.
§ 14 II • kr. 2,- . ,, De" "tU;re4e •• at torans"åen4e tredDtn,a.o.erenskoll.ttil11.e t1nsl,se. pi 4en 4el at ma"r. nr. , ~ Bakkeb, b, Ol eOiD. der 11e
.er .al tor 4e. pi .841ag'e kopi at matrlkel~.r'et ane1.De, 1 Dord - e1d-
11& retniD& 1.beDde b1T.~. toralY14t angAr 4et areal, eoa pi korte' er a~81".' .e4 ra4 skravenng. 'llakkeb7. den ll. "'1 1957.lakob ftoaaaa8n.

Undertepe4e, 48r etb '&DIt"." eOIl .~er al 4e' .plpl.48n48 areal 1ttDlboS8., tiltræder. at foranatående oYerensko.at ttnal,.,. pi 838nd08-
••• matr. 'nr~·, l Rakk8', b7 0l .op... ]lakke'r. "•• a -ll.,'j_l 1957.

,~ St8tt~ne.l1.
Indt.rt 1 4aabogen tor re~8kr.de'nr. 72 a. a~err1nakøbetad' ••v., den 21/
1ret. tlngbog_ Bl. , L Aktl Skab O nr. 57. 1951

lort foreviet. Tb.Haagen
aeblr. L. 140/'7.§ 14 1kr. 2.



Matr.nr.: '.t Unk:.cby
'by 0,1;; øogn.

Genpart

t. 6515
U. Okt. 195'.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

Jenu Jenson ~ederDent R~lkk8Dy.
erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af

1lekl.oby by, RakJ..tiby sogn at lade et

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

kirke.

•
Arealet beskrives således:

l:.n B~.u lveat :t'or iil·~u&J.aX'deb po.a :SS !.letor Gom viot pau

v<.:dlu..;tl:! i.{.o:c·,t. Jc;;; 'tu8el' dot l\o:l.'be.l:.lold. a.t allt:nde boc;tnuendo

Bygnin,zer paB A.realet :t'orb11vør ubøren at irednl~.n",

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 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 Hakkoby kll'ke
hver for sig.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. "jt- af by,

sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den l' / 1019 5;.
l:ln.l'ISten •• Ilutørt 1 dagbogen tor l'etukrodø ur. 72ø. li~"rrins

l",'bøtud m.v.. :~JU 14/10 195'.

Ly~t. ~l~)bo~.bd. 1 Dl. ;05. Akt, Skab O Nr. 57.
Kort forevist. Tb. UlW.ien.

Gø~yr.L. 140/19'7.
§ 14 11 I 2 kr.

:
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•

REG. NR . .2o} 3 4!.~O .'s::J
Matr.nr.: 10~, Rakkeby

by OW;logn.
Genpart

L 6514.
14. Okt. 1953.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredn ingsoverenskomst.

Undertegnede

Jene Jensen Steen. Rakkebl.

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

Rakkeby sogn at lade etby,

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

Arealet beskrives således:
Den del at matr.~r. 10~, der ligger øst tor kirkeglrden,

samt en brmm...e på 35 meter at den del af matr.nr. 10Jl. der
ligger vest for kirkegården Bom viet på vedl@ste kort.

·Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke beb~gges eller beplantes med udsigtsødelæg-

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

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignenda,

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,



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 Rakl~ebykirke
hver for sig.

Rakkeby , den 23 /9

Jens Jensen Steen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. l0.a, af Rakkeby by,

Røk;,eby sogn.

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

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den l' /10 1953.

Karsten.

Indført i dagbogen tor retskreds nr. 72a, Hjørr1ng
købstad m.v., den 14/10 195'.

Lyst. ~lngbog' Hd I Bl 3'. Akt. Skab O Nr. 126.
Kort forevist.

~h. Hangen.
Gebyr. L. 140/19'7.

§ 14 II. kr. 2,-



Matr.nr. : 11& Rakkebl' by OG sogn. Genpart

L. 651'.
14. Okt. 195'.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede
Gårde3er Jørgen Jørgensen

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr.
11k

af

Rakkeb7 by, Rakkebl sogn at lade et

areal af dette matr. nr. frede forat sikre den fri beliggenhed af

Rakkeby kirke.

Arealet beskrives således:
En bræmme p~ '5 m. 1 en længde at 80 m 1anøs matr.nr. 11,a,'

østlige skel.

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 l'ignende:.

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 menighedsråde t for Rak:l~eb;ykirke
hver for sig.

RakkebJ ,den 2/10 195'.

Jørgen Jurganeen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 11 & af HaJdceb;y by,

Rakkeb;y sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 1,1 1019 5'.
Karsten.

Indført i dagbogen for retekreds nr. 72a, lljørring
købstad m.v., den 14/10 195'.

L;yst. Tingbog I Ud I Bl. '5 Ak~. Skab f Nr. 675.
Kort forevist

Th Haagen
Gebyr. L. 140/1937.
§ 14 11. kr. 2,-
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