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L 2251
l4.okt.1953

REG. NR . .ID}' S

Matr. nr. : Genpart

110 f,12o~,12l~,107~Nr. Bratbjerg, Tranum sogn.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredn ingsoverenskomst.•
Undertegnede

gårdejer ~arius Niel~en,

llof,12oe
erklærer sig villig til som ejer af matr. nr12l~,lo7~ af

by, Tranum sogn at lade et

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

Koldemose kirke.

Arealet beskrives således:
En bræj'Jmesyd og vest og nord omkring kirkegården på henhold::;·

vis 80 ,50 og 50 m alt som vist pa vedlagte kort.

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 tilstand, der

kan vi rke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.



e, 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 Koldmose kirke
hver for sig.

Klithuse enge ,den 30/$ 1953
lliiariusNielsen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

~
lyse på matr. nr. 110!,120~,121~,107 af Nr. nratbjerg by,

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

en genpart henlægges på akt.
Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 13 /lo 19 53

Karsten

2 kr. Indført i dagbogen for retskreds nr.73
Han Herreder.

ffi~aæem_, den 14. oktober 1953
Lyst ting Log bd. 'franum IIIbl.lo5k
Nr. Bratbjerg m.m., G. nr. 479

Olesen,cst. /
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L 2252
l4.okt.1953

Matr.nr.: 132~ Nr. Bratbjerg,
Tranum sogn.

REG. NR. -l0).J t
Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

Sofus Marius Christensen,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. l32~ af
Nr. 13ratbjerg by, Tranum sogn l:1t lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af
!(oldel.lose kirke.

Arealet beskrives således:
en bræmme ~yd for kirkeg~rden pa 80 meter_som vist p~ ved-

lagte kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealet må ikke bebygges eller beplantes med Ud~igtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringef!
transforma torstationer , "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 er~tatning.

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 Koldemose kirke

hver for sig.
Tranum enge , den 30/ 9 1953

S, lvi.Christensen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 132 a af Nr. Bratbjerg. by,

Tranum sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 17/10 19 53
Karsten

Indført i dagboGen for retskreds nr. 73,Han Herreoer,
I n1_ ....._ .............I ...:I"' ........ 1 A .....1...4- , f1t::"2.

, J...L Cl..LLU-U/ UO.L1 ..L~. VJ.\. "". ~L;J...J..I

r'Y:" - ~~l'at&l'/'f~ -,
Lyst. Tingbog bd. III bl.132a ~ct.skab A.nr. 147-

Olesen,
kst.
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bl&t B~raverede arealer
har ikke Kunnet gennemfø-

1:1.:1. 1\. r
Nord.

res.

Fjerri talev, der. 10/10 - 1957.
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Det med rødt sKraverede areal,
pålægges servitut om fredning.
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Afgørelser - Reg. nr.: 02073.20

Dispensationer i perioden: 24-05-2000

_. ,



Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17,9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 24. 05. 2000

hr. landinspektør Peter Zacho
Landinspektørfinnaet Jammerbugten
Lundbakvej 1
Postboks 76
9490 Pandrup.

FS 34/2000: arealoverførsler. - Deres j.nr. 8380.

Ved skrivelse af 15. maj 2000 har De forelagt nævnet en arealoverførsel afmatr.nr. 110 q, 121
æ og 121 z Nr. Bratbjerg, Tranum, til matr.nr. 120 b m.fl. sammesteds.

På de overførte arealer er tinglyst deklaration til fredning afKoldemose kirkes frie beliggenhed.

Idet det er oplyst, at anvendelsen af arealerne ikke ændres, og idet det forudsættes, at
deklarationen overføres til den nye ejendom, har nævnet ingen indvendinger mod det ansøgte.

Sortsøe Jensen
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