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L n57
JA. OLt. 1953.

Matr. nr. : 19 Bonderup by,
Haverslev sOGn.

Genpart

! JrJ ),.
l! r

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredn ingsoverenskomst.

Undertegnede

Lurs ~eter Søndersaard, Donderup,

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

Bonderup by, llCl.vcr~)lev sogn a t lade et

areal af det te matr. nr. frede for a t sikre den fri beiiggenhed af

II u v e r S l e v kirke.

•
Arealet beskri v~s ~åleqes: "Fn bt'wmmo Ø3 t 01:., syd 101' lnl'keGciruen, mod øst på 100 mG tor Ob

mod syd pa 3j meter, alt som vist p& vedlagte kort.
DoS forbeholdes ret til ~onopf0relse af eksisterendo bYGnin:~r
at> udvidelse af oksiotoL'enLle bYsninser til landbru[;,smlJsfJic,d:6J L.
Hel, til opfø~clDe af cnsiluLobeholderc i indtil 2 m højde p~
~\!(1(";irlp.Yl ()-p j'l Y>ho{~,OlY'fl"""l"l ,p.r\"Y'."..,,....l-..,,...,',~l,.... ....
""',) _ .l. O· .....,...LJ. ov lJ\",.LJ.U..LUI.:-O.

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 ~f redskaber eller lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse a'f affald må ikke finde sted. Der må i det
l

hele ikke foretages ændringer l den nu bestående tilstand, der
.. I I I

• kan vi rke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.
Forbehold taLes med hensyn til 0t lavt læhegn ved det frede-

de Bl'eaJinordvestre hjørne.



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 menighedsrådet for llaverslev kirke
hver for sig.

Bonderup ,den 3 /10 1953.

Lars Peter Sønder~aard.

•
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr.

Haverslev
lo. af BondGrUll by,

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

en genpart henlægges på akt.
Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 13/10 19S3.

'.

• Karsten.

i da~boGen for retskreds nr. 73, Han Herreder,
den 14. okt. 1953.

Lyst. Tingbog bd. Hav. bl. 338. Akt. sko.bC nr. 227.

Olesen

2§ 14 : 2 kr.
Da det i beskrivelsen af det fredede areal fejlagtig er anført,

at "fredningen angår en bræmme øst og syd for kirkegården, mod .!§.1 på
100 m og mod syd på 35 m", skal' jeg herved, da den pågældendes ejendom
alene ligger vest og syd for kirkegården, begære lyst en ændring i den
citerede beskrivelse, således at der i stedet for øst i de nævnte un-
derstregede tilfælde skal stå vest.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, 25/7 1957~
Karsten.

cst.
:

• Tiltrædes af ejeren.
Bonderup, den 19/8 1957

Lars Peter Søndergaard
Indført i dagbogen for retskreds nr. 73 Han Herreder den 21.aug. 1957
Lyst tingbog bd. Hav. bl. 338. Akt:skab C nr, 227.

§ 14~ 3 kr. Otto Ringstrøm



L 225J
14. Okt. 1953. 1k Bonderup by,Matr.nr.: -IIaver:,lev sogn.

REG. NR. "zø}3 V /j{ -S '
"".

Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.•
Undertegnede

Edvard Lar8en Søndergaard, Lørsted,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 1k af

Bonderup by, Havers1ev sogn a t lade et

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

li a v e r s 1 e v kirke.

Arealet beskrives således:
En JI'u.l!llJneøst oL sydøst 1'01' kirkeg5.rden på 40 meter, al t

• som visL pl vodluato kort.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplante s 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 erstatnJng.

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 HuvenJlev kirke
hver for sig.

Lørsted
'C.C) / 9 19 53., den

Bdvard S0nd~I~aard •

•
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. lk by,Boncl el'Upaf

Haverslev sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den13 /10 19 5).
KarsLen.

IncUøl't i dagboGen 1'01' retslcrcds nr. 73, Han Herreder,

clen 14. Okt. 195).
Lyet. Tillbbo0 bd. Hav. bI. 340. Akt. skab E nr. 217.

0100en
.. 2~ 14 : 2 kr • cst.

•
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L4. Okt. 19J3. 3.§, Bonderup by,Matr. nr. :
Haverslev sOGn.

Genpart

Stempel- og gebyrfri,
lovnr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

Gårdejer Ohr. I';ol'tenoen 1!'l:::>ker, Båmderup,

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

af

by, lIaverG1ev sogn at lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af
H a v e r s l e v kirke.

Arealet beskrives således:
BD bnemme nurd ae.;mrdøu ~ for kirkegården på 40 mc ~er SOlU

visL på ved1aG~e hort.

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 virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.

I,



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 servi tutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for HUVCI'slcv kll'l<c

hver for sig.

Ilonderup 28, den j'J

C. j' • .t!'l;.,lwr

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. )Q. af Dundcrup by,

HuvelLl1cv sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 13 /10 195::5.

den 14. Okt. 19~).

lyst. Tinc,bo,; bd. Hav. bI. ::530. Akt. skab E nr. 158

Ol esen



FREDNINGSNÆVNET>

lriJ l



I - f(jll' ~ I

Umatr1kulere' areal at BøD4.rap ~7,
Hav.r.l ..... op. REG. NR • .ttJ}~ v

UJCXX xx,X,x.xx
Stempel- o~ gebyrtr1,lov nr.14o/19,1.

Da de kirkelige m,nd1Ghe4er 1 henhold t11 k1r~e.ln1.t.rl.t. c1r-
ttkulære at 26. Januar 1949 har trembat enake oa, at der ror.ta~.a tred-

nln~.foran.taltn1nser t11 .1~rlncat Haverale. k1rkeG omj1veløer. 0l
tt 4.. tredn1ne;snævnet har t\l&i..t.i l"84ennAftYn'i. forlU),s·\al1n.111e;;erplkftvede

b e ø t • • m e • I

Et umiddelbart ••t tor klrke~'rden bellaeen4e umatrlkulere'
~ areal at ~on4.rup 07. Haverale. eosa. der d.lvi. beQJtt ••• om park ••

r1n~øpla41 tor kirken, elle4.. lO. v1at pi det trem1.,'e kort ••4 re.
IkraveriDg, tr8« •• 1 talgen.e omfaDI'

Arealet al ikke bebl&~.8 eller beplant ••• ed udø11,.ø4el_.cea4e
'beplan'n1na. 118••0. der heller lltke pA. ar.~let IDA IUlln:lng •• tran.tor-

~'~ aatoratatloner. 'eleton- og tel.~ratwa.ter 0i lignende, eller opstil-
le•• kure, udeal,s.teder, lsboder, vOlne tl1 beboel •• eller opbavari.,
at redekabel' eller lignende .lutauaaue ge,n.tlUl4.. ji.n1~\.>h..l-. af a:l-

1It tald m4 11tke 11ftd' _'a4. Der a4 i det ~le ikke toreta,.. æodrln&er 1
e 4.. nu b••td_t' tilstand. der kan virke summende 811er b1Adren4.

r Gren.erne tor f•• 4a1al'. er ~.lg~n4'J
~o4 nord mat,. nr. , A Bonderup bl. Hav.ralev aogn, ~Oa ••t

a.tr. nr. , a 0l l k 1b4, mod .yd dwula. græn.en at en linie &Aend.
tra kIrk .... d.n. .,døutre hjerne 1. "d.atllg r.tnif~ hen til s.tr •
••• 1.'e y••tre akel, mod v.... 4ann•• IND.en at kirke.Arden. "stre
411'. Undtaset tra tredn1nceR er aen over areale' 1~b'.4.ottentllge

'01" tre4n1n&en Id •• 1A1.n er.tetD1na.
Nærværenel., kenel.lo, vll wre at tinglyse .011. aervltutliJilttfotM8

pia t1ngbolsblad.' for de' nmVl'l'e arøo\\l ~tt .Bonderup '07, Ha.v: ..relev

i:~Op•• ed respekt af nu plhvilflnde .uættel er o,; a.rv! tut ttlir. hvorom.
~
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henvie.. t1l t1aabogen.
Plta1.b.re~'1.et er fredn1n,8nævnte' tor H3err1nc &at.råd.kre'a

0& menilh.d8r'de~ for Ha••r.ley kirke hyer tor 81S.
"rværende kendel •• er ataast med forbehold at Ktrk.m1niateriete saakt10n

~r.dn1ng'DM"et to~ B~.rrlD& amtsrAdlkreda, 4.a l. oktober 1957.

Karsten. Chr. Petersen. Andr. Steffensen.

K1rkem1n1ateriet har 1 akrl~.l•• at 2.d8. til fredningenavnet
med.delt, at ministeriet for B1t "ed.kommendeintet finder imod den
afaalte fredninsaken4eløe at erindre.

i'redn1qlllUml.-t tor H~.rr1na AIltar4dakreds. den 4. dec. 1957.
Karaten.

Indført 1 d•• bogen tor retskreås nr. 73
Han Herreder den 7. 4eo. 1951.
Ly.t tlqbol' Bd. u." bl. U... "r. areal
Akts Skab J nr 402.

Otto Rlncetrøm.
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Terræn af
,Eond.rupBy.
Havorsle,) Sogn,

Ost,rJhn. .Horr..v,

.l{jDrT' '-'<5' And.

/; 4000

Det med rødt skraverede areal
pålægges servitut om fredning.

h_rp~ vid~e, øs~ I
_.~t;;! byveJ' 11(}1 e_ ...

Den kir' epuardsd16et
m r e i de v-- "-A ar... .... J....L..

l "

...j rri ~.....v, eh 2 . oktuber ~ 57

Voyærd'j'f?/ .G a,."eeciJ-<v.,Y0/ .tzn.9!ysff;~
.i /'C.ooe~6~/~/952
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Nordjyllands Amt
Naturkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø

Aalborg, den 29. august 2006

FS 53/2006 - vedr. j.nr. 8-70-51-81-833-0001-06 - ansøgning om tilladel-
se til etablering af depotafsnit ved Haverslev Kirke.

Den 20. juli 2006 gar De fremsendt en ansøgning modtaget fra Nørager
Kommune om etablering af et depotafsnit til brug for kirkegården ved Ha-
verslev Kirke i henhold til projekt udarbejdet af Brøgger Arkitektfirma AIS.

Anlægget placeres på matr.nr. 3 æ Haverslev, der er omfattet af deklaration
til sikring af kirkens frie beliggenhed.

Det fremgår af materialet, at anlægget placeres nord for kirkegården ud for
kapelbygningen og i nogle meters afstand fra kirkegårdsdiget og udføres
som tre betonkummer med vægge 1,10 m over terræn. Placeringen sker i ek-
sisterende bevoksning.

Nævnsformanden har foretaget besigtigelse og sagen er i øvrigt skriftligt be-
handlet.

Nævnet kan godkende det ansøgte under hensyn til, at depotet placeres lavt i
forhold til kirkegården, at den eksisterende kapelbygning ligger mellem kir-
ken og depotet og at der umiddelbart vest for placeringen findes større land-
brugsbygninger.

Det forudsættes, at bevoksningen omkring depotet opretholdes og den nu
ved kirkegårdsdiget placerede container fjernes.

Tilladelsen, der er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan in-
den 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.



Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet og behandlingen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen

Kopi sendt til:

1. Knud Erik Jeppesen
2. Niels Giversen
3. Nørager Kommune, j.nr. 01.03.03P19
4. Brøgger Arkitektfirma A/S, j.nr. 1458-2005
5. Menighedsrådet ved Haverslev Kirke
6. Danmarks Naturfredningsforening, København
7. Danmarks Naturfredningsforening, att. Michael Wulff

_ 8. Skov- og Naturstyrelsen
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