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Fredningen vedrører: Kettrup Kirke

• Domme

Taksations komm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet
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TfIl<;TED AMTSRADSK!~EDSFredningstilbud. 'lommerkontoret i Vestervig

jCt,~,.. 2 g- JUL 1954
Matr.nr. 7~ Kettrup by og sogn.
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Undertegnede
tilbyder herved som ejer af matr. nr.

l-

I·'l.

f) / /
af v'· "1< li by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således: . \ . l~".. I"I .._ '\ .', ",./.
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Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, således at

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

rlcgxbo:xlx11lil1ld«JKXiQC~~~Jq.n~

dog tiden

For fredningen kræver jeg ingen erstatning
Jeg er indforstået med, at ovenstående frednings~jJbud tinglyses Pll min ejendom matr. nr.

'1-7 f /~ I ~ b ogn. '''::'~ a l'" :LC"VN"tJ\ y ~ s •

udøift for miø. \\. ./ • I "
Pi.\taJeberettiget i henhold til foransH'lende er fredningsnævnet for ",J, !.,-{'l,.,y'l/'(,::(

,~-::-A~,-,l..i(,ll1' l. menighedsråd hver for sig.
I' , den leJ /,/:1 19,,..-',::',.

~•
/ i /7.

(;',/)}/)/- I "'j""L '/{... ....').,.O,If.:.I.fi.:r--t~ (
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amt og

Idet fredningsnævnet for~/~ ~/- amt modtager og godkender foranstflende
fredningstilbud. bestemmrs de~, at tilbudet skal lyses som se~vit~t .på matr. nr. '7/'.i...
af ~_/(e,~ by ~..,I(.e.."/~J-rz- ...... sogn,

af hartkorn: Jt tdr. "':S skp. 'f<. fdk. {::{ alb., hvilket tnatr. nr. i forbin-

delse med matr. nr.:l,I.§/~" ~G~,3:?~ ~·JlI-.m·a, /l;~t.~ udgør et landbrug.

Det fredede areal ses indtegnet ptl vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt pfl akten
M.h.t.pantehæftelser,~~ugsy~t;igheder,serv1tutter og øvrige byrder

Fredningsnævnet for \i~-;>/f§"f amt, den 'IS I,; 19SY. henvises til
~ t~ngbOgen.
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1 l s E p 1955 Kt.b.I\Ht<~/.1~8 - t7"'ri'

~ -j~3 Anmelder:
JPredni.ncc-nævr.ct P('IT' :::'histed
amtl-:>rttdfJl:redfJ, Vestervie.

•~. M&tr.~r. 2~ Kettrup by AOQ'n.

Fredningstilbud.
Undertegnede ni en i n:h ed 8råd f o r Let trup ao n:n

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2!!.,

af Kettrup by Kettrup
at lade ned,cnnævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således: den del af matr.nr. 2g. der lir;,""er vest for

e kirke~ården 00; som udo;ør et kvadrat på. 200 x 2uu ru a.f~rænset af by-

vej en mod øst orr byvej samt markvej mod syd (j fr. vedlac:r'te kort) •

-•I

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes. midlertidigt eller vedvarende, således at

udsigten til og fra kirken hindres. ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbrin!!es transformatorstationer. telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure, udsalgssteder. isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

j~fDrh:GiroktexxMg:xmIPfmti1xm Jeg forbeholder mig dog, at sål:ænge
det pågældende areal administreres af de kirkelige myndigheder, træffer
kirkeministeriet dog efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet af-
gørelse om nyplacering af bygninger på præstegårdsjorden og til11ge om
selve byggeplanen for disse, for så vidt bygningerne skal benyttes til
driften af præstegårdens jorder, til brug for præsten eller i det hele
skal tjene kirkelige formål.

For fredningen kræves jet ingen erstatning
V1 :»mt!Cerindforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses pfl X1i1xejendorrV~a1P.nr.

2~ af Kettru'P by Kettrup sogn •

,

åog uden uaglIt IOrxDll~ nleni,rl'hedsrådet.
_) Plttaleberettiget i henhold til foransttlende er fredningsnævnet for Thi St ed

'~amt og Han herreders provBt~ hver for sig. 1--~;:'.J..M..Z F~'
. / ~ 6Y t udvalrr ,den 1 121953~ri' .'
M~vø~ Kett.rup , _~. U~,'z..~'Y1 'YJ.-' I

~ cZ/ / I~~~ ~~j'~ c!ktq'~~~~~Je/i~ (J/Z"d'h.", J~:YJ. /J{.,I::l'('(/$(.,t''(.r. -lhA.-(:~,\ .....:.:r"~.':.";;',(j_ .. ~,-(, .
h/.... ,4 ....r_._ ..e~.'~.

C/'t"i"10~L,ti.;:~?/~..,I-)·I.?2{;'~, ''', v:~ ~~A ..........
~~ ~""",I"J' .c:.- ~ ~~ / / V" "'v"""

Idet fredningsn~ et for ~14q' amt modtager og godkender foranstltende
fredningstilbud, bestemmJs j,. at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. ~ a..
af Vr~ by I~ -- sogn.

af hartkorn: II tdr. '7 skp. ,·1 fdk. O alb.~~et-1I'mNlt....JW1'""t1tJr&ine ~~ ~~g.
Det fredede areal ses indtegnet p{\ vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt pft aktenM.h.t. pantehæftelser, brugsrettigheder, servitutter og øvrige byrder

Fredningsnævnet for ~~t/-ø/ amt, den 20110 19S'y: he~rises

Uæ/ ..."~l~~~O~:~,~..
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Det tiltrædes, at nærv~rende fredningstilbud tinglyses
som servitutstiftende på ill8tr.nr.2 a Kjettruv by o~ SObn

uden
august 1955.

,..
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øre, Indført i diJgbogen for relSKleu.s nr. 73
" I Han herreder den 1" St P 1955\\f'"
.. I l'i S'" Tinqbog: Bd. ft/.... ii bI. 2,eu

" ;',; c2" - ." O • Akt: SkiJb ~ nr. -' b!JZ.
l:lit :Lkr _-øre /, /~7
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6 DEC1954 /{6'Kettr~r~atr.nr. 16Q Kettrup by og sogn.
KCUa r~~~-eø~~ø J / I .

Anmelder: /d
FRPDN1NGSNÆVNTIT %~""3

POlt
'TUI~rfD AMTSMDS KRE?~l

Fredningstilbud. 'ommerkontorct i Vcstcrvl:~

.. "

i /

af ' '/' "l,,/, by
at lade neClelntævnte- 'aresl af ·ovennævnte matr. nr. frede.

og sogn,

Undertegnede
tilbyder herved som ejer af matr. nr.

A"realet beskrives' således~

Fredningen har folgcnde omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, således at

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves g'rus eller
anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at ·1.,t~'N'V";'71<~(.·f:
(I (, .

e•
For fredningen kræver jeg ingen erstatning
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

1',', ,t f -- . ('I'" b. <f~. a . ('.,', ,II",., Y og sogn ...

\

I,, .

•,,~ f/ tfl
\J .(-;fAr dl tK.fl? .~ ,'

f;{J ~Æl/ ~ . / (j!/ Il /--;'") ',1~ "_1'" V~(.4"t ('07'.'I«!. ,'"/111;.(/~>I

Idel fredningsnæ~nel for ~b~ml modtager og godkender foranslående
fredningstilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som se~;.'ituJfå matr. nr. 46-&

'af /~ by ~ - sogn,

af hartkorn: O tdr. O skp. O fdk. ~ alb.~~-nr.'iJ.oJ;bin-'.
~. ~b.-ug;"
Det fredede areal ses indtegnet pu vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt pli akten

M.h.t.pantehæftelser,br~srettigheder,servitutter og Øvrige byrder
Fredningsnævnet for ~~ amt, den.fS' l,Itf 19S5/. htenvises tl1ingbogen.

13edt/ ,'.

dog uden udgift for mig. ' ..\
PMaleberettiget i, henhold til foranstående er fredningsnævnet for \ 1,_,' .• "~ ,">1,

~ ~/;,i~i'~~'\'l:,_ mcnighedsr~~ hver for _sig.
, den 1.__//.'" 19~!>::'.

amt og
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~7oEn del af
matr. nr. 2 g.

KettrupBy,
Ke.ttrup Sogn,
Vester -Han Her~d.
Thi.5ted Amt.

t

Tegni~Fl t.tdfe:udtgt-lpå 9rwuilag af en. ..iopi af matrilcellortet. hvarpå.
er indlagt et "ervdutarea1 i anledning af tinglysru'n.g al' .servit.u.t om
{redn.lng af ciet med rødt skraverede areal al" matr. nr. 2 9.

Tkisk!d l.' l1.C vemb er (953.
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En del aF,
_ matr. nr. 7~

KettrupBy,
Kettrup Sogn,
Vester -Han Herred,
Thisted Amt.

Tegn.l.n.ge17.udfærdtget på grundlag af en *oPL' 0/ rn.airikelkortet, Iz.vorpå
et servit.u.iareal er ødLagt l anledrung af tLn.glysru·ng af .5ervdu1. om
frecbu'rzg a/ det med rØdt skraverede areal a( rrzaLr nr 7g..

TIll.sted l rzovember 1953
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bl1air. nr. 16-

Kett rup By ,
Kettrup Jogn,
Vester·Han Herred,
TlUst~ Amt .

I

"

, ,

I II'

Tegningen udllPrdiq~t på 9run.d.l~9 af en kOPi' olmal.rd:elJ::ortet, i anLedrurzg
af tinglysru'r:g af ~rvituL om.rredrung ol hele det med rvJdskravering viste
maLr. nr /61}.

Tlz..isted i november 19.53,

{:If{)(}O.
H. C. H F RLI N G
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02073.27

Dispensationer i perioden: 16-08-2000



REG. Nit 2 o 73, J1
MODTAGET

Skov- og NaturstyrelseD

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

1 7 AUG.2000

Aalborg, den 16.08.2000

FS 48/2000: Vedr. tilbygning til præstegård og etablering afparkeringsplads på
matr.nr. 2 a og 2 h Kettrup.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Nordjyllands amt
Natur- og Miljøkontoret.

Sortsøe Jensen•

l. Egon Skjørbæk.
2. Johan Svaneborg, Fjerritslev.
3. Menighedsrådet ved Kettrup kirke.
4. Stiftsøvrigheden.

'\ 5. Fjerritslev Kommune.
~ 6. Skov- og naturstyrelsen.

7. Danmarks Naturfredningsforening.
8. Danmarks Naturfredningsforening vlMariann Stenholm, Fjerritslev.

'tVi:iijø· og Energiministeriet
Skov- og Natursryrelsen
J.nr. SN 1996 - W .. 11{/4 - Oeo I
l\kt. nI: \ I') _ _

Bil,'



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

Aalborg, den 16. 08. 2000

Nordjyllands amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø.

FS 48/2000: Vedr. tilbygning til præstegård og etablering afparkeringsplads på
matr.nr. 2 a og 2 h Kettrup.
Amtets j.nr. 8-70-21-1-811-0013-00.

De har den 3. august 2000 forelagt nævnet ovennævnte sag.

Arealet er omfattet af deklaration til sikring af Kettrup kirkes frie beliggenhed, lyst
den 17. september 1955.

Efter deklarationens indhold træffes afgørelse om nyplacering af bygninger af den
nævnte art af kirkeministeriet efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet.

Da tilbygningen og parkeringspladsen er adskilt fra kirke og kirkegård ved offentlig
vej, og da den eksisterende tætte beplantning omkring præstegårdenshaven forudsæt-
tes opretholdt, har jeg ikke bemærkninger til det ansøgte.

Sortsøe Jensen
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