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REG. NR. -2()~ ~

Matr. nr.: 4& !1l:1l1UD\1 01 o~ 1iJ ogu. Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

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

by, UalluDJ sogn a t lade et

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

Hallun.J kirke.

Arealet beskrives således:

·.a bldi..,l,);: ;.,~ ~ ful' ~h·itl.J<J..r dm på. 7,j U1lilter. hvorho~l art:.41!:t

J~t 1'01' idrkega:.l'.lfm ikkfi li.:.b. b~~bt!p:'t':jn:armlJre klrJ.:ceår'-:f:ll ~n.1 alt

..r tUl~l...H1t., ,;:.l.t I..lOIOlviar. I'il ve.ll.ag"tlll kort.

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 redskaber e Iler 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 menighedsrådet for uaU.UQJ kirke

hver for sig.

HfJ.llunJ , den 12 10

I
lel
l

I
I
I
!

.1) i. (.i lin .•• ,) i ..t til ",;n.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af dallun\i by,

lialluD(f sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den }l Ao 19 ~,.

:.I::tJ."liIten ••
uebyrs

~ 14 II: 2,00 kr.



REG. NR . ..20)1 e

.1 Matr.nr.: Genpart

Stempel- og gebyrfri,
lovnr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.•
Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. "~tog all:!. af

fl;'l11un; by, sogn at lade et
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

kirke.

Arealet beskrives således:

•
Fredningen har følgende omfang:
Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringel::!
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignend&,
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 servi tutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for lia llun.i k 1rk el

hver for sig.

nu1lunu , den 12 / 1.J l g 5}.

.,1
I
I
I
I
l
i Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. )~Ji., <:1!1, af by,

ual.i.uU..l sogn.

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

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 31 / li,) l g 5},

~al'{J el.

i 14 III ~r. 2,uo
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Matr. nr. : Genpart'9~.28~ Hallund bl og sogo.

~r. 10B1.
26. l'iaj 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

gArJejer J enli !>lartb1nuli .1:··.der~.D

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

itåluod by, sogn at lade etHal dIn"
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

li fA i1 l u D d kirke.

Arealet beskrives således:

in br',;;mmopå 2·J I~"::;' l" flul'j for k1rlcegå.rlJen dOai v1st pli. vøJ-

lugte 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 lignend&,

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber e Iler 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 menighedsrådet for nul lund kirke

hver for sig.

Hol lun;) , den 12 /l,j

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 39Jl. 2Si&. af ria1.lunlJ by,

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

en genpart henlægges på akt. 1.1 2;~.
Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den J1/ lo 19 5}.

i:s.rli'ten.

Lu '.l~ x-t; i :{l.a{bue-ei4 t...r l, u-t;iltre Hi ~.r. 14!b,

arlinJedilev i..,t,urt,d W. V., J 1:.1124. lll.:lj 1954.
~l~~.~1nRQg: ~d. l ~~. ~4•• A~ta ~kab ar. 11~.

kw1 ..\1I1.~rgQard

k~\.

Ueblra

~ l~ Ll, ~r. 2,00
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REG. NR. ,,2o/~ ~

. Matr.nr.: 2~, '9t HulluQQ by og aøsn. Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 281 og '9.1 af

by. sogn at lade et

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

li a l l u n " kirke.

Arealet beskrives således:

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der hell er ikke på arealet må anbringe~

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignend~,

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber e Iler 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 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 lI,d.lunJ kirke
hver for sig.

,den 12 I 10 19 53.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. .::øl. j9! af by,

sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den .nl .LO 19 S).

I.ar.at en.

In'Ldrt i ..ugbo·1.en for i.l.ilotr.redti )ir. 12 b •

.5un.lerslev l.,:OstA·' QI.V., \..lCll }. nuv. 195}.

lY3i. ~1ngboG~ ~~. I nl. ;a. Akta ~kab Q ~r. 261.
he.r,jol.

G (ib;;rl

i 14 LI. KJ"• .2.00

el
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Mat r .n r.: 23a. j ';;,al uålliDl1 til)'

.fli .aGn.

Genpart

Øl·. 1119

26. l'iu~ 19,4.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

barberllle.'ox' r.hr Clu·. ;'81jel'lillUl

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

by, sogn a t lade et

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

kirke.

Arealet beskrives således:

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplante s med udsigtsødelæg-

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

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignend&~

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber e Iler 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.
JeG forbeholder IIlg 1.et til .1' a{lbrla.~e et. ieboe18t$$buti 1. li e1a. 1 en .fatacu2 af 10 -Å Ir!'! VeJbanena !~lJt. U8 5 III tr~ ilrIUtga",rdli.11gl

Jeg fCZ'Å'l1g'er ~li 1.11. filt fjerne ~>.l~aUI3rht..j L~l'e "',Ii ~~ure CLe;) l~b.JpGI
,e Q.6.Y. s~nest den ll. ~erte~DDr 1966.



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 t1a 11un li k in •

hver for sig.
2J. ha3 1954 ..

• den lI:~:U:.u.l'.],\g(X

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af by,

sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort. af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 2t 519 ;4.

IUJi~r. i .asboe~n f r "etukreJ~ "r. 12 b,
brønderslev iøbst~~ a.v., jen ~6. Na~ 19S4.
LYdt. tlnfb{)~1 ~.;. l Lh =':i~. 1\1l;te i\kub A Jjr. 174.

lGul '-iit u·gaf4.I'J
li:lit.

G~b,rs
i 14 11c ~~. ~.oo
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02078.03

Dispensationer i perioden: 09-09-1992



REG.NR. 9-072.03
FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.11 Dato 09.09.92.

Brønderslev Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Bredgade 60,
9700 Brønderslev

Vedr. FS 3A/1992: matr.nr. 28 c Hallund by, Hallund. opførelse af
servicebygning ved Hallund kirke.

Under henvisning
fredningsnævnet,
servicebygning i
beliggenhedsplan.

til Deres skrivelse af 2. juli 1992 godkender
at der ved Hallund kirke opføres en ny
overensstemmelse med fremsendte tegninger og

Det er en betingelse for godkendelsen, at den eksisterende
kapelbygning nedrives.

Ved sin afgørelse har nævnet i medfør af naturforvaltningslovens §

50, stk. 1, meddelt dispensation fra fredningsdeklaration lyst den
26. maj 1959.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet.
Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke
udnyttes inden klagefristens udløb, og rettidig klage har
opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Sortsøe Jensen.

I-
I

\ J \

, ,\ ~I

.J


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	DISPENSATIONER>



