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REG. NR. J~4,&'

Matr .nr. : Genpart

L. 7059.
2. IJI:;v. 195'.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

•
Undertegnede

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:

• l:;n b n...mune nord.ast t øst ae øydøa t tor k1rkeGården på. 40 moter
som viat på vedln&te 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 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 ej endom, 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 Am k1rke
hver for sig.

Em , den 16 / 10 19 5'.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af by,e.t 9~
sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den '1/ lo 1~'.

Indført 1 dacboaon tor rctokre4e nr. 72a. BJørrins
købstad ~.v •• den 2111 195'.

LYDt. T1~bo8' Bd. I Dl. 198. Akt. ~kab L Nr. 116.
l , 'Kort for~vløt. '

'l'h.Haagen.

OobY'1 L. ~401'7.
I 14 III Kr. ..-

, ,
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REG. NR. ø1"!',t:
Matr .nr. : Genpart15.. 15~ Em by og aogn.

91. ibl.

t. 7060
2. Dlov. 19".

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

b~rdeJer , so~n~to~ed ~~ter Mar1hlnu8 ~Or~en8eD

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 15.& oa 151h9JL af

Em by, sogn a t lade et

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

lilm kirke.

Arealet beskrives således:
En bræmme veot, nordvest og nord tor k1rkeBården på 40 mater

40m vist pA vedlagt. kort, eamt en bræmme .,dv8ot os SId tor klrke~
~årJen på 40 meter.

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.
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For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ej end om , dog uden udgi ft 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 Em kirke

hver for sig.

, den 18 /10 19 5'.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. l~A. 15m. 9s af by,

sogn.
Em

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

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den'l /10 195' •

.Kara'ten •

IIndttoJ;t1i1 dagboGen for rc1iekl-eda nr. 72a. B3ørrlna
købutad m.v., 4en 2/11 195'.

Lyet. !lngboS' Bd. I Bl. 119. Akt. Skab M Br. 99.
Kort fo nvle t •

Afvist tra "lncbogen t.a.v. ang. matl'.nr. 1'., da U4øtedel'(Il
il1'. har t1ng118t a4k:Ollst herpA..

Th. lluagGn.
Geb)~1 L. 140/'7.
i 14 II, Kr. 2,-

I l
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REG. NR. -toJI 7' ~~. ~'7
Mat r . nr.: 15 El~ by og liJogn. Genpart

~
~1957.

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

Anmelder;
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede :rhonø.ld dcnr1kaen

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 15 II af

by. sogn a t lade et

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

kirke.

Arealet beskrives således:

En bræmme no~~øet for ~1rktigdrdanpi 40 meter, 80m Y18~ 9Av"111{;t~tekort.
l, \. 1." ~

" .. '. t

Fredningen har følgende omfang:
f" .. ~

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 erstatning_

Jeg er enig i. at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ej endom, dog uden udgi f t 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 menighedrådet for ••

hver for sig.

• den 1957•

'rhorvulå ilonl-1keen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af by.15 111
sogn.

0&
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort. af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds • den ,./ 1019 57.

Karaten.
Indt~rt 1 ddgb~g~n for &~tekrgda ar. 12 a, ilJørr1n~

k..,bl:ltuJ 'il~v •• don 5/10 1957.
Llet. ~1niboi. Bl. 205 Akt. Jkab. u. Nr. '06.
Kot:'t :t'orcvist.

a.Dlr. l". 140/}7
I 14 III kr. ,.-.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02078.06

Dispensationer i perioden: 14-07-1986



FREDNINGSNÆVNET
fOl

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
Banegirdspladsen 4, 9700 Brønderslev

Telt. 08·820388

Brø"dtrsltr, dm 14. j ul i 1-186
Fs. 180/86

L,v q., -t Q~G

\~8101ø7.8.obOMiljøministeriet
Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K. Til fredningsregisteret

til orientering ~o/~_t~
åc(

.. Nævnet har d.d. tilskrevet Løkken.Vrå kommune således:

e
e
•

Ved skrivelse at 17. juni 1986, j. nr. 24-4-168/86, har Løk-
ken-Vrå kommune ansøgt om tilladelse til opførelse af ve1færds- og
toiletbygning ved Em kirke, matr. nr. 15 Æ Em By, Em.

Parcellen er omfattet at kirkefredning og byggelinie om Em
kirke.

Det er oplyst, at byggeriet er godkendt af de kirkelige myndig-
heder og Nationalmuseet.

Fredningsnævnet skal herved meddele tilladelse til det projek-
terede byggeri, jfr. de hertil fremsendte tegninger m.m.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl. a. an-
søgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen at skrivelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen •
Såfremt en klage er indgivet, må nævnets tilladelse ikke ud-

nyttes, førend sagen er færdigbehandlet af overfredningsnævnet.
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år

fra dato.
Genpart af denne skrivelse er sendt til Amtsfredningskontoret,

j. nr. 8.70-52-1/15-5-86, Amtsarkitektkontoret, j. nr. 8-70-10/15 o~
15-2, Fredningsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Vurderings-
rådet, Løkken_Vrå kommune.

• n. v.

P.
Miljøministerief

~. nr. F. Ilt? ~3
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