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Matr. nr. : 1& ;.-,r1'. :..a1tUlB by,
.:..J.t 1111 sogn.

.~9',. ~.p.1::':',4.

~E(; ,N~ 7..087.02..-
IIiiZ- -53

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.
~

I.~
"t
~;

~, -
Fredningsoverens komst.

Undertegnede

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

oa...~um
areal af dette matr. nr. frede for a t s ikre den fri beliggenhed af

by, sogn at lade et

\~
kirke.

Arealet beskrives således:
..r-e~:r~e~,~irjEml!o~ kirkens jor·'. m~t.r.I'Ar. li ,l" • .\altum 'b1. Ilord, .et
ost 'S:I' J tQ1! k1rklfl:tirJ og ;pr:øat fll.gi,r'U~h9v lent inQiu8 t.v. par'4ttrlqaplaJa
vest for l\<"'''.d''.~ nr. 11, alt som viot p," v~dl'l~' r1.,ja, Ol af
lilQ:tr.nr. 1& 2 vejhj0X'tlel" ved .ejen til 3r,1nlf~ral.v~ .at tor bovEdve3
nr. ll. !I-Ii vink.lien 1'5 .. Ud ad ='r.nd"r.l.vve~.n 0t. bøv.ctY.~nr. 11

lig·~~·lnfnQllHY\t;rr ;AteRlt?d~·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

~ lA
I \.'

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 ti l eller fra

, ':-1_--



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 Sal'ua ktrk.
hver for sig.

, den '(1/ 11 19 5'.

karl J'ilP eaen

I,.etel' ,'eder. lin

J. Ma,lJaen.

$0ren J\n~h.".a$en

Cnr •. U.lgaard

Idet 'fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
:'."rre

lyse på matr. nr. la af / ~;~ltur.o by,
sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 11/ 1219 ".

: "ar... n. l"
! !!et '!lt"de~. at n!!!'V!!rendefreJ!1!.n~edekl~re.t1on. tinglj?ee! se;;, ae:rY1tlat:tl ....-ol'

t '_ade pl -.ir.or. la ih,rJ'e ~al'\llll ilt ;;)a.ltum ~o@'n medf.li~t.d.forbehold.
Illll-«e ete p~.ld .. i. ar~9:1.r admlnlænrere' a't' Je-k1rk.ltge myndigheder. ,,:nat ...:.'tr klrk ••1n1~ter1$t do~ ~!tr:rin;~~n'.t.rkl~ring fra tr.dn1n~an-.n.t af,.-
" •• 1•• oa ",p180.1'1111 af b,Plagftr OEr t1111ge Oll selve byg'tepla.nen for ell••••
I for .l Yld't bygningerne skal benlt'tMJ til .1riften Ilf pnate,lrJena ~o:r'.r. 'til

..... tor præsten •.U,er '1 •.1.1: h~le fS~.(\ltj~Tu~ k1rk.l1~e torall.
:~1rkemin1\1j'tt"llriet. (1"1\ 2~. rne..å 1954.

J... j.~:. 'l.L. .8.
~lnar J.iØ ••

f;..l.

I 14 Ilt 2 l.'~r.

In.j:tøl't 1 . fl~b~.n !or hetakr.da ~'r. \·9 thu·r'.lIaclb1
~eb.t ..~t og 1<jn .aerred aled l~v(ttbo ~il'rr."
,len , ..... e~;'t. 19;4. ,l·1·'"
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FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT
BADEHUSVEJ 17, 9000 AALBORG
TELEFON 96 30 70 00

Aalborg, den 26.03.98.

RE&. NR. 2- 0<61. o~.

Nordjyllands amt
Amtsvejvæsenet
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø.

FS nr. 13/1998: Rundkørsel ved Saltum kirke.

Ved skrivelse af 2. marts 1998 har De forelagt nævnet et projekt til en rundkørsel i krydset ved
Saltum kirke under henvisning til deklaration lyst 3. september 1954 til sikring af kirkens frie
beliggenhed.

Deklaration omfatter ifølge deklarationsrids af maj 1952 ikke det da eksisterende vejareal.

De har udarbejdet et kort bilag, hvor deklarationsgrænserne er indtegnede i forhold til de
nuværende forhold og det nu ansøgte anlæg.

Der bliver herefter ikke tale om beplantninger inden for deklarationsområdet.

På helleanlæg på det nuværende vejareal syd og nord for rundkørslen, men inden for det
oprindelige servitutareal bliver placeret rørmaster med lysarmaturer.

Da disse master i forhold til det samlede anlæg uden for fredningen vil være af ganske underordnet
betydning for udsynet fra og indsigten mod kirken, har nævnet ingen indvendinger mod det
ansøgte.

Sagen er behandlet i medfør afforretningsordenes § 9, stk. 4.

Tilladelsen, der er meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, kan inden 4 uger påklages
til Naturklagenævnet. Klage fremsættes skriftligt til fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes
inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år. ,

Sortsøe Jensen
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