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REG. NR . ..l/o} ~!I'. 2106
I. dlo. 1954.

Mat r . n r.: '.! atl.UIl ., o. 10'A. Genpart

a, A itui.

Stempel- og gebyrfri, Anmelder:
lov nr. 140-1937. Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 6 J Ol 2' ! af

by, Ste .... sogn a t lade et

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

kirke.

Arealet beskrives således:

tofteø .,d tor k1rk.slrcslø 16Ult "r.alet .111.. haven ol vej.1&
". tor vtjen Løkkl .. arlllderalev '&Ol" ~ordatlkklt .~d tOI' 'otte.,
tdl' tor~bo14t~ UdV1~ll" at ko.talg Oj .ViAe.tl ~od Dord, evt.
a04 v.., \IIIldd'lb.~ 'Jcl tor bav.nl '.1"11"1"1 en br... at ~veD
••, tor k1r~'i'rd'l&pA2' •• ter. - al' eOll v1.t pi v~dla&'1 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 vi rke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra



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 menighedrådet for S~.nu.kirk8
hver for sig.

Ste... ,den 14/9 19 5'
fhoaal tj 81'8D8eD.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 6 !. 0& 2' ! af S1eD1dI by,

,''' ..au. sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, deI26 1 I'.
Kal'I18n.

---
ID.n 1cla,H". tOf' ..e... kI'ed' .1'. 12 _, Brander.l.y k.b'''8'

a.y., ... 2~dto•• ber 19'4.
J6"". ~iDlbO" Bd. I ile T l.· Akt.' Skab f Dl'. 166.

->,

GlQI"I I 14 xi • 2,00 ler.
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REG. NR • .2/,,/ ~ ,2'l!;;yl... 11o!
2. 41.0. 1954.

Matr.nr.: 'l! 51eau. ~ oa '08ft. Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredn ingsoverenskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr.

SteDU. Stenu/Ilby,

af

sogn at lade et

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

SteDWI kirke.

Arealet beskrives således:
Sko1ea ..... ler v•• t fol' ~I'ke.ard.n. lom vi." pA v.db."" kor1.

ide" dOj t8'8' forbehold Olllfornød.n .ko1.udvidela ••

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 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 menighedrådet for Steøu. kirke
hver for sig.

Tolatrup-Steau. ,den 20 ~
dosaerld

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. af Sten",a by,:n f-sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt .., 166

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den26 /1

!'are te ••
--

I.dt~t 1 d8Sbo,eD tor re••åred. ør. 72 b, Brønder.le. k.b.ted
a.v., de. 2. dtoe.ber 1954.~.t.~1n8bol'i~.I Bl. 'l l. Akt •• Skab B ør. 6'.

Karcle1.
: . ---

Gøbl!" I 14 II. 2,00 kr.
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REG. NR . .lA,} /P :;Jh-0/II'. 2708
2. deo. 19'••

Matr.nr. : a, I. o, 6 I.
S'hDuab, o, .op.

Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredn ingsoverenskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 23 ! 08 6 l. af

by, sogn a t lade et

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

''' •• ",a
kirke.

Arealet beskrives således:

lredn10aea oat.t"." hel. ma"r. Dr. 2' l o, 6 a. ~~'D'o"".
ar•• l ml ikke , •• rU,. ... beb, ..... 11.1' 1Mplute .... "de1'-."

'''l''''D'' , ....1' o.Up.

Fredningen har følgende omfang:

Atealet må ikke bebygges eller beplantes med udsi~tsødelæg-

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 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 menighedrådet for S~eøum kirke
hver for sig.

1954

Alb.rt 0.~.r.a.rd.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 2' 1. oc 6 Z

8~ea\lll sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

af 8teau by,

en genpart henlægges på ak t. r 166
Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 23/11 1954

Karatea.
--

la.t ..... 1 •• bosea :tiQ. "".k:reda ar. 12b, Ir.aeJel'.l.v "b.te. _.v. ,
'ea 2. a'OI.ber 1954.

ll. 6 i. A~~ J Skab Q Dr. 60.

Kard.l •
...--
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4'",1-; dfjåtU"J
I: 4 000 På det med blåt skraverede

areal har fredning ikke kun-
net 8ennemføre •.

:PJ:!~?-J~57
~dinspekt~r.

Det rødt .kraverede areal
pålægges servitut om fredninl

t:Tap'ærd'j'et _Lo =uea7~Vry ey tVry_ljtsrUr'j'
t: o'{ol. /95k
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Afgørelser - Reg. nr.: 02107.01

Dispensationer i perioden; 02-11-1987
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FREDNINGSNÆVNET
for

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
8anegArdspladsen 4, 9700 Brønderslev

Telf. 08 820388

REG.NR.o2.\07,O \ O

Brønderslev, den 2. november 1987
Fs. 259/87

Brønderslev kommune
Teknisk forvaltning
Afdelingen for Byggeri og
Planlægning
9700 Brønderslev

C'k MOdtnqet i
'-' OV- og f'J '

dIUrstyrp/Sf>fl

ri 4 NOV, 198 i'

Ved skrivelse af 20. oktober 1987, j. nr. 12711, har Brønder-
slev kommune fremsendt nyt projekt til opførelse af 5 carporte på
ejendommen matr. nr. 31 f Stenum by, Stenum, beliggende Bogfinke-
vej 31-35.

Der har indtil fornylig været carporte på ejendommen, men
disse er nu nedrevet på grund af dårlig stand.

Ejendommen er omfattet af fredningsoverenskomst tinglyst den
2. december 1954, og påtaleberettiget er fredningsnævnet og menig-
hedsrådet for Stenum kirke.

Fredningsnævnet har intet at erindre mod det den 20. oktober
1987 fremsendte projekt.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af bl. a. ansø-
geren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Såfremt en klage er indgivet, må fredningsnævnetsgod~~ndelse

ikke udnyttes, førend sagen er færdigbehandlet af overfredbingsnæv-
net.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år
fra dato.


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	DISPENSATIONER>



