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Matr.nr.: 61 .t Gel 1»7 Ol aOeJl. Genpart

4'"27. JAJI. 1956=

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede aArd_Jer Laur1t. Andre .. Skoy,

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

Gøl sogn a t lade etby,

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

kirke.

Arealet beskrives sål~des:

laven 814 tor k1rkeslr4.n. som vist pi ••41a&.. kor'_PI arealet øl navnlig ikke opfere. tabrlk.Ylrkeoab.4er ell.r
lip.
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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

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 2'/1

påhvilende hæftelser og servi tutter, hvorom henvises ti l ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedrådet for G~.lkirke
hver for sig.

G~.l, den 8 / ,

Laurt ta ~kOY.

19 '4.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

61 .t. ø.llyse på matr. nr. af by,
I (lel sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

Kareten ..Ia4t.~' 1 4agbqgen for '_t.tr~d.
nr. •• '.rrlaun4bl k.b.ta4 og K~.rherri ...eO Uvetl:loherreO ..
aen 21. ~&Duar1956-
L7et.

l. Juhl.
• 14 II lit tr.,
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Matr.nr.: 2 a 0l , a 0.1%' .op. Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede M.A1ih.4.r&48~ tor Q~.l kirke

erklærer sig villig til som ejer af matr. afnr. 2 • 0l , A
sogn a t lade etby,

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

kirke.

Arealet beskrives således:

kirken.

~'~'IAr4eA.have o. fr..tesArdene ~ord .,4 oc •• ~ o. aord •• , ..Jrlrke.Ir4'A, lom vl.lI pI .,.cll&&'e kor~.. clo. bor.8" tra ea bl'llm- I

•• 1u •• ..."..jla mod 87cl ateNA.et at aatr .. ar .. , 'jf•• 01"4••• 1Ol 4.'11'. forlæns_l •• m04 •• ,. '

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
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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 (J~.lklrke
hver for sig.

Q'Ora Cfs. ••• l,
•op.pral"',

CU.l' den 9 l,
itDna Roa JID ••n.Mul. AneS.rs.n•
linna Gres.re.ne

19, ••
lAv. Andere.n.J.P. J.raen.en.BaD' P. 0hrlet.D.eD.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. by,

1I~.1 sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 6 I 2 19 '6.'
KaretlD.

2 1160~ ab»." 211'..... 1 a' a.rYar.ad. tr.4n1AI •••klara'loD tlae1, •••
•0. "rYltqt.t tt.n4. pi matr. nr. 2 A o, 5 • G~.l _, Ol ,oan••4t.lt,a4. to~.ho14. '"Sl aace 4. »l,.leSln4. areallr ad.lal.'r.r.. at 4. klrtel!a' .,n4ia-h.d.r, t~tt.1' kirke.lnleteri.t efg.r.le. O. ØJplao.rin& at pra.t.-11r4 ••• b,,,lIl'll' h'ruAd.r tl111ge .11.. "fa'Plan ..... t tll'lln111-,.1' •••• 0l o."lAina.r, d.r ~4r.r preet •• rd'A. u4ø,.n4., uan •• 'tl'.4n1Da·4.tlaratlonel1".Xlrke.~~l.t.rl." 4.11 16. ~v11 1956.

P.II.'•i.a.J. I.....on.
l. t

XJl4t.n 1 daaboieAtor 1'.'økr.4. Dr. 69l.rr••ua4'1 k.b.'aIX~.~ ••'bo h.rr.4er4.n 8. auau" 1956.
"., I.O.u, Hu•• ,o.t_

I 14 II 2 ø.
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Matr.nr. : Genpart

~U't. 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

r

Fredn ingsoverenskomst.

Undertegnede

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

G~.l by, G~.l sogn a t lade et

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

kirke.

Arealet beskrives således:

kirken.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes

transforma torstationer , 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
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For fredningen kræves ingen er,s ta tning.

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

hver for sig.

Ø~.l ,den 19 '4.
()~.180iA8rA4pr. Aablbro'.leloA "3.1 e8.
Jene Bom-JeAs.a.

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 vedlagt e kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 1,1 , 19'4 •

lA4t... i «.. bosen tor ~et~.4_Ar. '9, ••rr••ua4b, k.b.ta4 Ol K~.rh.rre. ..4 I••tbo herre44eA 11. aarta 19'4.
I.1-t.

t 14 11 2 Ja.
'I. Jubl.
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FREDNINGSNÆVNET
r,:~'" " ~, REG. NR.

Skov- au i :,' :1",:yrcl~p,n

;).J YO. O lo ~~-:-
(SL LJ 711

5. oktober 1987
Fs. 218/87

for

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
Benegårdspledsen 4, 9700 Brønderslev

Telf. 08820388

r 7 OKT. 1:J7 Brønderslev, den

Arkitektfirmaet Brøgger r/s
Fjellerad
9260 Gistrup

Ved skrivelse af 28. august 1987, sag nr. 743/1985, har De
til fredningsnævnet fremsendt projekt til ændring af parkerings-
og tilkørselsforholdene ved Gjøl kirke. (

Projektet omfatter udvidelse af parkeringspladsen på arealet
nord for den eksisterende parkeringsplads.

Det fremgår af sagens oplysninger, at arealerne synsmæssigt
vil blive sammenlagt ved en udtynding i træplantningen.

Det fremgår endvidere, at eksisterende parkeringsplads vil bli-
ve beklædt med græsarmeringssten og tilkørselsveje udlægges i asfalt.

Fredningsnævnet skal herved meddele tilladelse til fremsendte
projekt til ændring af parkerings- og tilkørselsforholdene ved Gjøl
kirke i Aabybro kommune.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af bl. a. ansøT
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 nævnets tilladelse ikke ud-

nyttes, førend sagen er færdigbehandlet af overfredningsnævnet.
Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke udn~ tes inden 5 år

fra dato.

P
~~. ~v._

H ~~~~tansen
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FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT.
GL.TORV 6. 9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11

Aalbonz. den 20. oktober 1993.

Aabvbro kommune.
Teknisk Forvaltning.

foftevej 43.
9440 Aabvbro.

FS 6211993: Opførelse af carnort oå matr.nr. 143 Giøl by. GjøI. Deres Lnr.
02.05. 17G02.

De har ved skrivelse af 18. august 1993 fremsendt en ansøgning fra Kaj Frederiksen.
Limfjordsgade 103.Giøl. om tilhideise til opførelse af en carport påovennævnte eJendom.
der er omfattet af kirkefredningsdeklaration lyst 8. august 1956.

Nævnet har ikke afholdt særskilt besigtigelse. idet nævnet i forbindelse med en anden
sag for nylig har besigtiget ejendommen.

Gjøl Menighedsråd har anbefalet projektet.

Nordjyllands amts landskabskontor har anbefalet projektet på visse betingelser. Kopi af
landskabskontorets skrivelse af 14. september 1993 med bilag vedlægges til orientering.

Fredningsnævnet godkender herved carporten på betingelse af

at vestfacaden ikke kommer nærmere vejen end vestfacaden af udhuset.

at carportens tag udføres som en forlængelse af udhusets tag med vandret stem mod vest
og nord. og

at nordfacaden udføres som vist på tegningen som en lukket facade.

Nævnets afgørelse. der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf 50. stk. 1.
kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet. der evt. kan henskyde klagen til
miljøministerens afgørelse.

Godkendelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb, og rettidig klage har op-
sættende virkning. Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.

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

Sortsøe Jensen

avl l2 11/14- 0'00 l J 'J ~

-- -----------



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Tlf.nr. 96307000

Aalborg, den 25.februar 1998

(

Aabybro Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Rådhuset, Toftevej 43,
9440 Aabybro.

REG.Nit 1- \'l O. O \.

Vedr. FS 57/1997: ombygning af missionshus til sognegaard
ved Gjøl Kirke på matr. nr. 5 p Gjøl by, Gjøl.

Ved skrivelse af 26. november 1997 har De på vegne Gjøl sogns
Menighedsråd anmodet om tilladelse til at ombygge Gjøl Missi-
onshus til sognegård samt opføre 82 m2 tilbygning indeholden-
de køkken, toiletter og depotrum.

Det er oplyst, at ejendommen, matr. nr. 5 p Gjøl by, Gjøl er
beliggende øst for parkeringspladsen ved Gjøl Kirke og bebyg-
get med et 160 m2 stort missionshus, der er opført med vægge

__ af røde teglsten og et tag med 30 graders hældning af git-
terspær beklædt med eternitbølgeplader. Tilbygningen opføres
ligeledes i teglsten således at alt murværk herefter vandsku-
res. Taget vil blive belagt med vingetegl.

Arealet, der er udstykket fra matr. nr. 5 a Gjøl by, Gjøl, er
omfattet af fredningsdeklaration af 8. august 1956 - Provst
Exner-fredning - , der skal sikre indsigten til og udsigten
fra kirken.

•
Projektet har været forelagt for Aalborg Stiftsøvighed, Den
kongelige Bygningsinspektør, Kirkegårdskonsulenten samt Na-
tionalmuseet, der ingen indvendinger har herimod.

Fredningsnævnet har skriftligt behandlet sagen og har beslut-
tet at imødekomme det ansøgte under hensyntagen til at byg-

SN \'1'\ b -\2.." I\'-\- Cl c.,c \ .



ningen ligger i nogen afstand fra kirken, samt til at der bag
bygningen - mod øst - ligger store landbrugsbygninger.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens §

50 og kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Klage
skal fremsendes skriftligt til fredningsnævnet. Tilladelsen
må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen

•

•
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