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Matr.nr.: 2 ~ øster Brønderslev

by og sogn.
Genpart

nr. 846
26. april 1955.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

Menighedrådet for øster Brønderslev kirke

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 2 a af

øster Brønderslev by, øster Brønderslev sogn at lade et

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

øster Brønderslev kirke.

Arealet beskrives således:
Præstegårdens have nord for kirkegården på den anden side vejen
mellem stuehuset og vejen. Det bemærkes, at den del af matr. nr
2 ~, der efter matrikelkortet ligger syd for vejen, er inddra-
get under kirkegården, uden at berigtigelse er sket i matrikleo

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

~ende 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.
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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 servi tutter, hvorom henvises til ting-
bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-
kreds og menighedrådet for øster Brønde ;'tJlevkirke
hver for sig.

0. Brønderslev ,den 18 /
Per Clemmensen. Th. Kjeldsen.
Chr. Christensen. Henry Larsen.
Kresten Larsen. Emma Andersen.

5 19 54
Anna Nielsen. Erna IJarsen.
K.P. Jensen. :P. Nielsen.

l~vald Thomsen.
Jens Jørr,ensen.Theodor Kristiansen.

Chr. Sørensen.
H. Jørgensen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. af øster Brønderslev by,2 a

øster Brønderslev sogn.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 2/ 8 1954.
Karsten.

2 G 160464b es
Det tiltrædes, at nærværende fredningsdeklaration tinglyses

som servitutstiftende på matr. nr. 2 ~ øster Brønderslev by og sogn
med følgende forbehold:
"3ålænge den til præsteembedet hørende have med gårdsplads samt
den del af præstegårdens areal, der ligger i umiddelbar tilknytning
hertil, administreres af de kirkelige myndjgheder, træffer kirkemini-
steriet afgørelse om nyplacering af præstegårdens bygninger herunder
tillige selve byggeplanen samt tilbygninger m.v. og ombygninger, der
ændrer præstegårdens udseende, uanset fredsningsdeklarationen.

Endvidere ændres i henholdsvis 2. linier og sidste linie i fred-
ningsdeklarationen ordene: "Menighedsrådet for øster Brønderslev
Kirke" til "Menighedsrådene for øster Brønderslev og Hallund Sogne".

Kirkeministeriet, den 13. januar 1955.
}l.M. v.
E.B.

Einar Løwe.
f

Indført i dagbogen for retskreds nr. '/2 b,
Brønderslev købstad m.v., den 26. april 1955.
Lyst. Tingbog: Bd. l Bl. 2 a. Akt. Skab. F Nr. 154.

Kardel.
Gebyr
§ 14/kr. 2,00.

II
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REG. NR. ,2/S'?I ~ ~is-'..>~I
Matr.nr.: 'a Je~.1' 1i,.'DJetell.b, og eQJD.

Genpart

II'. lGl1

26. ~ 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred nIngsovere nskomst.

Undertegnede
,,'"'er .il1't'llder.ley..tialluDJ .0ønerAd ~Olll .~el' at

a.'.r ør.aoer.lev akøle
erklære.!" sig villig til som ejer af matr. nr ....... »t,aaeral.v Jatot ~"'QJel'.ley

by,

af

sogn at lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed afJa.er ~"u;el'.l.Y
kirke.

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.
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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 amtsrads-

kreds og menighedsrådet for

hver for sig.
J.I ... aerll •• "alluDd d, en;Joco.read
p~. 1Jh IlJ e... liv

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. by,

en-~e~'~~@~~~~Ett~å~8k.4.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds ,den 2~ '19 ~.

lDJ1a n 1 J.agbog.D tor i<eUkl'ada Ur. 12b,

D....d.r.lt" ~.b$ta'••v., J.n 26. MaJ 1954.
~~'1.f18gbO~. )6. I. ~l.~. Ak'. Okab A Ur. ,••
UJakrlf' .t ,oøDtrl~.,. t~rh&ndllhg'PI'O'Okol'
to..I"ti".

, 14 III kr. 2,00
'.l'lVI,. .0 _"00".

.'wl ~,.'t.r ... rjJ
k.,.



REG. NR . .2/5t/.8 2vj;_9,)
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Matr .nr.: Genpart6q J.ier Br••d.r.le.
- bI og a08n.

7& lb-J.

"'I'. 1012.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverens komst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ej er af ma tr. nr. af

sogn at lade et

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

kirke.

Arealet beskrives således:

~o b.rilUU.C pli.. 8 cl'\'hr' lanil kll·~.8å.r"lttl ••• nJr. H'I (\JOI ved

"".tr. lttng(t.~J tor- tlu(i'U101.n lall'" norJr. SAVl.)

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 amtsrads-

kreds og menighedsrådet for ~ator br.ndtralev xirkt
hver for sig.

, den 19 54.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr.

'attr J"'•• l'tl." sogn.
~ot"lIi""""'''' 8&1 ..-.~ ...... ...;w pt~t"""Jr"""'~Q.v.i~

"~ •••"""88•••på"".
Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 20/ ; 19 54.

G"~I'I

• 14 111 11'. a.UJ
elu'1vfr to kl'olur.

lnl~"1" t ~gbo,)«.n tor 1\ _'.lIred. Nr. l2b.
Dr,nderaltv K,batnJ m.v., den ~G. ~.~ 1954.
L~.'.11u~bcll ad. 1. ol. 6&. A~~t ~k.b G Wr. '.5.

~.olll v' .''''IIIl.rø
kil".
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Matr.nr. : Genpart10& ~~I'tn-.n48l'alev
1,).;' 0' 'l>Io •

..... 101'.
26. Mt~ 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst...

Undertegnede

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

sogn at lade et

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

kirke.

Arealet beskrives således:
Vejhj.rntlt vej k,1I'X.gd.:C!"rnl nfJrd.,lltrl~ hju'ne 1 vlnk,lj,n

}O •• ter cod lIat el }S mdu' 110J ISl'" + J.n 1.111.• have lanp klrk'l«lr~.n8 eatr. di,••

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 menighedsrådet for JijierUr~D~.r~l.v kirk.
hver for sig.

,den 16 / ')

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på ma tr. nr. 10.. by,

sogn.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 20/, 1954.

Kar.to.n.

InJbrt. 1 ,ilgbot.ontO%' heUx1"IJa tir.7~b,
braad.r.lev labatQJ m.v., d~n 26. ~~J 19)4.
~l~t.t1n,bo~1 'J. I. ~i. 10~.A~'I~kab ~ ~r. 'OJ.

;.'tl'l
I 14 III ir. 2,00
....1...1' 'o kI"ClO.r.

~oul oU.t'«a~:rd
lIet •



Matr.nr.: 20&~Mt.r ~r~oJ.l*l.v
bl 01$ $0811.

Genpart

øl'. 1015.
26. N-3 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsovere nskomst.

Undertegnede
gurJojex' .let1r~ J..a·l·or~b6tl

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af
sogn at lade et

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

Arealet beskrives således:
~n tJr!Mlilllt hnga 'Utr~ o~::~.~l"~·'d11t6 at' kt.rk.'!l'd.o •., a Iht, I

Predningen 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.
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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 amtsrads-

hver for sig.
kreds og menighedsrådet for J.'.r br~8~.raloYkirke

,den 18/ 5 19 54.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

lyse på matr. nr.

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
by,20&

sogn.

,.~p.".~~~e~.p~~w~.
Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 21)/ :2 1954•

G.,r.
, 14 ll. Ir. ',00
akrlv.r ~O ~rop.r.

lnllt;n" So .l.a6J;bo&.n tor t\.i.,,~.d.Jh.", 12b.
Ir~nJ.r$l.vl~b.~aaw.v., uan 26, r.~19)4,

1. ~1.111 l~ .k'. ~kabQ ~r. ')2•
.1;'01.11....,.1; eriaard

ks1i.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02154.02

Dispensationer i perioden: 02-07-1986 - 12-10-1992
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FREDNINGSNÆVNET
lo.

Nordjyllands amts nordlige frednlOgskredl
Banegardspladsen 4, 9700 arenderslev

Telf. 08·820388

Brønderslev, dt" 2. .jUl i l ~86
Fs. 164/86

Miljøministeriet
Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K.

Modtaget I frednIngsstyrelsen

:= 't JULI 1986

Til fredningsregisteret
til orientering

~ævnet har d.d. tilskrevet Aalbor~ StiftsøvrifJhed, 0sterågade 6,
qooo Aalborg, således:

Stiftsøvrigheden har den 9. juni 1986 anmodet om frednings-
nævnets tilladelse til opførelse af velfærdsbygning ved ø. Brøn-
derslev kirke.

Bygningen agtes opført på ejendommen matr. nr. 3 ~ 0. Brøn-
derslev by, O. Brønderslev.

Ejendommen er omfattet af kirkefredning.
• Fredningsnævnet skal herved meddele tilladelse til det pro-

jekterede byggeri på vilkår, at opførelsen sker i overensstemmelse
med de fremsendte tegninger og beskrivelse.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens ~ 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af ul.
a. ans~geren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
S~fremt en klage er indgået, m~ nævnets tilladelse ikke ud-

nyttes, førend sagen er f~rdigbehqndlet af overfredningsnævnet.
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden? år fra

dato.
Genp~rt af denne skrivelse er sendt til Amtsfrednings~o~:oret;

j. nr. 8-70-51-2/3-1-82, Amtsarkitektkontoret, Dan~arks.Nat~rfred~
ningsforening, Fredningsstyrelsen, Brønderslev ko~une;'

F.

MiljøministerJet
{J. nr. F.. f lt?--~

d_
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FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.11 Dato 12.10.92.

Brønderslev Kommune,
Bredgade 60,
Postboks 130,
9700 Brønderslev.

Vedr. FS 15A/1992: Ansøgning om opførelse af udestue ved daginsti-
tution på matr.nr. 3 a øster Brønderslev by.

Ved skrivelse af 27. august 1992 med bilag har De anmodet om
dispensation fra deklaration til sikring af øster Brønderslev kir-
kes frie beliggenhed, tinglyst den 26. maj 1954, idet De ønsker at
opføre en tilbygning på 17 m2 på matr.nr. 3 a øster Brønderslev.

Under hensyn til bygningens størrelse, udformning og beliggenhed i
forhold til kirken meddeler fredningsnævnet dispensation til det
ansøgte i overensstemmelse med fremsendte tegninger og beskrivelse.

Dispensationen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år .

Dispensationen er meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens §

50 og kan påklages til Naturklagenævnet inden 4 uger fra modtagel-
sen af de i lovens § 86 nævnte klageberettigede. Klage indgives
skriftligt til fredningsnævnet. Dispensationen må ikke udnyttes in-
den klagefristens udløb. Klage har opsættende virkning.

Sortsøe Jensen.

'"".
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