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Undertegnede gaardeJer'Søren Jensen, Hammergaard,' erklærer
herved for mig og efterfølgende ejere·af matr. nr., la Sø1gaard, ~. _.
Hammer sogn, der helt ~mgiv8r'Bammer'kirke, at.der ingensinde'
maa opføres bygninger inden-for en ·afstand af 100 m. fra kirke-
gaardsdiget.

Denne deklaration tinglyses som hæftelse paa fornævnte'
matr. nr. la, saaledes at paataleret tilkommer menighederaadet-
og naturfredningsnævnet.

Hammergaard, den 12. september 1949.

Til vitterlighe4:

':'(}}/"/"';;t, I J ,({' J ,I, Kr. Øre
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Aalborg kommune
Lokalkontoret i Vodskov
Drøvten 2 A, 9310 Vodskov.

•
Vedr. matr.nr. l a Hammer by, Hammer. - Opførelse af kapel
og redskabsbygning ved Hammer Kirke. - Deres j.nr. II 3119.

I

Under henvisning til Deres skrivelse af 16. juni 1989 og be-
sigtigelse den 9. august 1989, hvoraf udskrift vedlægges, god-
kender Fredningsnævnet, at der opføres en ny kapel og redskabs-
bYfing som vist på den fremsendte beliggenhedsplan og i over-
ensstemmelse med den under besigtigelsen givne beskrivelse.
Det er et vilkår for godkendelsen, at den eksisterende kapel-
bygning og det uden nævnets godkendelse opførte redskabsskur
syd-øst for kirkegården fjernes senest, når den nye bygning
tages i brug, og nævnet forventer, at der foretages omlægning
og hegning af oplagspladsen syd-øst for kirkegårdsdiget.

Ved sin afgørelse har nævnet i medfør af naturfredningslovens
§ 34 givet dispensation fra fredningsdeklarationen.

e
Miljøministeriet
Skov- og Naturstyre1sen
J.nr. SN 0.1:/1tf - 00 O.J
Akt. nr. ( .

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturfredningslovens § 34
stk. 2 jfr. § 58 stk. 3 - 7 indbringes for Overfredningsnæv-
net, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, af den der har anmodet
om nævnets afgørelse, af ejendommens ejer og bruger, Skov-
og Naturstyrelsen, Nordjyllands amtskommune, Aalborg kommunal-
bestyrelse og Danmarks naturfredningsforening. Klagefristen
er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende
klageberettigede. Dispensationen må ikke udnyttes, før klage-
fristens udløb. Er klage indgivet, må dispensationen ikke udnyt-
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gårdskonsulent, Nationalmuseet og arkitekt Stærmoses Tegnestue,
dog således at parkeringspladsen anbefales udlagt med grus i
stedet for som ansøgt asfalteret.

Haderslev Stift og amtsrådet har ligeledes anbefalet projektet
~ed ovenanførte ændring.

~ævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, dog på vilkår,
Rt parkeringsarealet udlægges med grus.

I medfør af naturfredningslovens § 64a bortfalder tilladelsen,
såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.

~t~~
S.A. oustrtr. , /ha

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af ansøgeren
og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens
Idløb er konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for

Ilverfredningsnævnet, kan dispensationen udnyttes.
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