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Fredningen vedrører: ø. Hassing Kirke

I. Domme

la ksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 03-04-1950
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Deklarationer 22-08-1965
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30 MAJ 1950

D e k l a r a t 1 o n t
•

Undertegnede gartner Augget ~uart Heinrioh Iit.eoh at

ø.ter Ha••ine der er ejer at landbrueeeJendo .. ea matr. nr. ~&a,
29a, 2gb, 34a, 630, 70~, 7Obd, 70pp ,.ter Ha ••1Da b7 Ol ,olft
forpligter hened all 0l eftertf ... de ejere at IUWnt" ejendoa
tl1 lkke.t opføre nogen bygninc paa .. tr. Dr. 3&a Øl~er Ha••1De
a.rmer, ej.nd~.n. ye.t11e' .t.l e.4 lo a. for at der ikke .kal
op.taa be.~ende bTeninger ølt for klrtesaard ••• dl.,.

B.ry.rende deklaration ... t1nc17'" pa a.Ynte landbrac.eJendoa
.aale4 •• at paataleretten tilk~er fre4Dlncea.wnet for !albor.
&ateraad.kred. og ø.ter Ha••i•.- a,nllbed.raad.

ø.ter Ha••i", den 3. april 1950.

~il Yltterl11~dl
"

Kr. Øre INDFØRT I DAOOOOEN FOR RETSK::iDS
NR.M NØRRESUNDlW KØBSTAD 00 I'J,Ll?

• HERRED MED tlVETBO liERREDI 14.J
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REG. NR. /$e>~ #

-?~~.s-
j',.~Akt: Sk~b.-e~c..t\. . 1..,1 1D~ tv\A.~.

i91lb 07935 ~ ll-t.-o,,,,,,,, \ \.~
(,d g"""'

Deklaration
om

• Frednin~ ~ed øster ~asRing Yirke •
• •• (!\ •••

• Undertegnede Gaardejer 'rage Koldk.)eH af 0stE r lIac'sing,cierer
Ejer af Landhrugsejendomrnen Matr.Nr. 20 ~ m.fl.af ØstAr Has~jn~ Fy
og Sogn, erklærer herv~d efter FQr~andljn~ med Fredningsnævnet ~or
Aal'horg Amt.sraaoskrt"'os,at ,j~p-; Tor at flikr~ den frl."mtidi!!;eTri~ 'l:le-

~jendummen undergiver denne den ~redningshest~rnmelse,at rlpr raR et

lo I'ft brf'dt Pælte af Matr.Nr. 20 !; 0ster TTasRing langs KirkegacJrdE'ns
vestlige Skel ikke frprntidig maa opf~res nogen Pygning - være sig
lius,Skur eller li~nendp. - rejses Master eller 'foretag~s udsi~tsøde-
læggendp. ~erlantn1n~.

• Denne Deklaration tirglyses som Beftelse paa Matr.N~ 20 a
0ater Hassing.

Paataleretten tilkommer Fredningsnævnet og Uenighedsraadet.

øster >fassing, ri en Ah AUP;URt 1965.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01304.02

Dispensationer i perioden: 27-11-2002



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00

Nordjyllands Amt,
Natur- og miljøkontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
Postboks 8300,
9220 Aalborg øst.

Aalborg, den 27. november 2002.

Vedr. FS.62/2002: Ansøgning om tiIJadelse til ombygning/ud~kiftning af
transformatorstation på matr. nr. 20 m øster Hassing by, øster Has-
sing, der er omfattet af deklaration af 22. august 1965 til sikring af
øster Hassing Kirkes frie beliggenhed.

G.nr. 8-70-51-8-817-00001-02)

Den 19. august 2002 har De fremsendt ansøgning fra Elforsyningen Syd-
vendsyssel om udskiftning af en ældre transformatorstation af opmuret type
med en ny med mål bredde 2,2 meter, dybde 2,46 meter og højde over ter-
ræn ca. 1,6 meter. Siderne er bræddebeklædte.

Den nye transformatorstation placeres ved kirkegårdens nordvestlige hjørne
på matr.nr. 20 m øster Hasssing by, øster Hasssing, der er omfattet af de~
klaration af 22. august 1965 til sikring af øster Hasssing Kirkes frie belig-
genhed.

Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 9 stk.4.

Da det ansøgte i forhold til kirkens frie beliggenhed må anses for en klar for-
bedring tillades opførelsen på betingelse af, at den hidtidige transformator-
station fjernes og terrænet planeres.

Tilladelsen, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1
kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes
til fredningsnævnet til videre foranstaltning. Tilladelsen må ikke udnyttes
inden klagefristens udløb og bortfalder såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen.
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