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Matr.nr.: 12& Lendum by og sogn. Genpart

5482
l2.Olct. 195}.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

Lendum sogneråd (skol~læreremb.det)
\., l" l ..

erklær~r sig villig til som ejer af matr. nr. ,I 1~a. af

1endum by, Lendwa • J sogn at lade et

areal af dette matr. nr. frede for at s~kre den fri beliggenhed af

kirke.L e n d u III

r
"".1

r Arealet beskrives således:

l) Lærerhaven syd for kirkegården samt ak olens areal vest fer
kirkegården til nuværende skolebygning, 2) kommunens areal syd for
kirkegården hen til kirkegårdens udvidelse mod øst.

,.

Fredni~gen har følgende omfang: . \ ....~,.. .

Areale t må ikke bebygges eller beplantes med udsigt søde læg -

gende beplantning, ligesom der heller ikke på ~reai~t'må anbringes~ .. "

trarisformatorsta tioner, telefon- og telegrafmaster og lignende:"

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber eller lignen<Ie lskæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke find91~:te-a.•..Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu beståend~~ -t1i..l!.stand, der

kan virke skæmmendeeller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.
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For fredningen kræves ingen'erstatning. •• J, !. 0 .. J. j

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-o
kreds og menighedsrådet for LendulI kirke
hver for sig. ' l '.'. ,"-~ .. L..".II..1 j. j •

(;l ..(;~.l .' J. .. : tI' i.. C

,den 3 /10 19 53.Lendum

P. s. v.

c~! Freder1keen
fmd.

to _. l..... . _ r....' .l.ll. l ~.) ....

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningerrvil~væ~~ jt~'irl~~

lyse på matr. nr. Lendum li ". by,af
~j l, .;--LendulI . ( • _ .IL' J.J .... 11 ·l .... lL(j',;

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort', af,hv-il'ket
en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den'12'/110'l19 53•
~. ". .lo -i ._

Karsten.

Indført i Iagbogen ter i.tskredi Ir.,"·l'h;' .Ll

Frederikshavns Købstad m.v., den 12. Okt. 195'.
• • ..~I ,I • J : ... l ......i .. J i l . I.1J .1'..1. !

L Y S t
l , ..J ,J .... J'!.. •• oll , .... j J ] t\

Jr.Tingbqgs LendulD
• L j' J .) l • • J... ~

Akt: Sk$b O Ir. 8.
.J j t ~~ .... j ~i.J L'l..JU uLl ..t.1 ~

, "
l I ~ • "J L .",," " j

lori i akt. '8. ~.
j '.. J ~. .. ~ I , • Lo .... _ l~ 1J 1 J_ •• ,i. J' J

Karsten.. ,'. I . , !, .1..... (... ' J j ! J • '" u 'I t> l J .j
l ,

L. 140/1937 kr.qoo
§ .4 A - ,.,,, J

JtJ"~~,cD

,.1 •• l.

L J. l.,.l. • .J. ....i, .1 hIl.

t'" I'
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Matr.nr.: 12.1 LenclulDby og 8011\ ..
l .' II

Genpart

864

14. leb. 195'.

• l .. J

•.... J.j

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

Anmelder:
Fredningsnævnet 'for Hjørring

amtsrådskreds.
+ i..... ,

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

dyrlæge O. J, Andersen, Stenhø3,
. I) ~ ,

!;'lrkl~r~r sig villig til som ejer af matr. nr •.. ·,t1-..'-i,
by,

af

Lendu. ,', so~n. a t lade e t
,>oJ \

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

kirke.L • n d u ..

Arealet beskrives således: I •

Fredningen omfatter hele matr.nr, 72~,

Fredningen nar følgend~ omfang;
h \.;l J

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet måanbringes
• •• • ' ••• l. r1, j

trans forma tors ta t ioner, t~le fon- og telegrafmas t~r og' lig~en~eJ'~

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vosne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke fihde ..,tt~8t;·:ner må,i det

hele ikke foretages ændringer i den nu beståen~e .tilstand, der

kan virke skæmmende eller hindrende for udsig~en til, eller fra

kirken.

Jeg forbeholder 81g do! ret til at o.bygge ".-..x kvleten
pl huset til manzardlejlighed.

mil"'MI,'
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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 menighedsrådet for Lendu. kirke
hver for, sig. !. I ••

" I t ,'J 1, • l '.

, den 19 52.Lendu.

c. J. Andersen
Dyrlæge~

,
'o .....

. I . ." " '" .Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
frednings'tilpu'd, bestemmes det, at fredningen vil 'være 'åt"~;ing-
lyse på matr."nr. af ' Lendu... "'" bY,

.J. .'.l. • J ,d 'L, J.., ,'l,
Lendull
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, aft.hvilket

en genpart henlægges på akt. K 22t.
Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 14/ 2 L19 53.

Karaten •

Indført i Dagbogen for Retskreds -r. 71.

Frederikshavns K8batad ll.Y •• den 14. "eb. 19"'.:

'L Y S T

Br.
~',

Karsten. f

J l l ...) ...~.

L.,. 140/1~'7 kr. o
l.

§ 14 2

Ial'\ k•• 2e,
• J l. "'~ ohol J ,. /~...

, .',l "l

I,
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REG. NR. //J'/ ;JP

Matr.nr. : 1~, 12~, 12&,
Lindum by og sogn.

Genpart

3100
7.Aug.1952.

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

l.

Anmelder:
Fredningsnævnet 'for Hjørring

amtsrådskreds.r

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

LendulI og 9mtf88 HaandYt8rk~-"og Jorgertor~~~~ \)
~rk~~r~F sig villig til som ejer a:f matr. nr',,(121-;1J12& og 72& af

I LenduDl by, Lendum . ! '" _, • 'J so~!l a t lade et
areal af dette matr. nr. frede for at s~~re den fri be'liggenhed af

kirke.Lendum
~ , .J .; j ~J r 1

Arealet beskrives således: I J ~ • ,

Borgerforeningens anlæg på de pågældende matr.nre •

l.. .. j

Fredningen har følgende omfan~: !
Areale t må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg _

gende beplantning" ligesom der heller. ikke på arealet måanbringes
.1, l- ..transforma torsta ti oner, telefon-: og telegrafmaster og lignende",

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber eller lignQnqe )skæmmende .

genstande. Henlæggelse af affald må ikke fin~e~ s~e~.. Der må i, det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående.>t.ils tand, der

kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.
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.... 'JFor' 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 menighedsrådet for Lendum kirke
hve~ for sig.

den 4Len dum
For tendum og Omegns Haandværker- og Borgerforening •

Idet fredningsnævnet-modtager og godkendet'foraristlijrlad
freø.nings~ilbu<J, bestemmes det, at fredningen vil' vær~ 'at"ting-
lyse' på matr. nr. 12X, 12~, 72& af LendulD , " .• ,bY ,

J, ufl j,; .r/_.,'!.,Lelidum
Det fredede areal er indtegnet på vedlagt e kort, ,at hvilket

en genpart henlægges på akt. (I 224)

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den, 7 I- 8' .1952.

K.arsten, ""w ...

Indført 1 Dagbogen for Retskreda Nr. 11.
Frederikshavns K.bstad ll.V., den 1. Aug. 19S2. "l.,!.

I .' L Y S T '" . ,_~

Tlqbog, Leødum Br. Ak", Skab. "1Ir."lal." . l. , ,J t" ,

"'-7 Beok.ii J .. , .J • j, ,.:1 Id. ,.

kai.! . , o.: .l .t ~ : ',IJ l .. J I

L. 140/19'7 ,kr. o

j 11 ".' =.:-.1..:
, .

l kr. 2 ~>- • .J ',\",,1 ~.1_i"i.r bJ .jlt

, I I l 1 ,
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REG. NR. /'J/ ~

Matr.nr.: 72! Lendua by og 8olm. Genpart

. -'

2870
24.Jun1 1952.

.. .... ~J. I'

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

Anmelder: I

Fredningsnævnet'foT Hjørring
amtsråd,skreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

eakefru Mar:l eJened, Lendu., .

~rklær~.r s~g villig ti l som ej er af matr. nr. af

Lendu. by, Lendum • 'l so~n at lade etc •

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

kirke.LendulII
~. I

Arealet beskrives således:

Fredningen omfatter hele matr.nr. 721.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplante s med udsigtsødelæg-
..' '.~

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet måanbringes
l

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
',.j • I

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tils tand, der

kan virke skæmmendeeller 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 amtsråds-

__ •• 1

kreds og menighedsrådet for Lendum kirke

hver for sig.
Lendu.

l· \, 'I

,den 4 / 6 19 52.
~ie Jensen

Idet fredningsnævnet modtager og godkend'er forans·t!ående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen'viI'være at~~ing-
121lyse på matr. nr.

Lendum
Lendu..af by,

sogn. ' L J t __ "J

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket
en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 2' / 6 ,1952.
Karsten.

Indført i Dagbogen for Retskreds Br. 71.
Frederikshavns Købstad m.v., d en 24. Junt 1952.

L Y S ,

Tingboga Lendua ør. Akt I Skab [ lir. 224.
. l ..... / ., ')

Karsten.
l

L. 140/1937

§ 14
kr. o

2

kr. 2
"J l

.• , I
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Matr.nr.: 72~ Lendum by og sogn. Genpart

~ i. . I

2868

24.Juni 1952.
I, I

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

Anmelder:
Fredningsnævnet 'for Hjørring

amtsrådskreds.r

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

enkefru Kristine Pedersen, Lendum,
'·,·l ..i.,f, "

~rk+~r~r sig villig til som ejer af matr. nr~. ~ .12.11 af

Lendum by, L.ndu~ " I .1jso~n,at lade et

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

r kirke.L e n.d u m

Arealet beskrives således:
, ' L.~

I
Fredningen omfatter hele matr.nr. 12~•

.1 .... \ .' . '1.1.

, '

' .. ' • <, .... ,.. J..l tJ.~ .• '"

Fredningen har følgende omfang:

'Areale t må ikke ·bebygges' eller' beplantes' 'tntild udsigtsødelæg _

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet måanbringes~ ,
transformatorstationer, telefon- og telegrafmasd;er;og'.lignendi,

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder,.~o~~.til bebo-

else eller opbevaring af, redskaber eller lignencle .B_kæmmende.v

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 skæmmendeeller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.
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For fredningen kræves ingen erstatning. • . 1 I Jo

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 Len dum kirke
hver for sig ..

.1.

Lendum 7/6 19 52.den

Kirstine Pedersen

~. , .'" ~ " ... _ 4 l

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at1ting-
lyse på matr. nr. 72 l& af Le n cJum by,

Lendum sogn. J .1 ..J f J J. .L ~~... "J l.•• J.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af 'hvilket
en genpart henlægges på akt. (IC224)

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 23-, 619 52.
Karsten.

Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 71,
Frederikshavns Købstad m.v., den 24. Juni 1952.

. L Y ~ !

~ingboga LencJum Nr. Ak~1 Skab IC Nr. 1~1.
, l 'J

Karl"ten. J I • I t .... .l l , ..) ~J J. ".

L~ 140/19'7 kr. o
§ :L4 2

~J t ~. t • r I

J. j, l'~ '.1 $,j 1 I

lal"_ kr. 2 ,l. l
'l "' '" :....:

~ I \

• 4,1 1.11 1. l

;al!+!
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01881.01

Dispensationer i perioden: 21-09-1983



FREDNINGSNÆVNET
for

NordJyl13nds amts nordlige fredntngsl..reds

Banegard~plaOSfl'l 4 9700 Brondersle ...
Telt 05·820388

';"llItirl' ':. dt'!, 21. september 1983
Ps. 283/83

Miljøministeriet Modtaget l fredn\ngsstyre\sen

Fredningsstyrel sen 2 2 SEP. 1983
Amaliegade 13
)256 København K.

REG. NR. / &8/ A-

Nævnet har d.d. tilskrevet tømrermester Henning Oedersen, Harken A/S,
Aalborgvej 576, 9760 Vrå.

• Ved skrivelse af 14. september 1983 har De ansøgt om tilladelse
til opførelse af enfamiliehus på matr. nr. 72 v Lendum by, Lendum,
beliggende Enghavevej 7, Lendum.

Ejendommen er omfattet af fredning af Lendum kirkes omgivelser.
Fredningsnævnet har den 26. september 1978 meddelt dispensation

fra kirkefredningen til opførelse af et parcelhus på ovennævnte matr.
nr ••

Ved det tidligere fredningsnævnsmøde blev det konstateret, at
der er sket bebyggelse på de øst for matr. nr. 72 y liggende arealer,
og at matr. nr. 72 X og de fornævnte parceller er adskilt fra kirkens
areal ved en vej. Matr. nr. 72 y ligger ret lavt i forhold til kir-
ken. Der er en ret stor beplantning mellem kirken og nævnte vej og

e, en ret høj beplantning sydvest for matr. nr. 72 y.
Fredningsnævnet skal herved meddele tilladelse til det nu frem-ti sendte projekt på betingelse af, at opførelsen sker i overens stem-

tf melse med de fremsendte tegninger og beliggenhedsplan.

I" P. n. v.

P. Holm-Christiansen
l /

Kopi sendt til:
Amtsfredningskontoret
Nordjyllands amtskommune
Fredningsstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Sindal kommune.

_. \" ....
<. •• ', ~ .~ t )L- ~ ~
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