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Matr.nr. : Genpart

')

600 ~terby,
Hare sogn.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

I
I
1-

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

MenighedørAdet ~or ØaterbY' Kirke
, .

1 ~ ~ j

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af
lli~torby nnlGby, . ~ogn at lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri peliggenhed at:
Østerby kirke.

. J" ~ l

r
Arealet beskrives således:

•
I{1rDmJ 30rd "'88\ for ldrkeglJ'del1 hen tU: erøn ..

.1

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, liges,o~ der hel~e~ ikke på arealet må anbringes
~, .

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignen~~,<

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

else eller o'pbevaring af redskaber eller lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det

hele ikke foretages æn~ringer i ,den nu beståe~de :~ilstand, 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

~~m~'\9k øBØv1tlØt'e~i ft for mig. og med respekt. at" nu p~v1-

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-
Østerby kirke.kreds og menighedsrådet for

hver for sig.
~teJ.·by 241=; 1952.• den i"

Poul ?oul~en. Melchior Jesper~en. N.P.Jensen.
Ms!."1nusOle:.;en. Chr. ~·h.Larsen. Holger Andersen.

J•Ha.vnk11de llØller.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud. bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

Øster bylyse på matr. nr.
llah

af by,
sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket
en genpart henlægges på akt .19. .>"'3,:)

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds ,den 7 / a 19 52.
~8'en.

Det tiltrædes, at MD:"V'&D:'el2I1efredD1J1gfitilb1ldi til:l«.J:7øes 80m

serY1tutst1ttende på den Østerb7 Kirke tilhørende e,3eadoa :JBatr. m'.
6ag, Østerby Dy, IIals Sogn, dog med fØlgende forbehold a

Så længe det pågældende areal administreres at de kirkeU.ge
xqnd1gheder, træffer ld.rkem1n1ster1et, dOg efter 1n4hentet erklæring
fra fredningsWNZlet. afgØrelse om ~'plaOEU'1n& af byp'ngør pi area-
let og tillige om selve b;ygg~J,llanen fOJ: duse" ,for al ,vU:tl bygningoo.-- ,
ae lkal tjene til kirkens eller kirkegårdeJ?Sdrift.

Kirkem1n1øter1.et, den 17. oktober 1952. ., ..
P.II.V. E.B. ..Arne 'Wtuillfen. '

tm.
I '. l ~~,l ,j. "'1 •

,
f

Tilstilles Dommerkontoret til Udførflse.
Horns HArreds Frovstludval~, den 24/10 1952.

.Waage Beck. I I

, I J~.~ ~~.!;J~,l IIndført i Da~sbogen for Retskreds Nr. 71. -
Frederikshavns Købstad m.v., den 27. oktober 1952;' l,'! ,l I

L Y,S T
Tinpbog: rIeSØ Nr. )L Akt: Skab G Nr. '577

Karsten.
• J'J J 'J .I

L.140/1937 kr. 0,00

§ 14 --------4.QQ
1:11 t kr. ? "n
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REG. NR. /tI',2 ~~ ..% -<;2,

Matr.nr.: Genpart

l ,

'- ,

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.r

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

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

Hal.by,
I.. " ~ogn at lade et

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

kirke.

Arealet beskrives således:

en b...... nord OB •• , tor klfte,bdc pi 50 •• 'er.

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 lignendel;'

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

else eller opbevaring af redskaber eller lignende 'skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finehil sUiL Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan virke skæmmendeeller 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, OB ••d r••pett .t DU
P~I~:fg~e~{\!\~~re,gf'I~K\~\\t~et for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for

hver for sig.

, den 1952•

hrs. Un1bar-J •• en

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranståend~
I,

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

lyse på matr. nr. af bY,

Hale sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagt e kort, af hvilket
en genpart henlægges på akt. I, ,

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 1 /8 19 '2.
Kuet.n

':

e ,

t,
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fl''I,
f,
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thI,
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..... l .', o 'o! '.I.

Indført 1 Dagbo,en tor R.tlkreda Ir. 71.
Jrederlklbavna Købstad m.v., den 1. Au•• 1952.

~lDlbol' LrJ&ø Nr. V L t 8 t
Akt. Skab A Ir. "0.

We't1 Deckett

..
l .1, , l'Xa.140/19,1 0,00 kr.,14 2,00 fala.

2,00 kr.
.1.1' l , )
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01892.02

Dispensationer i perioden: 29-08-1985



Tilfredningsrcg::.telel REG. NR. / 8o;~ A b
til orienteringFREDNINGSNÆVNET..

eNoldjytYndl ...... nonftige fr.clninglk ....
............. 4. l70D ..... .-

Telt OB·I2ID.

•

~,'" 29. august 1985
l's. 210/85

Miljøministeriet
Fredningsstyrel sezleiOfftagetIfretlnln"sstyrelsen
Amaliegade 13 - 2 SEP. 1985
1256 København K.

L Vs, +R.l=(;
J 2/c, - SS/ QtJ .

Nævnet har d.d. tilskrevet landinspektørfirmaet Hassing, Løhde &
Thirup, Kirkepladsen 4, 9900 Frederikshavn, således:

Ved skrivelse af 8. august 1985, j. nr. 6-6a. 60-4-2, har
lesø kommunalbestyrelse for landinspektørfirmaet Hassing, Løhde
og Thirup fremsendt ansøgning om udstykning af matr. nr. 6 A
0sterby by, Hale.

Parcellen agtes solgt til Østerby Menighedsråd til forening
med den tilgrænsende kirkegård, matr. nr. 109 smst.

Parcellen er omfattet af Provst Exner fredning.
Fredningsnævnet skal herved meddele tilladelse til den ansøgte

udstykning, jfr. de fremsendte bilag.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes

for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl. a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne meddelelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Såfremt en klage er indgivet, må nævnets godkendelse ikke ud-

nyttes, førend sagen er færdigbehandlet af overfredningsnævnet.
Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden

5 år fra dato.
Genpart af denne skrivelse er sendt til Amtsfredningskonto-

ret, Amtsarkitektkontoret, jr. nr. 8-70-10/13, Fred ingsstyrelsen,
Danmarks Naturfredningsforening, Læsø kommune.

re,
Miljømfnisteriet
J. nr. F. \ i'iJ~- .3 .' ... 'BiL
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