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REG. NR. /':/--2 ~~

Matr .nr. : Genpart

46b, 460 Aalbæk,
ilaabjeJ.·i sogn.

5879

15. Dec.1952.

Stempe1- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

RaabJerg sogns monighedoråd

46ll. o~ 462, aferklærer sig villig til som ejer af matr. nr.

1./1.1 b,{jk :l.aab j ergby, , , /iJogn at lade et

areal af dette matr. nr, frede for at sikre den frilpeliggeilhed af

Aalbæk kirke.
J i ,1.L l #

Arealet beskrives således: helo matr. nr. 46b eam\ præø'e-~ -.. .'

8årdens have på matr. nr. 46.2, ayd for boli.sen og mell8n1boligen

og ldrkegårdens vestJ."e hegn.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes me'd udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes .
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lig~ende/

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

else eller opbevaring af redskaber eller lignend~ skæmmende

genstande. Henlæggelse åf affald 'må ikke 'finde 'sted. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående til'stand, 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

fiJffJ&i1 :BJ:ff!8flerd8i ~~~i't1A\U.r0r mig. og med respekt af rm

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-
kreds og menighedsrådet for Aalbæk kirkedj~tr1~t.

pu-

hver for sig. . '

,o, 'l1buk ,d en 19 / 11

P.~fl..V.

Aase Jensen. C.Lind.
Vilh • .I!'rederiksen. Karl

PedElrsen.Carl Troldborg. Chr. p.
Pedersen. Lars Jensen.

Kir s ~ine Knuds on.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 46~ og 462- af Aslbæk by,
RaabjerB sogn. ,

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt. F 9. ,I 'J

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den .,/ 8 1952•

Karsten.

Det 't1ltrlBdes. at nærvl8tende fredmngsdeklaratloft ttiJgltises Bom

8erv1tutat1f'tende pi matr. n:r .. 46,h og 462,. Aalbæk %.~Raab~GJ"g
SOÆn. dog med fØlgende forbehold : ,
·Sl18Dge de pågældende arealer adm1n1stl'UeB af de Jtirke11ge myn-
411heder træffer kirkeministeriet dog afgørelse om nyplaoerir...g af
b7lP'1uger, herunder tillige selve byggeplanen, samt tilbygninger
oa ollb7sn1n&er, fonåv1dt P78J11ngerne skal be1JY1;1i~sltil b.cu,gfor"p
pr .. ten eller 1 det hele skal tjene kirkelige formål."

j' .

Kirkeministeriet, den 25. november 1952.
P.M.V.

.l!. • .B.
I -,I

A.Detlefsen. /Elns.r 'Laue. J

fa
Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 71.

Frederikshavns Købstad m.v., den 15. Dec. 1952.
L Y S T .,J•• ' .

Tingbog: Raabjerg Nr. II Akt: j Skab F Nr. 455 ,,'i.
Karsten. .~.; i , .. t

L','140/1931 kr. 0,00 .1 . '! ;

§ 14 2&0_

Ialt kr. 2,00



REG.NR.,1~~~~J{
Matr.nr.: 46& Aalbek,.Ranbjerg Sogn. Genpart

5"46

13.Nov.1952.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

• Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

J;

glr~.3er Htela Martin ~en.en lase Aalb.k~
erklærer sig vill{g til som ejer af matr., ~r. af

Aalbæk by, :, ~,'.1 JtaabjU', ~ogn at lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri:~el'iggenhed af
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Aalb.k kirke.

Arealet beskrives således: En b~mme nordvest og nord tor
kirkegården på 30 meter.

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.

:Dø pi areale" llggende 1Il1nkta:rnv11 wre at tjerne, 08
ejeren at denne har erklfflret 81gvillig hertil.



For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig. O, _6d r.. ~ekt at a.
f~hvl1&Dd. h~ti.l.er og ••rvlt~tter. .,-~ataleberettlget er'frednlngsnævnet for HJørrlng amtsråds-

kreds og menighedsrådet for

hver for sig.

, den ,nI x 19 52.

Martin )"aaft

•
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

Li

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. af Aalbwk by,

sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket
en genpart henlægges på akt. F 9. ., J ... ' \' I ~..I ~

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den l' / 1119 '2.
K,..raten.

I. '.

•
Inj!ørt 1 nagbogen tor heiakredu Nr. 71.

~red.r1k~havn8 ~~b8taa ••v., den l}. Uov. 1952 •
L X S '1'

Åk~1 bkab~. Nr. 112.
Karat.en.

L.140/19)1 kr. 0,00

j 14 2.QQ

•

Ialt kr. 2,00 11 1_.
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FREDNINGSNÆVNET>



el Matr. nr. : '911, '9&a Å.lb~k.
haabJerg .ogn.

Gfilnpart

5'4'
1'. Nov. 1952.

Stempel- og gebyrfri,
lovnr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

• I •

-u

erklærer sig villig til som ejer af matr. ~r. "u. OC'9u. af

"albGik by, R.ab~O'B

areal af dette matr. nr. frede for at s:j.~r.e Qen ;f~!1~~J.ie;ge·nhI;lQaf

kirke.
I. , ~•

,I
I

Arealet beskrives således: hlle aatr.nr. )911 Ol en b~"e
~st for k1rkeg~~J9nat ~4tr.nr. 39&1 p~ l~ Gø1er.

I:

\:
I
ri
I,
'.I:\:

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 vi rke 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·OI •• d r..,ekt .t DU
pAb"'.f~8'~\t:itM 9i 'H'nt~\''''net for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for

hver for sig.

Aalbek ,den 'O IX 19 52,

....vld Bech

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
'i

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

lyse på matr. nr. '9U oa '9U af bY,

sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt. r 9.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den l' I 11 19'2.
Kueten.

Incitørt 1 ~gbog.n tor te~.kr.å.Nr. 71,
~red.rlkahavn8 K,batad m.v" den l'. Nov, 1952.

L Y S f

Akt. Skab L Hr,' 529.

L. 140/19'7 kr. 0,00

I 14 =_ 2.Qg
Ialt kr. 2.00

.. '
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Matr. nr. : }9å. '9at Aalbøk.
Haab.1us 8010.

Genpart

, .,J .0 ••

Stempel- og gebyrfri,
lovnr. 140-1937. Anmelder:

Fredningsnævnet for Hjørring
amtsrådskreds.

Fred ning soverenskomst.

Undertegnede " .' J. j l~

,.!J l) •

• 'l 11 • ,

erklærer sig villig til som ejer af matr., pr. "I!, OC J9K af
by, aaabjer:, ~ I . "'o §~gn at lade et

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

t I ~J .......1".

Arealet beskrives således: en br.... nord 0l nord ••, pl
}V II Ol!' .at tor k1rke!!tiroen pA 15 Ci1 pil. .a"r.llr. '9!I. Ol bele

••~r.nr. '9at, olt 80m vist pi Yødlagt. kor'_

Fredningen har følgende omfang:
Arealet må ikke bebygges eller beplante s med.udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
. .'transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og'lignend~.~

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 vi rke 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 •• d r"vekt at nu ..'hvl-
1.n~øtW!t;t~~ftlJiV~~snævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Aalb»k klrkedlatriki
hver for sig.

Aalb.k • den '0 / 10 19 52.

Ank~r Laraen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
::

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

lyse på mat r. nr. }9l!.. 'YAE

haabjerg sogn.

af A,alb.k by.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort. af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds • den l' /11 1952.

K ...rsten

InJfdrt 1 "4lgb;;gen tor i1~tsicrod6 Nr. '11.

lfrfldor1kahavna Al:bstad .VV., dØD 1.,. Hov. 1952.
1 't 3 'l'

'r1ngbog. ha~bJl'#r!t Nr. I A.ktl :.kab i' Nr. 9.

Karaten
L.14J/19'7 kr. 0,00
§ 14 .a..,QQ

I

lal'C kr •.2,00 • I

JJJ "

... 1 .•
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01892.03

Dispensationer i perioden: 16-08-1983



FREDNINGSNÆVNET
for

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds

Banegardspladsen 4, 9700 Brøndersleve TeJl.08-820388

e
e
e

B d I d lo"".rtuO"ustlQ8;l'.101' ,'!f" i', en " / ./

Fs. 111/83

Miljøministeriet
Fredningsstyrel sen Modtaget I fredningsstyrelsen

Amaliegade 13 1 7 AUG. 1983
1256 København K.

REG.Nl

Nævnet har d.d. tilskrevet arkitektkfirmaet Thorsen & Ottesen, V.
Strandvej 2, 9990 Skagen, således:

Ved skrivelse af ll. april 1983 har De ansøgt om tilladelse
til opførelse af kapel ved Ålbæk kirke, matr. nr. 46 b, 39 as og

'"' - -::::::.-------39 ar Ålbæk by, Råbjerg.
Ejendommen er omfattet af naturfredningslovens skovbyggelinie

og kirkeom~ivelsesfredning.
Fredningsnævnet har afholdt besigtigelse på stedet.
Fredningsnævnet skal herved meddele tilladelse til det projek-

terede byggeri i henhold til det den 23. maj 1983 reviderede pro-
jekt.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfrednin~sp~vnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl. a. ansø-
geren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne meddelelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er

klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af overfredningsnævnet.

Nærv.ærende tilladelse bortfalder, snfremt den ikke udnyttes in-
den 5 år fra dato.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Amtsfredningskontoret,
Nordjyllands amtskommune, Fredningsstyrelsen, Dap~arks Naturfrednings-
forening, Skagen komnune, Jacob Blegvad A/S.

P. n. v.
/; ~'I

Tli~a~ illerIV/ .
fm.

t
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