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Afgørelser - Reg. nr.: 01892.04

Fredningen vedrører: Tolne Kirke

• Domme

la ksatio nskomm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 07-08-1952

Kendelser

Deklarationer

01892.04



FREDNINGSNÆVNET>

••



" l,
-:

l
i '-;I~)

1,1
~
~j(

~;,
~ •/1

:
I

" 'r
r,

~ (.~
~'

~

r
(
~1

rIr
I
!
1-,

I

Matr .nr. : 16~ Tolne bf og OvSD.
Genpart

'706
1. Aug. 1952.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ning soverenskomst.

Undertegnede

bu.maad Hel.ar Klrke,aard. Tolne,
erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af161

folD 8 by, sogn at lade et

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

t O l n a kirke.

Arealet beskrives således:

~o brwæme .~d og vest tor k1rktglrd.n pi 40 ••ter.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på area1.et 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.



•

For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ej endom, dog uden udgi ft for mig. 0l •• d r••pek' at DlI pl-
hYl~ftÅ' e\lJ@~\~«tFetote xA 'f~~1M.'i\~tævn et for Hj ørring amt sråds -

kreds og menighedsrådet for Tolne kirke
hver for sig.

TolDe , den

Ø.l.er ~lrk.,.ord

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. 161 af 1'olD. by,

Tolne
Det fredede areal er ind tegnet på vedlagte kort, af hvilket

sogn. , t.:

en genpart henlægges på akt. I L.J' " 1 J •.....

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 7/ a 19 52.

, ,
l I

~!
I

l!, •t'l,
I',

Karaten
Indført 1 I&gbogen tor R.taler.da lire 71.'

Freder1~øb&vn. leba\aa R.V., den 7. 1111_ 1952.
L Y U 'l

flnabogl Tolne Jr.
w ea", Becke"t

k.'.
• J

\: L. 140/19'1 kr. 0,00
'J
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f 11 - ae5Ul/-- I I l

l&U 1;1". 2,00
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Matr.nr. : Genpart

16 ~ '1'o-lneb~ og sogn.

4549

2. O~t. 1952.

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

, Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede KenighederAdet tor Tolne kirke

erklærer sig villig til som ejer af matr. ~r.
Tolne '1'oln.

by,

af

§ogn at :Lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri ,\)eliggerihed af
T o l n e kirke.

l'

Arealet beskrives således:

::Præstegaardenø hav:e nord for kirkegArden

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 lign"ende j
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,~il eller fra

kirken.
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For fredningen kræves ingen erstatning. det.RAdet
,,~ er enig i, at omstående fredningi~llbud tinglyses på ~

fort\"'llit91(feimli.tttlhs~'i8o'kd\~~~\\lr".r~ og med resp"kt at nu pl-
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Tolne kirke
hver for sig.

Tolne
Evald Jensen

2.3./ , 19 ;2., den

J.B. Kaarsbo, tmd. Ohr. Rllgaard,
Johs. Jensen u1:;seligt navn Carl Christen ••n Eli.e

W1rring

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
16 .I. Tolnelyse på matr. nr. af by,

Tolne sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagt e kort, af hvilket
en genpart henlægges på akt. 1;. :[(;'3

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 7 /8 19 ,2.
Karsten.

Det tiltrædes, at nærværende fredningsdeklaratlon tinglY8e8
som servitutstiftende på matr. nr. 16 a Tolne By og Sogn.

Kirke~inisteriet, den 23. september 1952.

Einar Løwe,
fm.

Indført i Dagbo"'en for Rp.tskreds Nr. 71.
~rederikshavns Købstad m.v., den 2. Okt. 1952~.

L Y S T
Tingbog: Tolne Nr. Akt: Skab R Nr. 3.

Westy Beckett -'
kst.

L. 140/1937 kr. 0,00

laIt kr. 2,00
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Matr.nr. : Genpart1&& Tolne bf og 8oan.

}705

1. Au,. 19'52.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

• J li

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

101ft. 'loloe ,sogn at lade etby,

areal af dette matr. nr. frede for at !Sikre den fri, peliggenhed af

kirke.

Arealet beskrives således:

arGalet mellom kirkegårdene Gltro dlg. o. kOmGual.eJea.

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 lig~ende;

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.
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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. 08 med r •• p.k~ at nu

plhpnA'i~'Pl~1i:.i:.~" eqsf1.'Æ.Y1\\&ts~'tl"netfor Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Tolno kirke
hver for sig.

, den 19 "25 .Tolne

l'oul Anhr •• n. . ,I

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af
Tolne

by,

Tolne
16&
sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 1 /i

Karat.en.

1952.

InJfQrt i ~a..r.j:bogen ror no\akrøoa Hr. 11.

'reoerUu.h.Qvnii Å.lbe1.II.J llhV., døl.". Aug.. 1952.

Tinebog: Tolne Hr. Akt; iikab a Ur. 26'.

1. 140/19'7 kr. 0,00

§ 14_ _-_...ia.99...

IM1" kr. 2,00
·f {,
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Matr.nr.: 16&tolne" og aop. Genpart

'701
7. Aug. 1952.

.'J

.1

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

Anmelder: I

Fredningsnævnet for Hjørring
amtsrådskreds.

Fredn ingsoverenskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 161 af

'lolne by, ~oln. sogn at lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri ,\>eiiggebhed af
I
I

I

I
I

I
'I;

'lola. kirke.

Arealet beskrives således:

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigts~delæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
"~. j

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaste'r og liinende.<

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.
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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 .od r..p.kt .t DU pl-
hvt11tl411~!;1-~!JgEAf>' e~"1l'\\\1lØ'Ilævnet for Hj ørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for tolne kuk.
hver for sig.

,den 29 I 5 19~olno. 52.
l.ter l ederaen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af Tolu by,

Tolne sogn.

Det fredede areal er ind tegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt. (:I. B 26')

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 1 / • 19,2.

'I

Inllt<Jrt 1 !:ngbogen tor Retskr.da Ir. 71.

froder1kl1lha.vns Købuta~ ::l. V., uen '1. Aug. 1952.

L r s T

Tingbog: Tolne Nr. Ak~. Skab L. Nr. 114.
7i eatf Ø.ok.'U

ket.
L. 140/19'7 kr. 0,00
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Det med rødt skraverede a:::'eal
pålægges servitut O~ fr~aninb·

-

TeT'T'am af
Tome Bys Li)C>T'Zcu.-TT7 Fn.

?OfRe 8oyR-_
Horn" #~r~ød.,;yo·~r.vz7_ 7rr..L-.

l/cl/~~roy~.L curkdRry af J=ylysr<~
_e-JlO<L .,.,S -I.

Hå.ze~teA 1.-4000.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01892.04

Dispensationer i perioden: 28-02-1989
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FREDNINGSNÆVNET
for

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
Banegårdspladsen 4, 9700 Brønderslev

Telt. 08 820388

REG. NR. o /g,løYJ
Brønderslev, den U~ ,"g~

Fs. 18/89

Sindal kommune
Teknisk forvaltning
9870 Sindal

Modtaget I
Skov- og Naturstyreisen

~ 1 MAR. 19R9

Ved skrivelse af 30. januar 1989, j. nr. 241/88, har kom-
munen ansøgt om tilladelse til opførelse ,af en tilbygning til
redskabshus ved Tolne kirke, matr. nr. 16 ad Tolne by, Tolne.

Tilbygningen skal indeholde kontor og velfærdsrum.
Ejendommen er omfattet af Provst Exner-fredning.
Fredningsnævnet har intet at erindre mod det ansøgte, jfr.

de hertil fremsendte tegninger.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes

for overfredningsnævnet, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm af bl. a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Såfremt en klage er indgivet, må nævnets tilladelse ikke

udnyttes, førend sagen er færdigbehandlet af overfredningsnævnet.
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år

fra dato.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN , ~ "\ \ ~- 1:1 "C> l jif(
Akt. nr. t:i

Kopi sendt til:
Nordjyllands amtskommune, Landskabskontoret,j.nr.8-70-5o-7o/839-2-89.
Danmarks Naturfredningsforening.
Sko.'V,:",Q&:J~·A:tl:tt~.t.Y::J;'~.lse~.~..
Vurderingsrådet, Sindal kommuneT

\tt Tolne Menighedsråd v/hr. sognepræst Poul ~. Højbjerg.

1='0,0
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