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Fredningen vedrører: Skæve Kirke

• Domme

la ksati onskomm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

I •

Fredningsnævnet 18-06-1953, 13-03-1953

Kendelser

Deklarationer
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REG. NR • .(e>...t~r 1%_53
Matr.nr.: 2& ~n nordlig, dll

at Skave 80p.
Genpart

" ,

2606

4. -'111. 19;4.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrfl.dskreds.

,,' r'I,
t
I ,I
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,. -

, 'l I

~
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Fredningsoverenskomst.
\

Undertegnede

Sk,"1 .0'l1li pra.tee.'bede ved ••tlt&hederldl",
~rktær~r sig villig til som ejer af matr. nr. 2&. af

S1QIYI 80P' uordli" ..... del, ~ at lade et. . ~ \

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

kirke.

Arealet beskrives sfl.ledes:
, '"

l) Kirkens parkeringsplads .,d.10r klrklglrden, ud t11 vI31n
2) In 'braa.e langs '.,d.14en af vej.n 81d tor k1rkeglraen pI.
2Qq.~eler <er præ.t.gl.rd.~ora). ,) 30rd."r1alen lang ••• tre d1g.,
4)·~lrk.n. ~ord nord for k1rkeg4rdln, aU aom angivet pi v.~l~.
kor".

I.d ,.Fredningen har følgende omfang:
":1.\' '
~ jo ,~.. ~r~ale t må ikke beb;ggeS eller beplantes med Ud:Sigt~'ødelæg-

.; '!,,~L j,.. 'r, :

gende beplantning. ligesom der heller ikke pfl.arealet måanbringes
I

transforma torstationer • telefon- og telegrafmaster og lignende.

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

else eller opbevaring af r.edskaber eller lignende skæmmende

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

hele ikke foretages ændringer i den nu bestfl.ende tilstand, der

kan virke skæmmende eller nindrende ~or udsigten til~eller fra



':
" , '

Forj'fr~dningen 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

~xer for s~~'~I, : "

, S-lk' II' '1' ~

Marlul Erik.en.

Btll1 Mlkk.l.,n
, j, , , j

, den 11/ 12 19 52.

,Aal' E. PeeJ.rs.n \
~ J ~ 'I.. •

O. V. Poula.u Johannea Jen •• u Heul'7 Ra8uuIsen
M. 1'. Audersen

I~

J .' ~ .. j" ',\'Idet fredningsnævnet modtager og godkehder foranstående
f~edningstilbud~- bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

'af -Den nordlt«e del af .., ..

sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort ~ af hvilket

en genpart henlægges på akt.
Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds • den 18/ 619 "~o

.. I ,J J.. J Kar,"en.
l.J •_~.tI ..!'" • \ •

• " I .Det "i,).""d••,. at nal'VlØ'tndl ~re41l1Ilg.deklaratloll tlng17'.' aOIl••r.ltut8~1~",ndl ,l aatr.ur. 2 a Skave .ogn nor~11le del •• ~ tølgendltOl'\tehold,II. -, ',' I· , , '" ' , .

81 l_I' d. »Meldlnd. areallr adllln1.1rere. af de k 1rk e-ltll'IDl'n-
di,heder, 11'11ff8rld.rkllllntl'81'1.11 dOI efter lndh.nt.t ørkJ,tlrlll1fra
fredning.navnli afllrel&. ,.'D1plao.r1nl af bYlnln.er og tl11l,e o."lvI b,,~e'lauerne tor dlase, for al vidt by.nluleu akal benrt'" tl1dtift.n af )~1l'8lrden. 1°1'4.1" tll'bru. for præ.t.n ell.r 1 det hele
~!,~l t~.ne.)$.J'lul~le tor. l. .

" ..J' J'or ø'- ...lal nogle at d. lfølg. urverend. dlklaratlon freded. area-
~el~J.euer~,l"t'e b~tve 1.ddra,.' und.r kirke.lrden, udllr dta •• af fred-
a. qea..

, , , 61, ltlrkl.lu1aterlet,) dia. 28. -~ 1954.
P. M. V.

:s., :a.
Einar Lø •••

,,t.
Indført 1 dagbogln 101' retskr.d. nr. 70,
S.b, køb.tad a.v.

I den ''4...A..!. 1954 •LYST ~lngbog fol' Skave A 4. Akt. Skab J 284.
Haral cl Hans en

..,'l' , l: J
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REG. NR. ~..u~-U-~~
Matr.nr.: 2R Den nordlil. del

at Skæve sop.
Genpart

n1.

866
25.Mra. 195'.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet 'for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

etatshusmand Inlvar Kristian Kristensen, Skæve,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr.
"'"I" p J

af

Dell'"JIlOl'dlt.e;.del at ~~ Skave sogn at lade et
areal af dette ma tr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

, S t'. v'" kirke.

,4rea1et beskrives således:.,
iD bramme omkrinl kirkegården alledesl mod veat 20 aeter,
mod nord '0 meter Ol mod øst '0 meter.

I'

Fredningen ha! følgende omfang:..~... '. .
Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
" • ~l

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.



d', j ! J ~ ~ 1 1 ,

, ~ "-" .."- ..,. l. 'I l b : ,

~orl'fredningen kræves ingen erstatning. -

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ej endom, dog uden udgi f t for mig, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servi tutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Skæve kirke
•'l l;, t

~ver fQr Sl~. J. l

l • "'I ..; ... l.,,'.. I ~

, den 27/ 11 19 52.
Ingvard Kristensen

, .'

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

ft'edningstilbEd, bes'temmes det, at fredningen vil være at ting-

tvs'e"på matl'f!:' nr. af"Den'-nordlige del at
I .. 1t.1 ,J j ~ :l .. lJ • l .•• "sogn.

Skave
Det fredede areal er indtegnet' på vedlagt e kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds • den l' /, 195'.
Karsten.

-.
Indfø" t Dagbo«en for Retakreda Br. 10, S.bl Købstad m.v••

den 25. Mrs. 1953.
L1øt. Tingbog for Skæve '.Bd'.C Bl. 42.'Akt. Skab D Ir. '15.

- ~!6 l : . . l J .•~ l. l 11 •

Harald Haneen.
ua~~!~J·jl.JI~ l.,lm~_j ,':' J. .,'

atttt'afr1 i H.t.Lov 140/19'7.
,s.o"XI"!.l .!o ')j !I."
§ 14 • 2 kr.

-Ul: ~ 1 l tJl·~\..~ ..

" I
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REG. NR. .20.22,1%-0
Matr.nr.: 2! Den nord111e del at

Skæve 80p.
Genpart

a I. ,

867
25. Mrs. 195'.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet 'for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

Vacner Peders~n, Skæve,
t \ l

erklær~r sig vi~lig til som ejer af matr. nr.
- l. .... I,~ •

af

Qj. sogn at lade etSkæve
.areal af dette matr. nr. frede for a t sikre· den fri beliggenhed af

kirke.

c., Arealet beskrives således:

~ bræmme sydøst og ••t for kirkegården Bom vist på ve~lag'.
kon.

• 'fl.

Fredningen har følgende omfang:
, :
Arealet må ikk'e bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet måanbringes

transformatorstationer, t~.a.~~elegraim~st~r 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 skæmmendeeller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.
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I I~ • I'"Por' fredningen kræves ingen erstatning.
l ,

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-
K'I;'A-~kreds og menighedsrådet for Skave ~

hver for s1k:: 'l" J. l'"~

I'I.L 8k~v~' ,den .t.7/11 1952.

Vaper Pedersen

i. ..

"

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

f~edningstilpud, bestemmes det. at fredningen vil være at ting~

af'Den nordl1«e del at'..av..
, 1

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort. af hvilket

en genpart henlægges på akt. (D ,15)
Predningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds • den 1'/' , ·1~,.

larsten

Ind~r~ 1 Da«bogen for Re~økred8 Nr. 70, S.by Købatad m.v.,
den 25. Mrs 195'.

~y.~.T1nsbo« tor Skave Bd. A Bl. 195. Aktl Skab B Nr. 546
- ~!.. . '. .I.!J 1 l ... ' , 1.Harald Hansen

,~5III , J. '1 IJ J IJ.. ,HYl J l , .

Atllt~Btrl 1 H.~. Lov 140/19'7 •
. 0111 'Ir. ~~v .... J.

§ 14 I 2 kr.

,J •• ..J :

• L , t) ~j ,

,..f, ,

., :: l, , ,j . l

I ~ 1 l I
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02022.07

Dispensationer i perioden: 08-05-1989



REG.NR. 0:"0 ~~ .070
FREDNINGSNÆVNET

for
Nordjyllands amts nordlige fredningskreds

__ Baneg6rdapladaen 4, 8700 Brønderslev
Tetf. 08 820388

•
•

•

B,.nukrs1erJ, den I a. maj 1989
Fs. 97/89

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

i 7 ~1AJ 1989

Sæby kommune
Teknisk forvaltning
9'00 Sæby

Sæby kommune har ved skrivelse af 26. april 1989, j.nr.
86.19.89, fremsendt ansøgning om tilladelse til opførelse af
velfærdsbygning ved Skæve kirke.

Arealet, hvor velfærdsbygningen agtes opført, er omfattet
af Provst Exner fredning.

Fredningsnævnet har intet at erindre mod det ansøgte pro-
jekt.

Nævnets afgørelse kan indbringes for overfredningsnævnet,
Slotsmarken 15, 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 klage fri sten •
Såfremt en klage er indgivet, må nævnets tilladelse ikke

udnyttes, førend sagen er færdigbehandlet af overfredningsnævnet.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 5 år

fra dato.

P.

Kopi sendt til:
Nordjyllands amtskommune, Landskabskontoret, Danmarks Naturfred-
ningsforening, Skoy- og ~a~rstyrel~J arkitekt Karl Karlsson,

,e
Miljøministeriet
Skov- og NaturstyreIsen
J.nr. SN \ ~ \::. \ \ li-~('"'C"' I

Akt nr. l -Foto venter
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