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Afgørelser - Reg. nr.: 02048.59

Fredningen vedrører: Bjergby Kirke

Domme
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Matr.nr.: 1& BJergby by og sogn. Genpart

L. 5'28.

4. Aug. 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

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

by, Bjergby sogn a t lade et

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

B j El r g b Y kirke.

Arealet beskrives således:

....",

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom de.r hel l er ikke på arealet må anbringes

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende, ;,

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

else eller opl?evaring af redskaber eller lign~nde skæmmende

genstan?e. Henl~ggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående 'tilstanCi, der

kan virke skæmmende eller hind rende 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 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 menighedsråd~ for Bjergby og ~wgdal sogne
hver for sig.

Bjel'gbJ
Niels 0rnb.,1
Kr1st en l.8.hl

,den 29 / 6 19 53.

Hans nnuoeen
T. Anderaen

Søren 0lesen Herluf ~wller JOh8. Mortensen
Sigrid Andersen frode hansen ~re~ten Krlsten~cn

Robert laelsen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. Bj ergby by,af

:B~ergby sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kor~, ,ar hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den l J7 1953.

Karsten.
D.t "lltl'3:des 'at nmrv:.arendefredningadeklal'ation t,ingl,8ellSOlD aervitu\-

stittende pl matr.nr. 1& ~jergby by og ~ogn med l~lgend. forbehold.i;længe ~en til pr~steembeået hørenåe bave weø 5~rY.~1.Ya s&mt den d.l sfpræeteglrden8 areal, der ligger i umidd.lbar tilknytning hertil, aom1n18trerea
at de kirkellS8 myndlgheuer, t~ifer kirkeministeriet afgør,løe om nyplaoerlng
at præstegArdens bygninger herunder tillige Selve bygg.plan.n samt 1ilbygnlnger
m.v. og ombJgnlng.r, der ændrer præsteg~rdens udseenae, uanset fredning_dekla-
rat1onen. K1rkem1n1ateriet, den 2. juni 1954.

l:'. M. V.E. B.:iinar 1øwe
f.In~firi i dagbogen for retsKred8 nr. 72a, ij~arrtDl

købstad m.v., den 4/8 1954.
Lyst. ~lngbo8' Bl. 1& Ak~. Skab K Nr. 91.

Kort torev18i.

.'

Geblrl L. 140/'7.
§ 14 II I JtI'. 4,-
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og 15&

Matr.nr.: 8~/B3elby
by og sogn.

Genpart

L. 4159

}. 3u11 195'

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

Anmelder:
Fredningsnævnet 'for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

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

Bjergby sogn at lade etby,

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

11 j e r g b Y kirke.

Arealet beskrives således:

.1:<0br'.i;ll11ae ,.,;rt f'er kirt, e ,,::lt' len :;OIJl vist på vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang: .,

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes

transformat.orstatio-q,er, telefon- og telegrafmast~r og ligIlende,

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

:

else ellet opbevaring af redskaber eller lignende skæmmend'e
, ,

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 med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for B~ergby kirke
hver for sig.

Bjergby 29 / 6, den

.E'rao8rilc Lund

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lysepåmatr.nr. Ba Djergby by,af

Bjergby sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den l / ( 19 5}.

Kal'8ten.
Inuført 1 ~agbogen for retakrøus nr. W2a. Hj.rrlng

købatau m.v., Jen 3J1 i95;.

LYST. T ingbog a Bl. Sa. Akt. ~kab ij Nr. 59'-
Kort forevist.

a.t"n,.rkn1ng. ~ku.entet præjudtoeres af: BYlg.lint.servitut lyst 15/12
19'6, doku~ent om ve3ret, lyet 9/10 1865, åo. om hegnapligt, l,et 15/1~
1941, 5300 kr. til Jrak Landkr.dlttorenlD8. 4000 kr. til Bjer,bl-11Jgdal
Sparek ..... amt 10800 kr. til ud6t~deren tfel••• ~.rpan,.brey.
Matr.nr. ea udlør 1 forbindelse med matr.nr. 15. ibid. " landbrug kl. II.

Th. Hugen •
.Cl.byr.
~ 14 III Kr. 4,-
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Det med rødt skraverede areal
pålægges servitut om fredning.T'errlZu uf

.!J/u9 ty tly
4~~rS'6y05°:1/1
J Ul/''lc. !.JB'! y Herred
ft/ør fvty' ArTl!

= {: 1(000

På det med blåt skraverede aresl
har fredning ikke kunnet gennem-
føres.

ZP~~Landinspektør.

U'~ø'rdl:q~{ _c,' q;zZednuzy 'Y tr':9'~.snu:Y

z. IU-lj'UL"'t ,/f;!.52
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