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• Matr.nr.~ le Torslev
by 03 sOGn.

Genpart

L 2249

14. OId .1953

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.•
Undertegnede

'fhorvuld GrislJauge LundJ,aarcl, 'l'oI'slev,

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

Torslev by, TOI'slev sogn at lade et

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

'foI'slev kirke.

Arealet beskrives således:

•
En bn~~ruo Syd0SL tur kirkeb~rclen p~ 2~ meter som vluL ~~

V r:, d lui.:,t u kort.

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.



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 TorGlev kirLe

hver for sig.
TOI'B1ov ,den 3 /10

'Ph. 1und{:;uard •

•
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. Ic af 'l'orslev by,

1'orslev sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagt e kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.
Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 13 / 10 1953.

KursLon •• Indført i da[bO;::;8L1 .cor rotsl~rods TI.C. 73, Han H()rreder~

Jen 14. Okt. 195"3.

Lyst. 1'in2,boc; bd. rrorsJev bI. l§. Kokkedal Akt; Skab E nr. ~Gl.

OlGsen

ks t.
§ 2, 14 ! 2 l{r. :



L 2250
14. okt. 1~53

Matr.nr.~i Torslev Genpart

by

i

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

le:
l
I
/,
I
l

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

Gårdejer C. l,. Chris Goi'.t'ersen, Torslev,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 2i af

rrorslev by, Torslev sogn at lade et

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

T o r s l e v kirke.

Arealet beskrives således:

en brE.Jmmepd. 10 nw Gel' nord for kirlce(;,'lrden som vis G pu

vedlngte hor G.

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.

Ilt!.



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 servi tutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for TOr'clov ki deo

hver for sig.

Torslev ,den 28 /9 19 53.

C. L. Cll ['isLo L' L'orDen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af ~ol'Dlcv by,

Torslev sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 13 / la 1953.

KarDten.

dcn 14. Okt. 1953.
Lyst. ~in~boo bd. Torslev bl. 21 Torslov. Akt. skab ~ nr. )S4

Olesen
cst.

lI&L'.
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Matr.nr.: l l Torslev by og sogn. Genpart

L 2012
26. jul 1957

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede
Menighedsrådet for Torslev kirke

erklærer sig villig til som ej er af ma tr. nr. l 1. af
Torslev by, Torslev sogn at lade et

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

Arealet beskrives således:

Arealet nord.for kirkegården og arealet syd for kirke-
-alt

gårdenvsom vist på vedlagte kort.

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

gende beplantning. ligesom der heller ikke på arealet må anbringe~
transformatorstationer, tele~on- og ,elegrafmaster 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

• I

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der
kan virke skæmmende el1er hindrende for ud~igten til eller fra
kirken.

Illi.



e. 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 Torslev kirke.
hver for sig.

Torslev ,den 28 / 9 19 53.
Chr. Nielsen
formand

Poul Chr. Poulsen
S. Flyvholm

Anker Chr. Madsen
Karl Otto Andersen

Kr. Jensen Karl M. Olesen Chr. M. Jepsen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. l l af Torslev by.

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

en genpart henlægges på akt.
Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 30/10 1953.

Karsten •• Det tiltrædes, at nærværende fredningstilbud tinglyses som ser-
vitutstiftende på den Torslev kirke tilhørende ejendom matr. nr. l ~
Torslev by og sogn, dog således at fredningen kun omfatter kirkens -
parkeringsplads nord for kirkegården, og idet der for fredningen gæl-
der følgende vilkår:

Så længe arealet administreres af de kirkelige myndigheder, træf-
fer kirkeministeriet dog uanset nærværende deklaration afgørelse med
hensyh til eventuel opførelse af bygninger på arealet for så vidt dis-
se skal tjene kirkelige formål.

Fredningen bortfalder i det omfang, hvori arealet senere måtte
blive inddraget under kirkegården.

Kirkeministeriet, den 24. juli 1954.
P,M.V. E:..B

Gunnar Krog
Eksps.

Begæres herefter alene tinglyst for så vidt angår den del af matr.
nr. l ! Torslev by og sogn, der ligger nord for kirkegården.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 25. juli 1957
Karsten.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 73 Han Herreder den 26. Jul 1957
2Lyst. Tingbog bd. Torslev bl. l l Torslev Akt: Skab B nr. 303

§ 14 3 kr. Otto Ringstrøm
tre kroner.

mill
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•
Det med rødt skraverede areal

pålægges servitut om fredning.
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•
Ter 'æn al.

• l
T, "",5/'1 by
lo} LO ~c ti
;? I. II I

cl
I " q

I•• ...•• l..,

atr.nr. 11, der ikke er skyldsat,
ejes af menighedsrådet •
(Er endnu ikke inddraget under
kirkegården)

Hjørring, den 7-8-57

~~ekt~

• FREDNINGSAFGRÆNSNI G IKKE KOR~~T
FSV ANGÅR M.NR. 11 _ SE DEKL~
15/1 1985 Jørgen Helk
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