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2).okt.1953.
Matr.nr.: l Skr~ by og sogn.

REG. NR. ~~):J >< / ~ _~-~
Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

gårdejer Morten Pedersen,~kræm,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. l af
Skræm by, Skræm sogn at lade et

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

S k r re m kirke.

Arealet beskrives således:

• en br:..:mmevest- ae syd for kirkef,ården pa 50 meter~SOl!lvistpå vedlaete kort •

_Fre~ni~gen ha~ 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 ti l 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 Skræl:lkirke.

hver for sig.

Skræm ,den 28 / 9
Morten Pedersen,

Skræm •

•
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 1 af ~kræm by,

~kræm sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 13/10 19 53.

Karsten ••
Indført i x~~ibogen for retskreds nr. 73,IIan Herreuer,

den 23.okt.1953.

Lyst tingbog bd.Skræm bl.63.~ct.skab E.nr.356.
Otto RingstrØm.

1-

1)"



•

•

12336. 23.okt.1953.
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REG. NR• .lø).J X /Jh
Matr.nr. :12c Skræm by og sogn. Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

Carl Peter L:ogensen, c;kræm,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. l2~ af

Skræm by, Skræm sogn a t lade et

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

S k r æ mkirke.

Arealet beskrives således:

En br&:mmenord for kirkef';urden",som 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.

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 servi tutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for ~kræm kirke.

hver for sig.

Skræm , den 30/9 19 53.

Karl !logensen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. 12c af Skræm by,

Skræm sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 13/10 19 53.

Karsten.

Indført i darbogcn for retskreds nr.73,Han Herreder,
~~n ~~ n'r+n~n~ ,n~~
\.1,.,"" ,ll.. '-/ • ....,.l.lIl. "'....,1.1"" ......... ..,./.1'

Lyst tingbog bd.Skræm bl.31 ~ct.skab F.nr.648.
Otto Ringstrøm.
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Kirkeministeriet har i skrivelse af 2. ds. til fredningsnævnet
meddelt, at ministeriet for sit vedkommende intet finder imod den af-

~I søgte fredningskendelse af erindre.
I~

1 Fredningsnævnet for Hjørring Amtsrådskreds, den 4. dec. 1957.
Karsten.

• Indført i dagbogen for retskreds nr. 73

Han herreder den 7. dec. 1957.
L Y S T. Tingbog: Bd. Skræm bl. Umatrikuleret areal.

Akt: Skab J.nr. 401.
otto Ringstrøm.
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D~tmed rødt skraverede areal pålæg-
ges servitut om fredning.
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REG.NR. )0'13.;(5.

FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT.
GL.TORV 6. 9000 AALBORG
TELEFON 98 1271 11.

Aalborg.. den 9. februar 1994.

Arkitekfirmaet 0jvind Jørgensen,
Kirkepladsen 4,
9900 Frederikshavn.

• FS 3/1994 .

Ved skrivelse af 20. januar 1994 med bilag har De anmodet om fredningsnævnets
principgodkendelse af en placering af en service bygningm.v. på matr.nr. 12cSkræ~ nord
for Skræm kirke.

På ejendommen er der den 23. oktober 1953 tinglyst deklaration til sikring af kirkens frie
beliggenhed.

•

Idet den foreslåede placering skønnes at være den mest hensigtsmæssige, meddeler
nævnet hermed den ønskede principgodkendelse. Nævnet forbeholder sig at tage stilling
til bygningens nærmere udfonnning, efter at projektet har været forelagt de kirkelige
myndigheder.

Godkendelse~ der er meddelt i henhold til naturbeskyttelses10vens paragraf 50, stk. 1,
kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet, der evt. kan henskyde klagen til
miljøministerens afgørelse. Klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet .

Sortsøe Jensen



FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.7I.U Dato 10.08.94.

Arkitekfirma Øjvind Jørgensen,
Kirkepladsen 4,
9900 Frederikshavn.

FS 3/1994: Opførelse af servicebyqninq vd Skræm kirke.

Ved skrivelse af 9. februar 1994 meddelte fredningsnævnet
principgodkendelse af ovennævnte byggeri.

Efter at have modtaget Deres endelige
nævnet herved, at bygningen opføres i
fremsendte tegninger og beskrivelser.

skitseforslag godkender
overensstemmelse med de

Nævnets afgørelse,
naturbeskyttelseslovens
for Naturklagenævnet.

der er
§ 50, stk.

truffet i medfør af
1, kan inden 4 uger indbringes

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb, og rettidig
klage har opsættende virkning.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen.

titMlIJømfnl!terlet. J. nr. SN /.,.-)/ ~/ 7'

}i AUb. l~~'t /

Akt. nr. //~
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Fredningsnævnet for Nordjyllands amt,
Gl.Torv 6, 9000 Aalborg.
Telefon 98 12 71 11.

Aalborg, den 6.december 1995.

Øivind Jørgensen Arkitektfirma,
Kirkepladsen 4,
9900 Frederikshavn.

Vedr. FS 51/1995: servicebygning m.v. ved Skræm kirke •

• på ejendommen er der den 23. oktober 1953 tinglyst deklaration
til sikring af kirkens frie beliggenhed.

Den 9. februar 1994 meddelte fredningsnævnet principgodken-
delse til placering af en servicebygning m.v. på matr.nr. 12 c
Skræm nord for Skræm kirke, og ved skrivelse af 27. april 1994
meddelte tredningsnævnet godkendelse af opførelse af en servi-
cebygning på ca. 60 m2 med tegltag og vægbeklædning af træ.
Godkendelsen af placeringen begrundedes med, at bygningen mest
hensigtsmæssigt kunne placeres nord for kirken, der er frit
beliggende i landskabet.~. Ved skrivelse af 3. oktober 1995 med bilag har De ansøgt om
godkendelse af en ændret udformning af parkeringspladser, ma-
teriale og affaldsplads, samt af et nyt projekt til service-
bygningen nu omfattende en bygning med en udvidelse på ca. 10
m2 i forhold til den tidligere godkendte og med mure udført i
kalket murværk. Som begrundelse for udvidelsen er bl.a. an-
ført, at der ønskes mulighed for mødefaciliteter for menig-
hedsrådet og bedre kontorfaciliteter for graveren.

Fredningsnævnet har i de senere år i en række tilfælde meddelt
dispensationer fra lignende deklarationer i erkendelse af, at
servicebygningerne har været nødvendiggjort bl.a. ved Arbejds-
tilsynets krav til menighedsrådene om etablering af bedre fa-
ciliteter for graverne ved kirkerne. Ved meddelelsen af dis-
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pensationerne har nævnet i videst muligt omfang søgt at be-
grænse bygningernes skadevirkninger for udsynet fra og indsig-
ten mod kirkerne over de deklarationsbelagte arealer. Da den
anførte begrundelse for udvidelsen af projektet i forhold til
det tidligere tilladte næppe kan henføres til Arbejdstilsynets
krav, og placeringen af en bygning med den nu ønskede størrel-
se og materialevalg i forhold til den lille kirke - der i det
væsentlige er opført af kvadersten - vil virke betydeligt mere
iøjnefaldende end den tidligere tilladte bygning, finder fred-
ningsnævnet ikke at kunne dispensere til den ønskede udvidelse
og det ændrede materialevalg .

• Fredningsnævnets afgørelse, der er er truffet i medfør af na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan indbringes for Natur-
klagenævnet. Klage skal inden 4 uger indgives skriftligt til
fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen.



FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 1271 11.

Aalborg, den 3. april 1996.

0jvind Jørgensen Arkitektfirma,
Knivholtvej 2 a,
9900 Frederikshavn.

FS 5111995: Servicebygning ved Skræm kirke .

• Den 9. februar og 27. april 1994 meddelte fredningsnævnet dispensation fra deklaration
til sikring af Skræm kirkes omgivelser tinglyst den 23. oktober 1953 til opførelse af en
velfærdsbygning på ca. 60 kvadratmeter udført med vægge af træ.

Den 6. december 1995afslog nævnet at dispensere til en ændring af projektet, hvorefter
bygningen ville blive ca. 10 kvadratmeter større, og væggene murede og hvidkalkede.

Efter Deres anmodning afholdt nævnet den 7. marts 1996 ny besigtigelse og genfor.
handling af projektet. Der vedlægges udskrift af besigtigelsen.

Den 19. marts 1996 har De fremsendt revideret projekt under hensyn til det under
besigtigelsen foreslåede, hvorefter bygningens murværk vandskures i en grå farve og
anlægget, herunder materiale- og affaldsplads rykkedes ca. 5 meter længere mod vest,
hvorved bygningen vil blive placeret på et noget lavere terræn end tidligere foreslået.
Anlæggets udformning fremgår af fremsendte tegninger nr. 101A og 103 og 112 af 20.
oktober 1995 med rettelser af 12. marts 1996.

Under hensyn til de mødendes udtalelser under besigtigelsen, og til at ændringerne
medfører, at bygningen vil fremtræåe mere åiskret i forhold til kirkebygningen, omgør
nævnet sit tidligere meddelte afslag og meddeler dispensation fra fredningsdeklarationen
til den senest projekterede bygning med materiale- og affaldsplads samt parkeringsplads
og vejforløb.

Sortsøe Jensen

Dispensationen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf 50, stk. 1, og
kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet. Klage skal fremsættes skriftligt til
fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb, og rettidig klage
har opsættende virkning. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

lJ1, _'



Den 7. marts 1996 kl. 14.00 foretog Fredningsnævnet for Nord-
jyllands amt genforhandling af

I
I-

I

I
FS 51/1995: Opførelse af en servicebygninq m.v. ved Bkræm kir-
ke.

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, og det
kommunalvalgte medlem, Frede Nauerby.

For Nordjyllands amt mødte Per Hounum.

For Fjerritslev kommune mødte Per Nielsen.

For menighedsrådet ved Skræm kirke mødte Else Nørgaard, Poul
Nielsen, Christian Stagstrup, Herdis Nielsen, Agnethe Jensen
og Erik Borregaard.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Mariann Stenholm.

For Provstiudvalget mødte Johannes Clausen og Poul Farsiusen.

Kirkegårdskonsulent Mogens Andersen og kgl. bygningsinspektør
Hans Dall ved Per Svensson samt graver Jane Gade var mødt.

Endelig var arkitekt Øjvind Jørgensen mødt.

Der fremlagdes skrivelse af 19.
gensen med bilag 1-2.

januar 1996 fra Øjvind Jør-

Formanden indledte mødet med at redegøre for de tidligere sa-
ger vedrørende en servicebygning ved Skræm kirke samt for, at
dette møde er kommet i stand på Øjvind Jørgensens foranled-
ning.

Øjvind Jørgensen redegjorde herefter for det nu foreliggende
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projekt. Han oplyste herved, at menighedsrådet i 1993 beslut-
tede, at graver- og servicebygningen burde omfatte et lighen-
stillingsrum, hvorfor bygningen ville blive så stor, at den
burde ligge uden for kirkegården. I august 1995 godkendte
stiftsøvrigheden og kirkegårdskonsulenten projektet, hvorefter
bygningen, der opføres i hvidtede sten, er forøget med i alt
ca. 10 m2 i forhold til det projekt, nævnet godkendte den 10.
august 1994. Den reelle forøgelse er på ca. 5m2, resten
skyldes anvendelse af sten i stedet for træ. Graverrummet øges
med ca. 3m2 og lighenstillingsrummet med ca. 2m2• Bygningen,
der påtænkes opført med valmet tegltag, vil blive ca. 20 cm
højere end det oprindelige projekt. Vejen langs kirke-
gårdsdiget ønskes lagt nord om graverbygningen. Byggeriet
forudsætter tilkøb af et areal af matr.nr. 12 c.

Mogens Andersen havde ingen indvendinger mod det nu forelig-
gende forslag for så vidt angår huset.

Per Svensson havde ingen indvendinger mod det nu foreliggende
forslag ej heller for så vidt angår placeringen tættere på
kirken.

Per Hounum ville foretrække en træfacade samt en tagkonstruk-
tion uden valmede gavle, idet dette er det sædvanlige på
egnen. Han havde ingen indvendinger mod, at bygningen bliver
placeret tættere på kirken.

Mariann Stenholm var enig med Per Hounum for så vidt angår
tagkonstruktionen, men havde i øvrigt ingen indvendinger mod
det planlagte, navnlig henset til menighedsrådets planer om at
vandskure den del af kirken, der er opført i gule sten.

Sortsøe Jensen fastslog, at udgangspunktet er det oprindeligt
godkendte projekt, i forhold til hvilket det nu foreliggende
er større og påtænkt opført i andre materialer.

Efter en besigtigelse og rådslagning i nævnet foreslog
nævnsformanden, at den projekterede bygning med materialeplads
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parallelforskydes så langt mod vest mod naboejendommen som
muligt, idet dette vil medføre placering på et lavereliggende
terræn og en dermed mindre synlig bygning. Han foreslog
endvidere, at bygningen, dersom den opføres i sten, blot
vandskures, men ikke hvidtes. Han havde ingen bemærkninger til
omlægning af vejen.

Menighedsrådet tilkendegav, at man efter vurdering af dette
forslag vil meddele fredningsnævnet resultatet heraf.

Sagen udsat.

Sortsøe Jensen.
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