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Matr.nr.: 4 A Rub~8rgby OS 80an·
L. 7898
27. nov. 1957.

Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede
M.ni~edsråd tor RubJeri kirke

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. 4 !. af

Rub jerg by, sogn at lade et

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

kirke.

Arealet beskrives således:
Kirkegårdens læhegn samt parkeringspladsen 8,d for kirke-
gården som vidt pi v.dlugt~ kort.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ik~e bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller. ikke på arealet må anbringe~

trans forma torstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,

eller opstilles skure, udsalgsst~der, isboder; vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber eller lign~nde skæmmen~e

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

hele ikke foretages ~ndringer 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 afonu
påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-
bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-
kreds og menighedrådet for Bubjerg kirke
hver for sig.

Rub~er" den 18 / 6 l g 57.

Oarl Sohi4tler Ohr. Andersen Alfr. Simonsen
ul••eligt navn Karen Tanghu8 Albert Jenaen

•
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. 4 .! af Rubjeri by,

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

en genpart henlægges på akt.
Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 2~ 7 1957.

Karsten.
Det tiltrædes, at nærværende fredning.overeneko •• t t1ngl188ø Bom sp--

vi tutøt1ftende på matr. nr.' 4 !. Rubjerg bl 0& 80gn, dog 0lle4 felgende fOl _8'
hold. Fredningen at kirkegårdenø læhegn omfatter alene delldel at lllplant-
ningenl der ligger udenfor kirkegArdediS8t.

S.~e de at trednlngsoverenekom.ten heretter omfattede arealer ad-
mlnistrere. at de kirkelige -rndiiheder, trefter k1rkea1Dl.teriet 40g uan-s.t aærværende deklaration atSerel.. .e4 benaln til arealerne. beplantning
eamt ••4 hen"n til eventuel opferel.e at "iD1n,.r pA arealerne, tor ølvidt de p4gæ14ende blgninger ekal t~ene kirkeli.e formAl.

rredningen bOrtfalder i 4et øalan" hvori arealerne .enere altte bliv.lnd4raaet Wl4er klrk ••ArAen. " ' :"
l1r~~nd"i.teriet. 4en :51,., okt9ber 19~7.

P.M.V. o E.BI'
Arne ~ruelsel1, ral,

In4t.rt i dagbogen tor ret.kreds Dr. 72 a. H3errina købataA m.v., d.n 9/
Ll.t. tingbog 14. 1 Bl. o 60 Ak".8kab·~ nr. O 281li' I"l" , • 1957

Atvi." tra dalboaen pA anmeld.ren. be..rlft1~
o ~h.o Baa,.n L ~ • \ • r·."."

ln4tert i 4~bog.11 tororetekr.dsonr. 72 a. B~.rriD8·kAb."a4 a.v., den
~et. tlQ&DOI Id. I Bl'060 Akt.Øka) K P7. a'7~ 27/111957•

Rids toreviat. p~~~Erklar1na tra 8ogne.fJHlflJa_toreviet.
aeb,rl L. 140/37. th. Haagen
, 14 11 6 kr.

•
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Matr.nr.: 42: Bub3erc
bf og 80gn.
...U 1bd.

Genpart

L. 11.,6.
25. j'eb. 1954.

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

Anmelder: I

Fredningsnævnet for Hjørring
amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

gArde3 er An dere An dere en
erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 4J1t og 4U af

by, sogn at lade etRub3erg
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri be'liggenhed af

kirke.

Arealet beskrives således:
en b,l:'fDmmes)'åfor klrke,6.r<len på 100 me~er. som vi_' pi veUas'te
kor't. Endvidere fredes den åel af matr.nr. 4å4. der ligger
indenfor en a!~tana at 50 meter fra k1rkeslrd,ns .atr. dige og
gåenJe til 50 meter nord for klrkeslrd.n.Eieren forbeholder sig ret til at plante 2 rækker Iraner somlæbæ te lang. med den vestlige kan' af 30rden .rd tor klrkeslrden.

Fr~dningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller'beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
I

, .'
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.



e
I
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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 menighedsrådet for Rubjerg kirke
hver for sig.

, den 2 19

Anders Andersen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 4~ og 4 å4 af by,

liubjerl sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 23/ 2 19 54.

Kareten.

Indf~rt 1 dagbogen for retskreds nr. 12a, Hjørring
k.bstad m.v •• den 25/2 1954.

Lyet. tingbog. Bd. hOt Bl. 44. Akt. Skab N Hr. 217.
lort tiOllg.re forevisi.

~h. Haagen.
Gebyr. L. 140/1937.
114 II,JKr• 2,-
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I
I., Matr.nr.: 4å& Bubjerg by

og sogn.
Genpart

1. 72u4
'l. tjov. 195}.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

glrdejer Martin tangbue
erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af

by, Rubj erg sogn at lade et

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

li U b j • r I kirke.

•
Arealet beskrives således:

111brJlmmtlnordvest, vest og sydvest for kirkeguden pl 50 meter
som vlst på vedlagte kori •

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringe~

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 tils tand, der

el
I

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 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 menighedsrådet for lubjerg kirke
hver for sig.

RubJere; '/ 10 19 5}., den

H1irt1.n i]!angous

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 4JlA Rubjers by,af

Rub;teri sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds ,den ../ 11 19 ".

Karsten.

Indført i dagbogen for retskreås nr. 72a, H3errlng
købataJ m.v., åøn 7/11 195'.

Lyst. T1ngbugl Bd. hOt Bl. 1}9. Aktl Skab l Nr. 168.
Kort forev18t.

i]!h.Haegen.

Geb11' I 14v/37
j 14 III ~r. 4,-
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Matr.nr.: 4kQ Rubjerg by
og sogn.

Genpart

L. 7205
7...~ov. 195'.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet 'for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

gårdejer ValJemar Hansen
erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af

Rubjerg by, Hubjerg sogn a t lade et

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

kirke.

Arealet beskrives således:

en br~mme nord, nord~st og øst for k1rkeglrden pl 50 meter,
som v1s'L 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 servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for ltubjerg k.irke
hver for sig.

, den 19 53.Rubjerg
Valdemar Hansen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af l\ub~erl by,

Rub~.rg sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds ,den 4/ 11 19 5}.
Kareten.

!n~f~rt 1 dagbogen tor retskreds nr. 72., H38rring
købstad m.v., den 7/11 195'.

1y8i. ~iQgbog; Bd. hOf Dl. 99. Aki. ekab B Ir. 547
Kort .f O1'ev1it.

Th. Haagen.
Geb'r; L. 140/}7
i 14 II, Kr. 2,-
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Matr.nr.: Genpart4be, 21, RubJerg
~Y og 80&n.

L. 7206.
7. Nov. 195'.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

huemand N1els ~. Frøstrup
erklær~r sig villig til som ejer af matr. nr. 4U og 21 af

'Oub".....g by, sogn at lade et
Ii\ 01- Rub~eri

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

kirke.

Arealet beskrives således:

1n brtemme .et og sydast for kirkegården pi 50 meter 80m vist
pi vedlagt. kort.

Fredningen har følgende omfang:
,I,

Areale t må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg -
, "

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringe~

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, 'vogne til bebo-
'''1 • ,

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, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for RlAbjerg kirke
hver for sig.

Rubjerg , den /9
N1els F. l!'rrotstrup

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 4!!.L og 21 af RUbjers by,
sogn.

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

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds ,den 4/11 19".

Kareten.

IndflIrt i daibogen for ret~kreda nr. 72t, lij.rr11l1
kwbstad m.v., den 7/11 195'.

1)'st. ~1ngbogl ad. I. Bl. 54. Akt. Skab i nr. 220.
Kort torev1et.

Ih. liaagen.

Gebyrl 140/19'7.
i 14 III Kr. 2,-

• l



M ~ . - /
'': 4°0

l• ø
""•• 4~
:;

1:
c.
c

1 I,j-•
• 1 4 odrc

E /J 1J5
'"• 7: /G

"- " "
,•

/: 2. 000

En del af

l1atr nT L/)-~1,. ~~ 4 ~~4 ~~L, ~ oq , I,
• s ze" -s _ i s,"," ......» " _..

flubJ.erfj,B!L~
u~ rg ~~0!ln,Ven'l'eb]ero-By, H;ornng Amt

/Q?r-llge ,. m-:;r.- 1957 tI J br-u..g Ye'd t q '.J n ng a~

k~.t 90 a Trf!dn:tTlg j)e~ rr~dedp area.l er y f" ~d .,. d
"':1,y,ring

nat r"
'/{ir/i#g ård s dlg~
ltzh'9n aT~grQ.,..tr~f!"'"

~" ~9n a~ lcy[r{J!~ro








	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	Dispensationer 2010 - 



