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REG. NR. J/ø./{ ~

Mat r. nr. : 1a.'·Slnda1
by og sogn

Genpart

l.. 602'2. Sep. 1954.

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

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds,

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

Menighedsrådet for Sindal gamle klrke

Sindal by, Sindal sogn a t lade et

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

S i n d a l gamle kirke.

Arealet beskrives således:

l) Arealet mellem kir_.gårdens nOfdre hegn og ve3en nord for kirke-gården lnel. parkeringspladsen, 2 arealet øst for kirkegården hen
tl1 skellet mod matr.nr. la Slndal by og 80gn, afgrænset mod ntrd af
vejen til Alatrup og mod syd af kirkeatl.n 1 fluat med klrkegårdens
søndre digt, 3} en bræmme langs stlens søndre sid. AI 50 meter, m~øst heQ til skellet mod matr.nr. lA og mod vest hed-tl1 vejen vest
for klrkegården, 4) arealet vest for kirkegården ud tl1 denne vej og
op't11 ye~en til Alstrup - alt SOlD vlet R" §Ol"'ht. ,Arealtt 0efatier

Fredningen har følgende omfang,: !ttf'·:k:8,s.lfs2frt:i:::'Zn 8S;d_
, vest 0l 11eS %'01' k ri .. al'den.

Areale t må ikke bebygges eller beplantes med uds1.gtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke p~ arealet må anbringes.
. .

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og l,ignende.;
, I ,

eller opstilles skure, ud~algssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring ,a'f redskaber eller lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af at'fald må ikke finde sted. Der må i det

hele ikke foretage's ændringer i den nu bestående' tils tand, der

kan virke skæmmende eller hindrertde for Qdsigten 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 U:Lndal gamle kirke
hver for sig.

Sindal , den 2 / 10 19 5}.

l
le:
l

Alf Andersen Chr • .f'oulaen E. Christianaen

Ejnar Jakobsen M. Petersen El181'l- P.dersen

M. RøDler Lara zeJers~n thI'h Jakobsen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at'ting-
lyse på matr. nr. af ~il1dal by,

Sindal sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket
en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds ,den 21 l 19 54.

. . j Karaten.Ovenstaa ende Fredn ings o~ erenøkout 11træd es. ,
Astrup Menighedsraad den 25. Juli 1954.
Carl Nielsen··' .l:iaImarS.nderakov Jens »ak JohIlt. Ole.e"Tb. Cnr ~eder8en Alfred Rasmuaaen Alma·Ve.tersa~r~.

~ I , t , • 11 •

~.t tlltræ~e$, .at nærværenda fredn:Lngaov,renskom8t ~iD81J." ~om servitut
st:Lftende på matr.nr. 1& S:Lndal B, Ol SQgu med f.lgend. tor_lholdl

Sllæng. det picalaenae areal adminls~res øf de k1rkeli,e m,nd1gheder. tr
ter kirkeministeriet do! efter indhentet Qrklærlug tra fredningsnævnet, afgørelae om nyplacering af bygninger pi præ8teg'rd8~ord.n og till1ge over selve
bjl,eplauen tor 'dilse, for &å vidt bygningerne skal beD1"teB til driften af
præetegArdene jorder, 'Ul brug for præ81;en eller 1J.t hele akal tjene klrkel
se formAl~ Freanlngeoverenekomaten bortfald.r ••rboB i det oafang, hvori are
let senere mAtte blive inddraget under kirkegården.

I Kirkemlnlatertet. den 2'. aUl\løt 1954.
1'. r1. V.

J::. B.
J. B,ngtlBon

J' I " j., •

Lnd~rt 1 dagbogen for retskreås nr. 72&, H~.r1·l"købstad iD~v. 'den 2/9 1954. j , • l'

Lyst. tlng~oll ~~. ~&.Akt. Skab B Nr. 24~
Kort foreYist. . , .

~h. Ha!1gen.
Gebyr. L. 140/)7
~ 14 II. Kr. 4,-
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Matr.nr.: l g S1ndal by og sogn.
L. '98'.
24. juni 1955.

Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede
Aage Vagner Nielsen

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. l .t' af

Sindal Sindalby, sogn at lade et

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

Slndal lamle kirke.

Arealet beskrives således:
Arealet øst tor kirkegården, ud til vejen til Slndal St.,

afgrænset mod nord at vejen til Aløtrup og afgr-naet mod s7d
•• I • l

af klrkeøtlen 1 flugt med kirkegården ••• ndre dlle, sam' en
bræmme lanaø atiens søndre 81d~ pi oa. 50 _, alt eom v!st på
vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

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

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.
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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

påhvtlende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedrådet for Sindal gamle kirke
hver for sig.

Sindal ,den 19 / 6 19 55.

Aage Vainar Nielsen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. ls. af by,

Sindal sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds ,den 23,' 6 1955.
Karsten.

Indført 1 dagbogen for retakredu nr. 72 a. Hjørring købstad m.v., d24/6 1955.Iqet. ~in;.;boe:;131. l c Akt. Sk~b B ur. 126.- fh. Haagen
Gebyr. L. 14Ø7
i 14 II: kr. 2.
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Det d• me rødtp~læuges skrave~e'o servitut - ae areal
O!Il fredning:
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FREDNINGSNÆVNET
fot

Nordjyfland. amt. nordlige frednlnglkred.
øaneg6rdapladsen 4, 8700 erenderalev

Telf. 08·820388

Br.ulrs1n, dnt 14. oktober
Fs. 280/85

2.S/, D -SS
Qi".

~\<[~ifif:\~~t~ lo:J. g

1985

Miljøministeriet
Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K •

1 8 OI~T.E~5

Nævnet har d.d. tilskrevet Sindal kommune således:

Sindal ko~~une har ved skrivelse af 3. 0ktober lQ85, j. nr.
202/85, ansøgt om tilladelse til opførelse af servicebygning ved
Sindal gl. kirke.

By~~estedet er belig~ende inden for skovbyr,gelinie, bygge-
linie om kirker og provst Exner-fredet areal.

Frednin~snævnet skal herved meddele tilladelse til det pro-
jekterede byggeri jfr. de fremsendte te~ninger og på betingelse af
de af kirkegårdskonsu1enten i skrivelse af 23. juni 1985 foreslåede
vilkår om plantning af en bøgehæk.

Af~ørelsen kan efter naturfrednin~slovens ~ 58 indbringes for
overfrednings~vnet, Amalie~ade 7, 1256 København K. af bl. a. an-
s0geren og forskellige ~yn1igheder.

Klagefri:,ten er 4 u~er fra modta~elsen af denne meddelelse.
Tilladelsen kan ik~e udnyttes før ~dløbet af klagefristen.
Såfremt en klage er ind~ivet, må nævnets tilla1else ikke ud-

nyttes, førend sa~en er f~~digbehand1et af overfredningsr~vnet.
Godkendelsern bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 ~r

fra dato.
Genpart af denne skrivelse er sendt til Amtsfredningskontoret,

j. nr. ?~7o~ 52-1/2o-~3-85, Awtsar~:itekt~ontoret, Fredningsstyrelsen,
Danmarks r;aturfredningsforening, Vurderingsrådet, Sindal kommune,
arkitekt Aage Christensen, Sindal benignedsråd.

e lV1iIJ'oministerie:i
ti. nL f \f-\.l- 3 .~



2/62.tJ2
FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98·12.71.0 Dato 14.06.95.

Nordjyllands amt,
Landskabskontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
9220 Aalborg ø.

FS 5/1995: Vedr. plantning af læhegn på matr.nr. 1 c Sindal inden
for deklaration af 21. juni 1955 om sikring af sindal gamle kirkes
omgivelser.

på foranledning af Fællesudvalget for læplantning har De den 26.
januar 1995 (j.nr. 8-70-50-73-839-1-94) fremsendt ansøgning med
kortbilag om tilladelse til plantning af læhegn på matr. nr. 1 c
Sindal i nord-sydlig retning mod syd fra kirkestien, der går langs
det sydlige kirkegårdsdige. Ejendommen er indtil 50 meter fra kir-
kestien omfattet af deklaration til sikring af kirkens frie belig-
genhed.

Der meddeles herved dispensation til plantning af læhegn indtil 25
meter fra kirkestien på vilkår, at hyldebuskene syd for kirkestien
samtidigt fjernes.

Der vedlægges udskrift af nævnets besigtigelse den 31. maj 1995.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenæv-
net. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb, og
rettidig klage har opsættende virkning.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. Klage
indgives skriftligt til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen.



År 1995, onsdag den 31. maj kl. 9.30 foretog Fredningsnævnet
for Nordjyllands amt besigtigelse samt forhandling i

)

e

FS 5/1995: Vedr.matr.nr. 1 c Sindal by, Sindal. Etablering af
læhegn (nr. 33) ved sindal gamle Kirke, hvilket område er
omfattet af fredningsdeklaration af 21/6 1955.

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det
amtsrådsvalgte medlem, Egon Skjørbæk, og det kommunalvalgte .
medlem, Erik Nielsen.

For Nordjyllands amt, Landskabskontoret, mødte Per Hounum.

For Sindal Kommune mødte Anne Marie Johansen.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Erling Christensen.

For Nationalmuseet mødte museumsinspektør Per Nielsen.

For Sindal Menighedsråd mødte Karen M. Larsen tilligemed
Jørgen Sørensen.

For Frederikshavn Provstiudvalg mødte Ole Dybbro.

Ejeren Jens Ole Jørgensen var mødt.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af 26. januar 1995 fra Nordjyllands amt med
bilag.

2. Skrivelse af 21. april 1995 fra Sindal Menighedsråd med
bilag.

3. Skrivelse af 8. maj 1995 fra Nordjyllands amt med bilag.
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Sortsøe Jensen.

Formanden redegjorde kort for fredningens indhold.

Ejeren havde med en pæl markeret, hvor langt fredningen rækker
i terrænet. Det er hans ønske, at der kan plantes et læhegn
inden for det fredede område frem til kirkestien i forlængelse
af et planlagt læhegn på arealet uden for det fredede område.
Alternativt ville han se sig nødsaget til at tilplante langs
fredningslinien i øst-vestlig retning.

De mødte havde lejlighed til at udtale sig.

Såvel Mogens Andersen, Erling Christensen som Per Nielsen
ønskede den eksisterende hyldebeplantning nærmest kirkestien
fjernet og ville nødigt se en nyplantning af læhegn inden for
fredningsområdet, idet dette ville hindre indsigten mod
kirken. Karen Larsen og Anne Marie Johansen ønskede en løsning
med dispensation eventuel t kombineret med en begrænsning af
højden på beplantningen.

De tilstedeværende beså herefter fra vejen indsynet mod
kirken.

Nævnet voterede. Der var enighed om at meddele dispensation
til plantning af læhegn fra syd mod nord 25 m ind i fredningen
betinget af, at den eksisterende hyldebeplantning fjernes og
med forbehold om at genoptage sagen, såfremt ejeren planter
læhegn langs med fredningslinien i øst-vestlig retning.

Ejeren accepterede nævnets afgørelse. Ejeren og Menighedsrådet
ville i forening sørge for fjernelse af hyldebuskene.

Formanden orienterede de tilstedeværende om klageadgangen.

Sagen sluttet.
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Onsdag, den 5. april 2006 afholdt Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
besigtigelse og forhandling i

FS 19/2006:
Ansøgning om tilladelse til at udvide kapel og servicebygning ved Sin-
dal kirke, der er omiattet ai iredningsoverenskomst af 2. september
1954 til sikring af Sindal kirkes frie beliggenhed.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsråds-
valgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Erik
Nielsen.

For Nordjylands Amt, Naturkontoret mødte Nils Schou,

• For Sindal Kommune mødte Jørn Rotbøl,

•

•

For menighedsrådet ved Sindal kirke mødte formanden, Henrik Horsholt til-
lige med kirkeværge Jan Thorup,

For Aalborg Stift mødte Helle Hindsholm,

For Frederikshavn Provsti udvalg mødte provst Ole Dybro.

Der fremlagdes skrivelse af 11. marts 2006 fra Henrik Horsholt med bilag 1
- 12.

Idet der i fredningsoverenskomsten er bemærkninger om kirkeministeriets
og fredningsnævnets kompetence, oplyste Helle Hindsholm om, at kirkemi-
nisteriets kompetence nu er udlagt til Stiftet.

Nævnsformanden konkluderede herefter, at Stiftet efter indhentet erklæring
fra fredningsnævnet f.s.v. angår nærværende sag træffer afgørelse vedrøren-
de udvidelse af kapellet, medens fredningsnævnet alene har kompetencen
vedrørede udvidelse af servicebygning.

Henrik Horsholt oplyste vedrørende udvidelse af kapellet, at kapellet fremti-
digt er tænkt som kistemodtagelsesrum med kølerum til anvendelse for flere
kirker. Bygningen forlænges med 3,75 meter fra eksisternde gavl og opføres
i samme udformning og materialer. Tilkørselen dertil er påtænkt ad en grus-
dækket ca. 2 meter bred sti, etableret udenfor en eksisterende bøgehæk
eventuelt således at der parallelt hermed mod syd plantes endnu en bøge-
hæk. Der vil ikke blive behov for etablering af svingplads foran kapellet og
heller ikke for terrænændringer.

For så vidt angår servicebygningen er den projekteret udbygget 10 meter
mod syd, således at dens sydgavl næsten flugter med den nye sydgavl på ka-
pellet. Materialer og udformning vil svare til den eksisterende bygnings. Der
skal ikke foretages væsentlige terrænændringer bortset fra opfyldning i det
sydvestlige hjørne. S1v~~rz l .....0::::D}(

JO
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Nils Schou bemærkede, at bygningens sydvestlige hjørne vil kræve enten
væsentlig opfyldning eller meget høj sokkel.

Nævnsformanden anmodede, f.s.v. angår servicebygningen om at få tilsendt
en visualiserning af udvidelsen samt en indtegning afbøgehæk og stiforløb
til kapellet, ligesom han anmodede ansøgerne om at overveje en mindre ud-

'd 1 • 1 • 1·' "11 1 11" 1" ro 1 1 1VI else af seiviceoygfllngen, nVllket Vllle KufUle ullve IIlullgt 1.eKS.vt:u dao-
lering af et og ikke to nye baderum.

Nævn€-tog Stiftet-s repræsentant voterede f.s.v.a. kapeUet og Stiftet tilkende-
gav, at man ville imødekomme det ansøgte således at sti forløbet til kapellet
etableres bag eksisterende bøgehæk og uden nyplantning af bøgehæk.

Æagesat f.s.v. angår servicebygningen.~~----~~
Sortsøe Jensen O'

Side 2/2
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

~fE6.NR. 2/0 2 .02

Sindal Menighedsråd
vlkirkeværge for gI. kirke
Jan Thorup
Borrisholtvej 169
9800 Hjørring

Aalborg, den 21. juni 2006

FS 19/2006 - vedr. kapel og servicebygning ved Sindal gI. kirke.

De har ved skrivelse af 11. marts 2006 fremsendt en ansøgning om en udvi-
delse af kapellet, dels af servicebygningen ved Sindal gI. kirke som beskre-
vet i medsendt tegningsmateriale fra Sahl Arkitekter AIS.

Arealerne er omfattede af fredningsoverenskomst vedrørende matr.nr. hl
Sindal, lyst 2. september 1954.

Nævnet har foretaget besigtigelse den 5. april 2006. Protokoludskrift er ud-
sendt. Det fremgår heraf, at Aalborg Stift - der har kompetencen m.h.t. ka-
pelbygningen - har godkendt udvidelsen af denne.

De har derefter - den 18. maj 2006 - fremsendt tegningsmateriale visende
terrænforholdene ved servicebygningen.

Nævnets fortsatte behandling er sket på skriftligt grundlag.

Nævnet kan herefter meddele dispensation til den ansøgte udvidelse af servi-
cebygningen i overensstemmelse med tegningsmaterialet. Det forudsættes,
at udvidelsen sker med samme materialer og udformning som den eksiste-
rende bygning.

Tilladelsen, der er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan in-
den 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der

.stv~~/2!· 00012.
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indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet, og behandlingen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen

Kopi sendt til:

1. Knud Erik Jeppesen
2. Erik Nielsen
3. Nordjyllands Amt, Naturkontoret
4. Sindal Kommune
5. Danmarks Naturfredningsforening, København
6. Danmarks Naturfredningsforening, att. Jakob K. Nielsen
7. Skov- og Naturstyrelsen
8. Aalborg Stift

Side 2/2
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