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•

L. 2223.

REG. NR . .t~y? /T

Matr.nr.: 14a Ol '~a VeJbJ br.
iaJbl øogn. )4&. 344
0l '51. 6JlIls'da.

Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

Ohr. nub~k J'Oien

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. 1411 O, "~a af

by, sogn at lade et

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

kirke.

Arealet beskrives således:

~n del a: IDu;r.nr. 14b, der llgger indenfor en at~tand ef
10.; II fra k1X"ll:el,!$.Nenl lydlige ikelp og den dnl at _tr.nr. '52,
l20r U~g"r 1ndent'or on ~fata.n(j &:lt 10:) 11.\ fra klrkeull'ij..,. lIlotlige
.kel.

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 e Iler 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 hind rende 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.

Påtaleoerettiget er fred?ingsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for VeJbt k1~••
hver for sig.

, den 9/' 19 54.Vejby
tCrld;1an i·:ub1lk.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 14kl og '5. af by,
sogn.

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

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 6/ .. 19 54.

Kara1len.

Oeb)T1 .L. 140/'7.
i 14 ll., ~r. 4.- ., ,I
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•
REG. NR . .2/Y*~ ~,S'l

Matr.nr. : Genpart

.L. 2224.

8. apr. 1954.

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

Fredningsnævnet for Hjørring
amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

Thomas Thomsen
, , .
l G!.erklærer sig villig til som ej er af ma tr. nr. af

Vej b Y, Vejby,by, '. sogn at lade et
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

Ve.1b7 kirke.

Arealet beskrives således:

Den del af Inutr. nr. l6e" der "'i&ger indenfor en bræmme på 100 me

ler omkriIJ,g kirkegården mod vest, syd og øst os indCnt'04' e11 brælDJJl

på 60 meter 'nord for kirkegfuod.en.

Fredningen har følgende omfang:
II,

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-
gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og li~nende,
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

. .. og med res:>ekt af nu på-
Jf,pfilfRS,tlhtBft8f8ffi:o 8§gs%2-9Jft'ttllttf\WCM·hcnv1sQs t 11 t 1l1gbogen.

Påtalebereitiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-
Vejby kirke,kreds og menighedsrådet for

hver for sig.
Vejby , den 15 / 3

Thomas Thomsen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
. I'

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
16~ VeJb;rlyse på matr. nr.

Vejb7
af by,

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

en genpart henlægges på akt.
.64Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den / 19 54.

lCarsten.

Indf0rt i dagbogen for retskreds nr. 72 a, Hjørring

købst8.d m.v., den 8/4 1954.

Lyst. Tingbog: Bd. I Bl. 82. Akt~ Sk~b' C Nr. 325.
J J , OlKort forevist.

.1, l , •Gebyr:
§ 14 II: Kr~ 2,00 O.

,
l ,l • j .. "
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• Ma tr. nr.: 11& og .,3. V.~bJ
b1 og .ogo.

la•• 204 .setd8.

Genpart

L. 2225.

8. _..1'1.1954.

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

Fredningsnævnet for Hjørring
amtsrådskreds.

Fred ningsove renskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 11& Ol "a af
VeJb;r Vejbyby, sogn at lade et

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

Arealet beskrives således:
1.n eSel a.t' mat.r.nr • .'i}.... ,jer 11tHrør lnoont'or en afataM at

Cl\> IliCl'ter tr,:_ klrlugårdeuø no;"u11ge I)Kel. Ol den del at Glatr.nr. l la..
der .a.:.g,u· ln" en! UI" en aluand at' 100 Duter regnet tr~t k1rkElgard rfU<I

noz'Jirfli"t11ge .kola forlang.bo og ,lanlio mOd aONY •• ".
Fredningen har følgende omfang:
Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der hell er ikke på arealet må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaste~ 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 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 ~ejby kirke
hver for sig.

, den ~ / , 19 54.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse påmatr. nr. 11& og .,la af by,

sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 6 /4 19 54.

In ..!';ll't 1 lJligC.):;<:ll tor r&t~.~r(HJu nr. '12a. H~lIl'r1nl

køba\ad ~.v•• J~n ~4 1))4.
lof;"lt. J.'1ngbotp ~!J.rl}l. 118. Ab:t: (;kat K t-r. ,a~.
t~ot't for,.,1:9t.

Oeb1r, L. 140/'1.

~ 14 IX. Kr. 2.-

'I l' '.
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D t med rødt 3k~av.~.d.areal
pålægge3 servitut om rr~dning

På det m_d blåt skraverede
areal har fredning ikke kun-
net sennemføres.

Hjørring, den 29-7-57
~~k~'-Yl..-1

Vcf'ærå~et_t: ~<:iAV'zy o/'_tvcyZy.uu.-rJ'
L okt' '~~.2
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02149.01

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02149.01

Dispensationer i perioden: 23-04-1996 - 17-09-2003



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

Aalborg, den 23. april 1996.

Brøgger Arkitektfirma ApS,
att. Per Seeberg,
Fjellerad,
9260 Gistrup .•
FS 14/1996: Vejby Kirke - parkeringsplads.

De har den 21. marts 1996 søgt om tilladelse til anlæg af parkeringsplads og depot- og
affaldafsnit ved Vejby kirke på et areal, der er belagt med servitut til sikring af kirkens
frie beliggenhed.

Fredningsnævnet meddeler hermed dispensation til anlæggene som vist på skitse 1151:1.

Dispensationen, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf 50, stk. 1,
kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Tilladelsen, der ikke må udnyttes inden
klagefristens udløb, bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.Klage skal indgives
skriftligt til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen



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

Aalborg, den 8. maj 1996.

Brøgger Arkitektfirma ApS,
att. Per Seeberg,
Fjellerad,

• 9260 Gistrup.

FS 14/1996: Vejby Kirke - parkeringsplads.

De har den 21. marts 1996 søgt om tilladelse til anlæg af parkeringsplads og depot- og
affaldafsnit ved Vejby kirke på et areal, der er belagt med servitut til sikring af kirkens
frie beliggenhed.

Fredningsnævnet meddeler hermed dispensation til anlæggene som vist på skitse 1151:1.

Dispensationen, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf 50, stk. 1,
kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Tilladelsen, der ikke må udnyttes inden
klagefristens udløb, bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.Klage skal indgives
skriftligt til fredningsnævnet.

Det bemærkes, at nævnets dispensation af 23. april 1996 blev tilbagekaldt som følge af
en formel fejl ved nævnets behandling.

Sortsøe Jensen

~M. 3N \"\'\6- \2\1/ \'1-000 I
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00

Arkitektfirmaet Brøgger A/S,
Vaarstvej 33 1,
Fjellerad,
9260 Gistrup.

Aalborg, den 17. september 2003

•
Vedr. FS 61/2003: Anmodning om tilladelse til at opføre ny redskabs-
bygning ved Vejby kirke, der er omfattet af fredningsoverenskomst af
6. april 1954 til sikring af Vejby kirkes frie beliggenhed.

Ved skrivelse af 12. august 2003 har De på vegne menighedsrådet ved Vej-
by kirke anmodet om nævnets tilladelse til at opføre en ny redskabsbygning,
Deres sag 1381-2002.

Fredningsnævnet foretog den 10. september 2003 besigtigelse og forhand-
ling i sagen. Udskrift af forhandlingsprotokollen vedlægges til orientering .

Den påtænkte bygning placeres på et areal, omfattet af fredningsoverens-
komst af 6. april 1954 til sikring af Vejby kirkes frie beliggenhed. •
Efter det om bygningens størrelse og placering oplyste, hvorefter den place-
res lavt i terrænet i en sigtelinie mod kirken, der allerede er brudt af dels na-
boejendommen dels graverbygningen, har nævnet besluttet at imødekomme
det ansøgte projekt, hvorefter bygningen træbeklædes og males i jordfarve-
skalaen og hvorefter taget udføres med hældningsgrad på 30 og afvalmede
gavle og med mørkt tagpap.

Tilladelsen er meddelt i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50 stk. log kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning. Tilladelsen må ikke udnyttes in-
den klagefristens udløb og bortfalder såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen.
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