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FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. ~/5..2;9-

Matr. nr. : Genpartl0.li. >ister h3erwitaløv.
Tolutrop l,o,;n.

Nr. 884.
1. maj 1954!-

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 10... af

by, ~ol.tzou.p sogn at lade et

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

I
II _
I

li:ster UJeml1;ølov kirke.

Arealet beskrives således:

En br~ø på 50 ~Gter nord tor klrkø~&rd.n, hvorho3 er~41et
VQot 1;"01' kirkegården !l:lte må be)JU8e8 lderllbere.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges el~er 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 tils tand, der

kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.



l
l
ler
j

l

•

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 ~uter HJorm1talev k1~k.
hver for sig.

iil. Hjermitslev ,den 14/ 4 19 54.
~eder J. Pedersen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af øster 1i~.l"fi11t81.Y by,

!lolatrup sogn.

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

en genpart henlægges på ak t .

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 4/ 5 19 54.
~lU'81..n.

Il.ld.t'øJ.'t 1 Dagbogen for ltetøkrElda ør. 12b,
lJrønuel"ulev i'.obata.~ ,".v., den 7. Iila~1954.
I~ut. tln~bogf Dd. 1 Dl. 10•• Akt. Skab' Nr. 444.

~Grt t'orevlat.
adtel.

Gelt.vr'
§ 14 II. Jr. 2,00 •



REG. NR. ,t/~.R/7
lOb. IUcter U3ermitfilev.Matr. nr. :
'role trup søgn.

Genpart

I
I

I
I

I
.1
I

Nr. aS5.
7. maj 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

kltkebetjent Chri~ten Hedlgaard Ml~;e18en

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr.
~oter iljermltslev

lOå af

by, Tolstrup sogn a t lade et

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

~oter il3o~mltslev kirke.

Arealet beskrives således:Hele matr. nr. lOh,.
J;',t:'tiHln1ngon har følgende ol,.;tanj,;'
AJ;ealet må ikke bebygJcø IWl'lllere mod klrke~drdGn8 '1dli~e

h."" end"U er t1U,,14et "'=;:;
JpiiT~~JllfHmIW

~~fH@PR"~ bePlara\~.m\~ud:Jgtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke pVarealet 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.

Uønøehuee m.v. må lkke genopføl'eø.



For fredningen kræves ingen erstat~ing.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ej endom, dog uden udgi ft for mig I og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for

hver for sig.

,den 14 /4 1954.

Chr, r~ikkelsen •

•
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr, nr. 10 l af~uter H30~t.l.Y by,
Tolstrup sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt. , 444.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds ,den ../, 1954.

irf.U'stell •• Indført 1 Dagboien tor netskreds Ir. 72 b,
DrollnllClrelev Købstad m.v,. den 7. ma3 1954.
I,Yllt. f1ngboca Id. 1 Bl. 1011. Akt. IlllmltQ Ir. 65.

Kardel.
,\ l j

Ueblrr
, 14 III K~. 2,00

I



Matr. nr. :
lO~00ter Ujomitslev.
~olEltrup S0611. Genpart

Nr. 886
7. Naj 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

Tolstrup • Stenum kOffiune

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr.
ø~ter H3ennitslev

1°1 af

by, Tolotrup sogn at lade et

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

Water Hjermitslev kirke.

Arealet beskrives således:

Hele ma'tr.nr. lOA'

Fredning€'n hal' :.t'Ø1i.,;Ollll,,) o~ia..~,
Arealet må ikke bebygges næ~ore mod k1rkegår,dene sydli~e

aegn end alt er tilfældet, eller bir
xxØtiitiftixilix!62!i~'l\"::::~~~·).

lHt1:ti:J5i~~lantes med udsigtsødelæg-• 4enne del at
gende beplantning, ligesom der heller ikke ,åjarealet 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.
Kommunens hus. der l1~~cr på ~runden. ml ikke genopføres.me~ grunden skal ~~lægge6 til parkerl~aplads. Ligeledes måhønoehuset m.v. ikke ~enopf0re8.



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 0~)tel' f1jor..lita1ev kirke

hver for sig.
Stenum. , den 27 / 4 19 54.

I
I
I

el
I

ToJs trup-Stenum eo~:nera,:,d
.L. l.arsen

Jl'~ld •

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
å ] O_k af Jøter Hjermitslevlyse p matr. nr. by,

~olutrup sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket
en genpart henlægges på akt. ]j' 444.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den ~ 5 19 54.
KarliJteu •• Init Øl't i Dasboe;en .for ietskreds Ir, 72b.

irønde~slev Købstad m.v., d~l 7. maj 1954.
Lyet. TiUibog. Bd. I Bl. lOÅ' Ak\, ijkab O Nr. 169.
Skl'i volsa fre.. Sogneraad.t om OverenstcOJlllBtens iodkendell..,i Mødet den '/6 1954 forevist.

l)oul Wotergaflrd
ket,

Gebyr'
§ 14 110 Ir. 2,00

•
,;



Matr.nr.: 474 øster HJaDmltslev,
Tolstrup 8~)gn.

Genpart

Nr. 867.
7. maJ 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsove renskomst.

Undertegnede

omedoweQte~ avend Al~d Larsen

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 47a af
øeter n3ormi~81.v by, sogn at lade et'olstrup

areal af dette matr. nr. frede forat sikre den fri beliggenhed af

øoter HJermitalev kirke.

Arealet beskrives således:

Hele matr.n ..•• 474•

•rødnlnson har tøIsende omfang"Arealet m~ ikke bebyggoo nærmere mod kirkeglrdena 8yd11~.
hegn end d~ 81" ~llt.~U8t, eller bel" '

~~~ ~._-'
~Dn6Di:.*,.*,.ia_eplantes med udsigtsødelæg-

. denIle 4101 at
gende beplantning, ligesom der heller ikke påfirealet 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 tils tand, der

kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.

UllJnnchuøem.v. må ikko genoptøroø.



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 lt.luter l:lJel'mltelev kirke
hver for sig.

14/4kl. H3ermitslev , den 19 54.

Alfred Larsen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. af øøter Ujerml1s1ev47,& by,

foletNp sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket
en genpar t henlægges på akt. .li' 444.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 4 / 5 1954.

Karatm •

Indført 1 Dag~se~ tor netskr.4. Ur. 72b.
Brønderslev Køb,ta4 a.v., 4en 7. »a~ ~'54.
LIst. ~lnbog. Bd. 1 Dl. 47A. Akt. 8k.' D Nr. '99.

Kardel.

Qeb~l"
§ 14 III 11'. 2,00.
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REG. N R. .ti/s~ ~

Matr.nr.: 47i. øster li~orm:Hølev.
fQløtrup sogn.

Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

8rbejd8~and Alfred Bre4erlkeen
lfllg8 _.tinge. &kl4.

erklærer sig villig til som ejeu'af matr. nr. af47"øster U3ermltølev by, ~Ol.tl'Up sogn at lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri be'liggenhed af

kirke.

Arealet beskrives således:

HelG matr.nr. 47Jl,.
Fredll1n(~anhar :ølJ&nde ollltaneU
AZ"Gsle1imå ikke bel>Yi{j;fH:1 wannere mod kirk.~A.rclen. Q,yd11ce

hlJ$gnOM al' er 1l11t.lde'$, eller h&r...._~
~~a!aå~iMifiHtltiittif beplantes med udsigtsødelæg-

cl.nne 4el at
gende beplantning, ligesom der heller ikke pr 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.

UtnøohUU8 m.v. må ikke genopføreø.



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

hver for sig.

iJ. Uje.('mitølev den 14/ 4 19 54.
Alfred lTr'..:d(1.l.'lkeen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud. bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. af wbtu' H~ermlt.l.v by,

'rolutrup sogn.

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

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 19

i!arsten.

Indr~rt 1 iag~ogen tor a.'akr.«. nr. 12b,
brønderele" K0bøtad ll'hV.. li3n 1. UaJ 19S4.
tyst. Till..,b"~1 ild. l Dl. 471 At" Skala G nr. 442.

Oebtr.xm"._
§ 14 II, Ir. 2,00
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På det med blåt skraverede areal
nar fredning ikke kunnet gennem-
føres .
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02152.01

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02152.01

Dispensationer i perioden: 04-12-1992 - 09-02-2004



REG.NR. 2152~o ~

.~FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.U Dato 04.12.92.

Brønderslev kommune,
Teknisk forvaltning,
Bredgade 60, postboks 130,
9700 Brønderslev.

Vedr. FS 28A/1992: opførelse af garage på matr.nr. 10 a 0. Hjer-
mitslev. Deres j.nr. BS 1992-086 •

• De har ved skrivelse af 17. november 1992 fremsendt et 'projekt ved-
rørende opførelse af garagebygning på ovennævnte ejendom, der er
omfattet af tinglyst deklaration til sikring af øster Hjermitslev
kirkes omgivelser.

De kirkelige myndigheder har ikke haft indvendinger mod det ansøg-
te.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler fred-
ningsnævnet herved dispensation til opførelse af den pågældende ga-
ragebygning , der placeres, hvor tidligere nedrevne bygninger har
ligget.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet, der kan henvise klagen til
miljøministerens afgørelse. Klagefristen er 4 uger, og klage skal
indgives skriftligt til fredningsnævnet. Dispensationen må ikke ud-
nyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, hvis den ikke er
udnyttet inden 3 år.

Sortsøe Jensen.

e
n.ct - \9J ~/L4 -Qae 4

~.
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t' Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

,Z/52.t1/

Brønderslev Kommune
Teknisk Forvaltning
Bredgade 60
9700 Brønderslev

Aalborg, den 09/02-2004

F8 77/2003 - vedrørende j.nr. 5164/B82003-295, matr.nr. 10 a øster
Hjermitslev By, Tolstrup.

De har ved skrivelse af29. oktober 2003 ansøgt fredningsnævnet om tilla-
delse til at opføre en carport på 37,7 m2 på matr.m. 10 a ø. Hjermitslev in-
denfor området for deklaration, tinglyst den 5. maj 1954 til sikring af ø.
Hjermitslev kirkes frie beliggenhed.

Det fremgår aftegninger, at carporten sammenbygges med vestgavlen på
eksisterende bygning beliggende vest for kirkegården og at carportens dybde
ikke overstiger denne bygnings bredde.

Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 9, stk. 4.

Da carporten efter oplysningerne om udførelsen og placeringen ikke skøn-
nes at hindre indsigt til og udsyn fra kirken tillades det ansøgte.

Den sene besvarelse beklages og må tilskrives en misforståelse i høringsfa-
sen.

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

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

Sortsøe Jensen

Kopi til:

JiJtJ/->J/;(f - t70"/
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