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Fredningen vedrører: Alstrup Kirke

• Domme

Taksations kommiss ionen

t' Naturklagenævnet

\
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'~ Overfredningsnævnet
IJ.''. Fredningsnævnet 24-05-1954, 16-10-1957,

01-10-1957

Kendelser

Deklarationer
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Matr. nr. : :s..... 101 og 161
A1.lrup b~. Å18~rup ao,n.

Genpart

4. Aug. 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·'l. lOk 0l 16.b. af

Alnrup by, A1Rl'Up sogn f:1t lade et

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

Al. " r \& p
kirke.

.
~reai;t beskrives således:

kluå vesi. ~en del at lIlI.tr.nr. lbll, lJel' besr.-rwea at kak,sAl'oena
veflltr .. skel og <len vest t::.r kirken hben,}e veJ.
Modnord. den del at matr.nr. '~, der ligger .at tor d.n vea" torkirken moJ nord l~b~nje v'3 1 en QtataD~ at 70 • fra kirkegårdenanordre 8kel, den d$l Qf æatr.nr. lO~. d.r 11ggar ••i ~or ~vntl
ve3 1 en at.~and at 40 m tra klrkeg!rdoDA 38tre akal, aamt den gel
at matr.nr. lol. d.r b'8~Dle8 af k1rkaskrue~ nordr. akel og Jen
nord tor k1~k.n løbenJe vej.

FrednIngen har følgebde 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 ~å 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 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 Abtrup kirke

hver for sig.

,den 21 / ; 19 54.

i:41ela ChI'. OletJ tlU

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 24 / 5 19 54.

lyse på matr. nr. 'a, 10-' og 1611 af by,
Alatnp sogn.

far.ten.

Inat:." 1 4ibole" tØ' ~~".k~.~.
Hr. 69 Harr•• uaOb1 1._.'.4 Ol " ..

b'X'l,'ed Ile" Hv.tbo ti.ned

den 4. Au«. 1954.
L ~ • t.

I U 111 a ir.



Matr.nr.: 4~ 0g 11& 'l~tr~~ b~t
Alstrup sogn.

Genpart

4004

4. Aug. 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørrin~

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede
Karen Marie ~ielseu

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 4,4 og 11& al
AlstNl?:by, sogn at lade e1

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

Arealet beskrives således:
~en del af ~atr.nr. 4j, uer ligger n~rm'8i kirken og bogræu

af linierne 70 m fra kirkegårdene nordre .kel og 40 m fra kirke
gårdena .stre akel. ten del af matr.nr. 11&. der ligger ind.nfo
en afatand af 40 m tra kirkeilrd.n~ ,.tre akel.

Fredningen har følgende omfang:
Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-~ . . ,

gende beplantning, ligesom der hel1 er ikke på areal."et'måanbringe,. .
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 de
hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der
kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra
kirken.

.,.t.o\(,.':..1 •
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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 A18"l'Up kirke

~I~
I

hver for sig.

,den 21 i 5 19 54.

Karen Har1e ~i1eleen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 4,4 og 11& Al.trupaf by,
Al.trup sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagt e kort, af.hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 24 l' 19 54.
Karsten.

Kr. 2.
j 14 II. hzmlm

Lnd~ør" 1 uagbQ8e~ for aetakreda
Nr. 69 Nørresundby K.b.~ad OS K~.r
Herred med Hvetbo Herred
deD 4. Aug. 1954.
L 7 • t.

r. Junl
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18. oktober 1951. REG. NR . .P/:Ss.19- I~O-S l

Matr.nr. :
16 la Alatrup '1.-Al.tl"IlJ 10p.

Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørrin,

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 16,!l a

Alsirup by, Alltrug . sogn at lade e

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

kirke.

Arealet beskrives således:

1»D d.l .t .. tr. nr. 16 li. d.r 11,..1' 1IIIid•• 1,an ,,4 tor kir
ol ~'cr-e", .t d.n 'fd for d8DD. l.bend••• ~.

ter tap. GO& forl.le.bo14lI.d A'U,)'D til 0"'"11. at' .t beboel.
•••bUl pi d.n v••'ll,. del .t are.le".

Ftedningen 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 de

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan virke skæmmende eller hindr'ende for udsigten til eller fra

kirken.

" J I i M ~ J~'
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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 menighedrådet for Alstrup
hver for sig.

, den 21 i , 19 54.

Karte ieder.lll.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 16 ti- by,af All'trlap
Alltrup sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 16 ilo 1957
Karaten.--

lDdt,," 1. da,boaen :tor "t.Jaedl nr. 79, I"-"eo i Br'"der.lev,
deD 18. oktober 1957.

~.~. f1DSbo,I Bd. Al.trup Bl. 2 _. Akt ISkab o ar 424_ 4!, ~.

OeDpart .t kon 1 akt a Dr. 419.
Xardel.
--.

O.b,rl I 14 III '.00 kr.

j l • ~
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02155.01

Dispensationer i perioden: 26-06-2003
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2155-. (!)/

»/rs- :2,00';3
Torsdag, den 24. april 2003 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
besigtigelse og forhandling i

,
'.

FS 15/2003:
Anmodning om tilladelse til at opføre nyt maskinhus ved Ajstrup kirke
på matr.nr. 16 h Ajstrup by, Ajstrup, der er omfattet af fredningsdekJa-
ration af 18. oktober 1957.

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

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Claus Riber Knudsen.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Jesper Guldberg Poulsen. •• For Aalborg Stiftsøvrighed mødte'kirkegårdskonsulent Mogens Andersen.

Menighedsrådet ved Alstrup kirke var mødt ved formanden, Gunnar Peder-
sen.

Kirkeværge Arne Pedersen og graver Lene Rielund var mødt.

For Arkitektfinnaet T. Holm-Christiansen mødte Mogens Friis-Jensen.

Der fremlagdes skrivelse af 3. marts 2003 fra arkitekt Mogens Friis Jensen
med bilag 1 - 6.

Det er oplyst at projektet vedrører matr.nr. 5 p, hvorunder deklarationsarea-
let på matr nr.16 h Alstrup by, Alstrup er inddraget.

• •Formanden orienterede om den på arealet hvilende Provst Exner-fredning,
der skal sikre indsigten til og udsigten fra kirken.

Mogens Friis-Jensen henviste tildet fremlagte bilag 4, situationsplan af 10.
februar 2003, hvorefter der ønskes opført et maskinhus på 34,7 m2 med om-
givende flisebelægning i ca. 2 meters bredde, dog ca. 4 meter mod nord.

I Derimod er det ikke længere hensigten at opføre en materielgård i beton,l'
I
I idet der i vid udstrækning anvendes plastiksække dels til materialer til kirke-II
~ gården dels til afrivning fra kirkegården. Til afløsning for materielgården
~,

II
påtænkes en afskærmning til affaldscontainere i sort træ i ca. 1- l 1/2 meters
højde. Maskinhuset opføres i mørkt træ p8.klink og med sort tagpap.

Mogens Andersen forslog at parallel forskyde bygningen ca. 4 meter mod øst
således at østmuren flugter med vestmuren på det eksisterende graverhus.

~ e Herudover foreslog han, at der opretholdes slørende beplantning mod syd og •l. øst.l

Amtet tilsluttede sig dette forslag og havde iøvrigt ingen bemærkninger.
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Menighedsrådet tilsluttede sig ligeledes og havde herudover ingen bemærk-
ninger ti l det ansøgte.

Nævnets 2 mødte medlemmer tilkendegav at kunne imødekomme det an-
søgte i overensstemmelse med det af Mogens Andersen stillede forslag og
således at slørende beplantning opretholdes mod syd og øst .Endelige teg-
ninger fremsendes til fredningsnævnet.

Sagen udsat på forelæggelse for nævnets tredje medlem.

Således passeret.

Sortsøe Jensen .
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