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FREDNINGSNÆVNET>



Matr .nr.: l ~ ~arr8 Vrsa bl.Vraa sogn.
Genpart

I•• '193n. Ua. 1955.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsovere nskomst.•
Undertegnede Vrue-Eo uen1Ghcderåd

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

Hørre Vraa by, Vraa 'sogn at lade et

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

Yraa kirke.

Arealet beskrives således:

• Den del af mat~. nr. l ~, der ligGe~ næl~Qot kirken og begræn-aea ~t uan med kirk~6~rde~s østre skel parsll.ll~. torlangeløe
$f matr. Ar. l ~ts oøtre a~.l.
xl ~i and&t end lbv ~ob~~~loe 1 hø3øt'~en ~tag.,~ed ~~iot

eller llUaar4
Fredningen har følgende omfang:

ydørlls:el'e X "
Arealet må ikkejbebygges/eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,

eller opstilles skure, udsalgssteder, isbo4er, vogne til bebo-

else eller opbevåring af redskaber eller ligpende skæmmende

gen~tande. Henlæggelse af affald må ikke find'e sted. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i d'ennu 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 f t for mig, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servi tutter I hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedrådet for V.raa. lc1rke

hver for sig.

, den 13 / lo 19 54.
"sae Lil'bak.Jens A. Andersen. ii. •...;aeaard ,i;'ouluen.A•• ergaard Fre4er1koen. J. L&n~.
Blpf# JeBBen. Vlild. .lo iidO.l·~Oll.
Iltarle ll.te'b=k.Jobanne B. Jena~n.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 1 a- af .lHIlr1"e Vraa by,

Vru sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 26/ 4
L..rwteu.

19 55.
~.u. 2 G l6o~ an•

Det t11t~dest at næI~ror6naG fredninaadekl~ratlon t1ng17eea
.om ••rv1tutsiittenåi ~4 matr. nr. l ~ terre Vraa _" Vraa 80gn dog.e4 t.leende torbetolda

·Sl laGiSCiIder;,t11 pr •• tueabede'ta hørencle ~&VØ' Reel ~.-
plad. 8&1:1' 4eA 4el at præeto&Ard.,ua ur6ill, clor'11... 1' 1 \111144elbar
tl1knltalDg hø t11. &4.1n1.tror.e ~f de k1rkelig. ~ndlsbeder, tret-ter kirkemlulBterl.t at.arolee om DlplaceriAi·at p~.1.&lrd.n. '1&-A11l&er, henm.4er tl111,. aelve blsp;.'lanen .u, t11bygn1nger me4
y14are 0l oa'l&A1DSlr 481' ændrer praøteiu4ena wI•• en4e, uanset treCl-a1nae4aklaratloaen".

~1rke.1D18t.r1.t. deA 1). aaJ 1955.P.M.V.
B.B.forben Janau,.f ..

Ia4tart 1 4agbo,an tor re'akre4. Ar. 7~..,••" H~\._rr1Ds
bbet" •• 't'•• deA 25/S 195'.r.,a'. f1qboa. Bet. I Bl. '12 Akt. Skala. t. .1". 404.101" fore.!.'. lortaenpar, I ar 'aktere' uaaer B'nr. 157.

t. iaaaea.

•

0.1171" L. 140/'7
§ 14 ll.-kr. 2,-.



FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR . .2~"I'" %.,S y
Matr.nr.: 1 U 08 1 D Brll'rø Vraabl.

fru sogn.
Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede købmand Vsrla U.K. Ubrenho14t Petere.n

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. l å og l U af

Herre Vraa by, Vraa sogn at lade et
,lisse

areal af Jbl~i.matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

Vraa kirke.

Arealet beskrives således:

el Ar(lal.~ omfatter hele metro nr. l å øut deD del 1ia.1' matr. nr.
l !!l. der li.:;:gf:lr mellelll natl". nr. r-,ak'o søndre øie.1 og l::Jtltl'.
nr. l ii'. nordre akel.

xl med andet" end lt~V' bebygGela~ l' bøJeat" een etQ.iø me4 kv1et el:
lIlan~nJ:d
Fredningen har følgende omfang:

X
Arealet må ikke bebygges ~ller 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 menighedrådet for Vru ldrkø
hver for sig.

, den / 19

J.ll. UhrerLholdt ~eter~en.
\IIarln !.t.K. Ubreniio1d't l'etfsrciien.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr.
l Ri. og l ti

af
Klirre Vraa

by,

Vrsa
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

sogn.

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 2/ 1219 ,...

KareteA.
Indført 1 d&&bogen tor retekre4ø nr. 72 a, H~.rrlb&

køba~aa m.v., aen '/12 1954.
L1Ø~.Tlngboi. Bd. 11 Dl. 605 Ak~. ~kabo. ur. "2.Kort torevist.

Øeb;vr L. 140/'7
§ ~4 II. kr. 2,-.



FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR . ..t.løllfyl'aa 11 499

e, Matr.nr.: 11& Uørr8 Vraa b,.
Ak'. ~ ~. Nr. 95.

Genpart

Vraa sogn.

1:. 1~61.
24. dov. 19,4.

Stempel- og gebyr fri •
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

ielak:ibei lILUllden"

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

by sogn a t lade etNørre Vraa . Vraa
areal af dette matr. nr. frede for a t sikre den fri beliggenhed af

V r a a kirke.

Arealet beskrives således:

.len Jel a1" laator .nr. lt&. su. begr:Bneea at :CorllJll1selsen af

II.Lli tx'.ar. lU' a Vl3dt.re skel og l'Qrlamgelaen at _ir.or. lJUl' a

æuJre skel.

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 de~

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.



J3~, Iiil/t· :;f

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 Vraa kirke
hver for sig.

Vraa , den 12 /10 19 54.

f. Foreningen Lunden

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr.
Vraa

by,

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

sogn.

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 1)/11 19 54•

•
lhcUlu ..t i dag1HJsen tor reii:ikrelSs nr. 72a, li~i4"rlQI

k.b8~aj m.v., Jen 24/11 1954.

Lyst. ~lngbog: bd. II.al. 499.Akta ~Åab f ~r. 95.
Kort ~orevi8".

Skrivelse tra Vraa-tm kommune ~orev1st.

Geb7ra L. 140/'7.

i 14 IIa Kr. 2,-



e, Matr.nr·:l ~ iø1"l'. iraa Dl.
fru BOp.

Genpart

~
~1954.

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

Anmelder;
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredn ingsove renskomst.

Undertegnede

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

by, Vrsa sogn at lade et

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

kirke.

Arealet beskri ves således:

• xl med and.~ und l~v bebygsela& 1 h.J.~.eD. øtaae •• ~ kvlgteller maDsard
Fredningen har følgende omfang:

Arealet målf~rlj§N'ggeSrller beplantes med udsi'gtsødelæg-

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

fornævn te 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 menighedrådet for Vraa kirke
hver for sig.

Vraa ,den 12 / lo 1954.

Th.. ~gebak.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af Hørre Vru by,la
Vraa sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den1, /11 1954•

larsten.

Indtørt 1 åagbogeD for reiakrede nr. 12 _, Hjsrrlnc
købstad S.Y., dan 24/11 1954.

Ll_i. !lnCbo4. Bd. II Bl. 521 Akt. Skab H Ir., 157."Kort foreYlsi.
~. llaagell. "



e:
I

Matr. nr. : l la Jferr. Vraa bl'tVraa sogn. Genpart

h.7ISt. 1954.

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

Anmelder;
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredn ingsoverenskomst.
e,

Undertegnede rentier Chr. Gr~n

e r klær e r s i g v i 11 i g t i l s om ej e r a f mat r. n r . af

Barre Vraa by, Vru sogn at lade et

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

Vru kirke.

Arealet beskrives således:

• Arealet omfatter bele watr. nr. l ~

xl aed 'andet ed l~v belii&geis8 1 ujet ••,. .'a.i8 med kv1ut.
eller aenmard
Fredningen har følgende omfang:

7der lsere Z " ,
Arealet må ikke/bebygges/eller beplante s 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 menighedrådet for Vraa kirke
hver for sig.

Vraa • den 12 / lo 19 54.

Clll'. li-ron.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af lhllrrø Vraa by.
Vru sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds • den l'/11 19 54.

KarBte~•• Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 72 a, HJørr1D&købstad m.v., dan 24/11 1954.
Lyet. Tlngbo8~n. Sd. 11, Bl. 551. Ak~. akab Q. Hr. '09,.
Kort; forevist.

---Gebyr L. 140/19'7
t 14 ll. k~. 2,-.



REG. NR. -Ut>,J-4lY;. /)9

Matr. nr. : l ~ Hgrre Vraa by.
lraa 80ift.

Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds,

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede ~raver ~jner Zml1 Jensen,

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

by,
l~

sogn at lade etUørre Vraa Vr~~
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

Vraa. kirke.

Arealet beskrives således:

• Arealet omfattet hele ~~tr. nr. l ti.

~ mad andet end l~v bebY6&clee 1 høJet een etøe8 ••4 kvleteller manzard

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må~~ffJ~'gge~ !ller beplantes me~ udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes

trans forma tors ta t ioner, tele fon- og telegrafmas ter 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 menighedrådet for

hver for sig.

Vraa ,den 12 110

E~ner bæl1 Jensen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. l !I, af Uørre Vraa by,

Vraa. sogn.

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

•
Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den ll/11 1954.

K~r8l;.au•

lDdt~rt 1 4agborron for retskreds nr. 72 a. Hjørringkøbstad m ••• t den 24/11 1954.
Lyet. f1ngbog. Hd. II al. 553 Akt. Skab O. ir. 176.lort forevist.

aebyr L. 140/19'7
§ 14 II. Kr. 2.-.

f. J:laagen.



•

Matr .nr. : Genpartl &sl løn. Vraab7.
'raa eop_

ft:lHJ. 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede arbijda~an~ ~jnar FoldbJera SlmODsen

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. afla
"arre Yraa by, sogn at lade etVraa

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

kirke.

Arealet beskrives således:

A.realet omtatter hele '!Jair. nr. lSi.

xl med ande~ end lav bebygge1.8.1 h.~.t .aD .tase .. 4 kvlet
eller Blu.ard

Fredningen har følgende omfang: . . .
Arealet må ~et\~}!it;lgesjeller 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 ti+ tin~~

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedrådet for Vran kirke
hver for sig.

Vl"a& ,den 12 I lo 1~4 ...

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af liilrre Yru by,

Vraa sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds ,den:&.' / 11 1114./

Karaten.
lndtøl"t 1 dagbosen for l"øtakrude nr. 12 a. H3erringkøbstad m.v., den 24/11 1954.
Lyet. ~lngbog. Bd.! 661 Akt. Skab. O IIr.- '471.
Ko:rt forevi8t. Æg;,

GebJr L. 140/19'7
§ 14 ll. kr. 2,-.

'l. .iiaagen.



REG. NR. -U-1J1/f ~Ut,' li'.... ~

Matr.nr. : l & lhu;'r4) iraa b~.
ira&. øosn.

Genpart

i· 78åt:-~.B. 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede l'etter Andersen

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. la
'sogn at lade et

af

hør!'e u'aa by. Vrc.Ua

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

kirke.

Arealet beskrives således:

xl l:: <J d andet olld 1t..v uebYt::...;tilee i højut ean ,etflge l.Ced kvist
clhr J:Wlll:~d

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må lltl~1Ioeflge~ eller beplantes me~ ~ds~gtsødelæg-

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 vi rke skæmmende eller hindrende for udsigten ti l 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 ti~ ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedrådet for Vrda kirko
hver for sig.

,den 12/ 10 1954.

l'otgr Anderseu.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af kJørre Vraa by,l l.u-
fru sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den l' / 1119,4.

Indt"l't i <iagbuit'.'D hIl' rC'~Dkx't#da nr. 72 a, ji~ørr1ng
købstad m.y., den 2~/11 19~4.'

Lyøt. 't.t.nf.~botJ:. :aJ. IH • .ol. 38B Akt. ~kab L.' Ir." 621~1
Kori forevist.

Gebyt"1 L. 140/:n
i 14 III ~r. 2,-.



REG. NR. -U4,JI"T Isj; sy.
Matr.nr.: l RlUerre ir.. bJ.

Vraa sogn.
Genpart

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

Anmelder;
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede rontier "&1.~i· V. Ulu'!steu:;Jo.u

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

Øene Vraa by, Vraa 'sogn at lade et

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

kirke.

Arealet beskrives således:

Arealet omfatter hole ll'.latr. nr. l Rl

xl mod ·andG1; end lav beb;n;t;r:1DQ 1. "3-' U1l .. tage .. 4 kvlet
eller manzard

Fredningen har følgende omfang:
y4er11gere ]t

Arealet må ikkt)'bebyggeo/'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 menighedrådet for Vraa. kirke

hver for sig.

Vraa , den 12/ lo 19 54.

Peter v. Chr1aten$e~

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 1.2l af liurr. VrWl. by,

Vraa sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den l' / 111954.

Karaten •• Indført 1 dagboien for retakl'ed~ lir. 72 ol. H3ørring
k~b.tad m.v., don 24/11 1954.

List. ~1nebo&. ad. I.U .51. 1'19 Akt. 6kab. O. 1»r. 32.
lCort f.or\.viut.

Geblr. L. 140/19'7§ 14 ll. kr. 2,-.



Matr.nr. : 1.. lIerI'. Vru bl.
fraa .op_

Genpart

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. la af

)fluTe VrN by. Vraa sogn at lade et

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

Vraa kirke.

Arealet beskrives således:

Areale~ omfatter hele matr. nr. l ~

Fredningen har følgende omfang:

lclerllae:re ]t . '. .

Arealet m ikkr'bebyggeo/eller beplante s 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 ej endom, dog uden udgi ft for mig, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servi tutter, hvorom henvises til ting-
bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedrådet for Vraa k1rke
hver for sig.

1'raa ,den 12 / lo

'ile arol1n.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. 1. af li.rrø Vru by,

sogn.

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

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den1' / 1119 54~

Indført 1 daøbogen for retskreds nr. 12 a, UJørrln&kebata4 m.y., døn 24/11 1954.LJat. ~11l&bo8. Bd. III Bl. 180. Akt. ~ka'b O .Hr~ .44,Kort foreviet.
Ge'bJI' L. 140/19'7
§ 14 III kr. 2,-.



REG. NR . .1-10/-1'9 /)t. ('y'I~(~)
Matr .nr. :

1 .2!. N"rr. Vraa by.Vrae uogn.
Genpart

h-l;60
~ oy. 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet 'for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredn ingsoverenskomst.

Undertegnede _Vraa AndelG clv1neelagiar1

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

sogn at lade et

af

V
by,raa Vraa,

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

Vraa kirke.

Arealet beskrives således:

Arealet omtatt~r hele matr. ~r. l 2!

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må1t~r'~,gge, eller beplante s me'd \1dsigtsødelæg-

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

ti
I

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 menighedrådet for 'Jr~akirke
hver for sig.

Chr. JeDsan.
JeDs Larsen.
ilarald JellS8Jll.Børge .Li&.J:lf;l,:,n.

,den 1~ / lo 1954.
Vruu Andels i,)v1noalae;ter1

VliSO Gre66ruen. 'ths. Hansen. JønutJ :tbo.uaen.
Jells Kr1oteu:Jell. Olaf tederseu. v. lIarlegaard.
otto Larsen. Jen~ ~øller Yd~6en.
A1bscbt aortensen. Niels Rabech.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr.
Vl't:la

12 af by,

sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, denl' /11 19~4•

.Lndi'øJ;,t 1 Jtill:>l)l');,:."lnful' ,t'otula',__:.J li...•• 72 il, l1j"rx-iut,;
k~bdt~d ~.v., åen 24/11 1~5~.

LYlit. J.:1nt~bOtJ Bd•. UI 111. 2'9 Akt. Skab ~. lir. :S48.
Kort forevist. Vedtægter og udekrlft af tornand11ngøprotokolforeYlot.

Gebyr I L. :140/:;1
§ 14 111 kr. ,2,-•

•



REG. NR. -t.tø,?/9 /~ '1
Vna III '"

Matr.nr.: l~ i~rr. V~aa bl. Genpart

L.. .1§68

24. Nov. 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ning soverenskomst.

Undertegnede

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

by, Yraa sogn at lade et

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

Vru kirke.

Arealet beskrives således:

leu del at ~atr.nr. lIl. Jer,begr~nse8 øt en l1n1e fra hj.r-
Dli at arealots vestre og nOl·(irG skel iil hjaraet af matr.nr. lut li

nurdFe 0i aeLre a~el.
x wed andei eod lav beb.1sgels@ 1n.~at .en etage med kvist eller

~an'~~ningen har følgende omfang:
, d.r118 er. X

Arealet må ikkEt bebygges ~ller 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 e Iler lignl;lnde 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

hver for sig.
Vra<i kirke

Vraa ,den n/lO 1954.

Faa Vraa AnJelairyserls ~egne
ii.klileJ.AJelJSeD

.&'orilllJ,nd.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på ma tr. nr. In af ~"rre Vraa by,
Vra8 sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 13 /11 19 54.

Kar~rten.

llJført 1 dagboaen for r~~skreds nr. 72a, U~ørring
kQlos ta j ,ll.v., ,jau ~4/11 l~ 54 •

l~s;. ~1n~bo8a bJ. III. hl. 3}}. Akt: Skab t Nr. 2}•
.\(ort for ev1lJt.

~kr1valli~ tr ... Vr8a-~ kOiPqll.loefor~vi.8t.

i'h. Bll3gen.

Geb7ra L. 14Q/l9l1.
» U LI I Ar. 2,-
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02207.01

Dispensationer i perioden: 10-10-1983 - 13-08-2003
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: REC'!\II\'GSI\.JÆ\'NET ~w A·
Q20t- A.REG.NR. /: ",I",. '" lo. oktober 1~83

Fs. 2g6/83

tJ'

'\'yoJy'lands amts nordll~e frednlngsl<.reds

Edne;)3rdS~"JdSc r 4 9")') 8ro~dersle\l

Te" O' . S203Se

Miljøministeriet
Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K.

Modtaget itrednlngsstyrelsen

1 2 OKT 1983

.'-- - ---

Nævnet har d.d. tilskrevet Løkken-Vrå kommune således:

Ved skrivelse af 22. september 1983, j. nr. 24-4-513/83,
har Løkken-Vrå kommune ansøgt om tilladelse til udskiftning af
tagdækning på huset på ejendommen, matr. nr. l fø Nr. Vrå by, Vrå,
beliggende Lundensgade 5. 0- - - - - - - -- - -

Ejendommen ligger inden for kirkefredet areal.
Det fremgår af sagens oplysninger, at den eksisterende tag-

dækning, som består af cementsten, som er udtjente, påtænkes erstat-
tet med rød lysbro tegl.

Fredningsnævnet skal herved meddele tilladelse til den påtænk-
te udskiftning af tagdækning på ejendommen, matr. nr. l fø Nr. Vrå
by, Vrå.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl. a. ansø-
geren og forskellige myndigheder •

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne meddelelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er

klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af overfredningsnævnet.

Nærværende tilladelse bortfalder, såfremt den ikke udnyttes
inden 5 år fra dato.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Amtsfredningskontoret,
Nordjyllands amtskommune, Fredningsstyrelsen, Danmarks Naturfred-
ningsforening, Vurderingsrådet, Løkken-Vrå kommune.



.- n~U"'"'fU~I'f~yn~1
far

Nordjyllands amts nordlige fredningskredl
Saneglrdapladøn 4, 8700S,.nderal.,

Ten,08·8203.

l. april 1985
Ps. 39/85Til fredningsregisteret

til orientering / r/;-.f'(~/
. lo

Miljøministeriet
Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K.

LvS.
't 9-/'-1 "-&5

e.tV

~ /)07 A

MOdtaget I fredningsstyrelsen

1 2 APR. 1985

REG. NR.

Nævnet har d.d. tilskrevet Løkken-Vrå k~mmune således:

Ved skrivelse af l. marts 1985, j. nr. 24-4 j har Løkken-Vrå
kommune ansøgt om tilladelse til l. etape at udvidelse at kirke-
gården ved VrA kirke matr. nr. l fg Nr. Vrå by, Vrå.

Ejendommen er omfattet af Provst Exner fredning.
Fredningsnævnet har ved skrivelse af 7. august 1980 meddelt

tilladelse til udstykning ar ovennævnte matr. nr. til brug for
kirkegArdsudvidelse.

Fredningsnævnet kan herved godkende l. etape at kirkegårds-
udvidelsen ved Vrå kirke jfr. de fremsendte skitser og beskrivelse.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl. a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne meddelelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Såfremt en klage er indgivet, må nævnets godkendelse ikke ud-

nyttes, førend sagen er færdigbebandlet af overfredningsnævnet.
Denne godkendelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet

inden 5 år fra dato.
Genpart af denne skrivelse er sendt til Amtsfredningskontoret,

Nordjyllands amtskommune, Fredningsstyrelsen, Danmarks Naturfred-
ningsforeoing, Vurderingsrådet, Løkken-Vrå kommune.

P. f5tt1il:c.ls e n

J, nI. F OH

--------



22tY f.rJ!

Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96307000

Aalborg, den 15 I l 99

Deres j nr. 24-4-488/99

Løkken- Vrå Kommune
Teknisk Forvaltning
("'l .J _ "o _. ro
..JUl. V I i1VCJ .J

Postboks 102
9760 Vrå.

FS 58/1999: Ansøgning om tilladelse til at opføre en sognegård ved Vrå kirke på
matr.nr. 1 a Nr. Vrå, Vrå, der er omfattet af deklaration lyst 25. maj 1955 til sikring af
kirkens frie beliggenhed .

. Ved skrivelse af 11. oktober 1999 har De på vegne Vrå og Em menighedsråd ansøgt om
tilladelse til at opføre ovennævnte sognegård.

Fredningsnævnet foretog den 3. november 1999 besigtigelse og forhandling i sagen. Protokol-
lat herfra vedlægges.

Det fremgår heraf, at nævnet besluttede at imødekomme det ansøgte, der er omfattet af
deklaration til sikring af kirkens frie beliggenhed.

TiJladelsen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, og kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og
bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år. Skriftlig klage skal fremsendes til frednings-
nævnet.

Sortsøe Jensen

Mlljø-og I;nef~Jlmml§I§n~~
J.nr. SN 199B -IJ.II/Ilf· 000 (e 1 6 NOV. 1999
Akt nr. ~l



...

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt afholdt den 13. august 2003 besigti-
gelse i

FS 5212003: Ansøgning om tilladelse til at opføre et kombineret red-
skabsskur og overdækket cykelskur på matr.nr. 1 fæ Nr. Vrå by, Vrå,
der er omfattet af deklaration af 24. november 1954 til sikring af Vrå
Kirkes frie beliggenhed.

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

For Nordjyllands Amt mødte Claus Riber Knudsen.

For Løkken-Vrå Kommune mødte Carsten Nielsen.

Ejerne, Kresten H. Pedersen og Annika Rasmussen var mødt.

Der fremlagde skrivelse af2. juli 2003 fra Løkken-Vrå Kommune med bilag
1 - 4.

Kresten H. Pedersen oplyste, at han ønsker at opføre et skur på ialt ca. 14
m2 i vandskuret murværk og i en højde på 2Y2 meter Taget bliver et sadel-
tag og med sort eternit som tagbeklædning. Skuret er projekteret beliggende
ca. ~ meter fra nabo skellet og tæt på hækken mod kirkestien. Et tidligere
skur beliggende andetsteds på grunden, stort ca. 22 m2 er fjernet.

Løkken-Vrå Kommune havde ingen bemærkninger til det ansøgte.

Amtet havde ligeledes ingen bemærkningen, men fandt at en eventuel tilla-
delse bør betinges af, at hækken bevares og at der friholdes en passage på
ca. 1 meter fra hækken og ca. ~ meter til nabo skel.

Nævnet voterede og sagen udsattes på forelæggelse for menighedsrådet ved
Vrå Kirke.

Sagen udsat.

Sortsøe Jensen.


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	KORT>
	DISPENSATIONER>



