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FREDNINGSNÆVNET>



R EG. N R. Y ~ ?2
:If~,

llatro nro 3~~ Kirkegaarde; Ra~~11de sogno Fro 12J/68

Anmelder~
Fredningsnævnet

for Aalborg Amtsraadskreds
Dommerkontoret
9575 Terndrup

Undertegnede ~ der er ejer af.4ln.tl'o n't'u 3S\ Ki..rkegaardeQ Havnk:jJ.de
sogn~ erklæx'er hermed på egne og efte~f'ø]gende ejeres vegne, at
det på vedhæftede kort med grønt I:l,-rkel.'edec!Il.!'åde~stedse skal
henligge som et græsareals og sålede~~ at der. på dette ingen-
sinde må anbringes huse, boder, master eller andre ~ndretn1nge~~

1It der kan nedsætte udsigten fra Aardestrupvejen mod kirken og oltlJs=
højen (1611-..112)c Henkastning af affald eller henstilling af' vogne
O~S9V~ er ikke tilladto Eventuelt hegn om dette grønne område~ må
ikke overstIge en højde af 0,80 meter. Af det på kortet med rødt.
:tnårillIlIlledeområde, indgår vi på 1 uden vederlag ~ at n.fstå til ki.r··
ken den sydlige l meter brede bræmne o såleåes at delme bræmme kn.n

tillægges arealet mellem det nuværende skel og det nord11e;e kirke-
gårdsdige , hvorved der er muli~"'ledfor at anlægge en en" 2 meter
bred sti langs dette dj.ge41 Eventuelle huse (ikke uver 5) må ikke

• bygges sydligere end den på. kortet viste by"ggel1n1e, og dette om"-o
råde skal være det område, der senest ~ebYEgeso
Denne deklaration, der indeholder en dispensntlon fra naturfrednJ.ngs-
lovens § 2~ må tinglyses på ovennævnte ejendom med primær prioritet~
Påtaleret tillægges Nationalmuseet og Fre~~ngsnævnet for Anlborg
Amtsrådskredsø

,I

Når den.~e deklaration er tingl~st uden retsanmærkning, er nævnets

Fredningsnævnet
~alborg Amtsraadskreds

Dommerkontoret
9575 Temdrup

Terndrup den 13-2-1969
Schierbeck (siF-n)

underskrift herpåtegnet~ udtryl for en godkendelse~
Ravnkilde den 8-2-1969
Chr Mortensen (sign)
Agnethe Mortensen (sign)
Lyst ved Retten i Hobro den
Rigtig afskrift. jJ-
fredningsnævnet I TerndruD. d. I ~ /9 /,q

14-2-1969.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 04972.00

Dispensationer i perioden: 05-12-1983



t FREDNINGSNÆVNET
• FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

FREDNINGSKREDS

,

REG.: NR. Y9 7~
I
I

Aalborg, den 5.december 1983.
KONG HANSGAD~ 18 ~()OO AAUJORG

TLF 1081127011

Journal nr, 165/83.

Hr. Leif Pedersen,
Tradsvej 12, Ravnkilde,
9510 Arden.

Vedr ..matr. nr. 3 ~ Kirkegårde, Ravnkilde. - Etablering af
parkeringspl~ds inden for beskyttelseszonen af høj
1611-12 og område omfattet af deklaration lyst 14.fe-
bruar 1969.

t
Under henvisning til det under besigtigelserne den

2.september og 24.november 1983 passerede godkender Fred-
ningsnævnet herved for tiden indtill.januar 1994, at den
i strid med deklarationens bestemmelser anlagte parkerings-•
plads bevares i en udstrækning af 8 m x 20 m regnet fra hen-
holdsvis kantstenen langs den offentlige vej og fra den langs
det nordlige kirkegårdsdige anlagte 2 m brede sti på vilkår
at parkeringspladsen kun benyttes af indregistrerede person-

biler tilhørende ejeren af autoværkc;ted~t på matr. nr. 2 bi
Kirkegårde og de hos ham beskæftiged~ medhjælpere eller
virksomhedens korttids-kunder,

~t der langs parkeringspladsens vest- og nordside plantes
en ikke over 0,80 m høj hæk,

at parkeringspladsen holdes i græs,
(;t' forholdene på matr. nr. 3 bg Kirkegårde af areal ifølge

tingbogen 1883 ~ iøvrigt bruges i overensstemmelse med
de i deklarationen lyst l4.februqr 1969 fastsatte be-
stemmelser og

at forhOldene senest l.juni 1984,bringes i overensstemmelse
med de foran fastsatte vilkår.

Nævnets tilladelse bortfalder l.januar 1994, eller
hvis de ovenfor fastsatte vilkår ikke nøje overholdes.

Ovennævn~e godkendelse, der vil være at, tinglyse på
ejendommen, er dispensation fra bestemmelsen i naturfrednings-
lovens § 53 og fra deklarationen lyst 14.februar 1969, hvoraf
fotokopi vedlægges. Godkendelsen kan i medfør af naturfred-
ningslovens § 58 indbringes for Overfredningsnævnet, Amalie-
gade 7, 1256 København K., af den, der har begæret Frednings-
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nævnets afgørelse, Fredningsstyrelsen, Nordjyllands amtsråd,
Nørager kommunalbestyrelse og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-
delt den pågældende klageberettigede.

I

Bilag. E.Bruun de Neergaard.
Til orientering, idet der vedlægges kopi af udskriften.

YFredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 København K., 2 eksempl.
Nordjyllands Amtskommune, teknisk forvaltning,

Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg 0.
Amtsfredningskontoret, Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg 0.

. Jr.nr.8-70-52-lj17-2-83.
Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Runddel l,

2000 København F.

DN, v.jpolitimester Kai Harne, Vesterl~d 3, 9560 Hadsund.
Fortidsmindekontoret, Mindegade 8, 8000 Århus C.
Nørager Kommune, ]ernbanegade 13, 9610 Nørager.
Meni ghedsrådet for Ravnki Ide sogn ,/'V.tI formanden fru Kirst en

Marie Wiborg, Fyrkildevej 3Ii,,/Fyrkilde, 9510/ Arden.

I>~"'L:"'-~h'tr.....",-t,....i:~ ".'; ..,"''''''-J • '/ /.r _~~<i......~ ,I) .~, ,..4
li .I
(..,.:f'

Bilag. E.Bruun de Ncergaard .
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