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~ Matr.nr. 6~ Sjørring by og sogn.

,

I

•

•

FRED N f'l.ru'l,NlA1 HinT
l·aH

THISTED hMTSMDSKl\.EDI

Fredningstilbud. dornmcrkontorC't i V('s[('rvi~

Undertegnede
tilbyder hernd som ejer

.".~.,p.,0'/(: .(7'-<
af matt. Dr. G <"\.

II.

.f
at lade nedennævnte

I,

J/ ',..+<...... )
areal af ovennæ\'nt~ nr. frede.

';1', ' •
-rNh.}. ,

....'/A~ ~.
.- ;;..1 ~ /.s..r"" o

by
matt.

sogn.

•

..- 1

Frcdnin~en har fnl~ende omfang:
Arealerne må ikke bebyl'!~cs eller heplantes. midlertidi~t eller vedvarende, således at

udsigten til og fra kirken hind res. ligesom der heller ikh på arealerne må graves grus eller
anbringes transformatorstationer. telefon· og tel('~ralmaster o. Ii~n.: der ma ikke opsættes
skure, udsal~ssteder. isboder, vogne til beboelse eller opbcvarin~ af redskaber eller lign. skon·
herJsforst} rrende genstande .

.leg forbeholder mig dog ret til at / 1..

i' ;>;.. -."Yf tA-< "" -. n.€...::1- , .; , -,,:., ; .,~." 1
• , '" Jr' , "

~, ,

For fredningen kra~\"er jeg inJ!ell erstatnin~
.k·g er indforståclltled. al ovenstående fredninJ,:!stilbud tinQly~('s p,l min ejendom malt. nr.

af b~) sogn.
-- I ~~}

dog uden udJtift for mig.
Pataleberettiget henhold til foranslaendc er IrcrJllinJ!~næ\"net

menij!h{.dsråd In-er for sig.
den "'1 19 ·t.. "-

amt og ,, --
I

Idd frednin~snæ\·net for \''v;/~k,/l:tmtmodtager og godkender foranstaencle
fredningstilbud. bc ..tcD')mes det. at tilbudet skal lyses som ~erdtut pA matT. Dr. "' •.cCl.

af r!j~4 bI 0;;r 'OCn •

af hartkorn: O tdr. O skp. O fdk. /:~ dlb.~-rnrx..i.fe.rbm.
~ ~.
Det fredede areal s.:'s indte!!net pOl ndlaf:!te kort, af h\'i1kel ('II J!ellpart bedes henlagt pa aktl;.nM.h.t.pantehæftelser,br~gsrettigheder,servitutter og øvrige byrder hen-

Fredning,mæ\'llet for \J4';'~/ amt. den ./V? 19SY. vises til tingbogen
......"..-



•

•
•

•
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H9tr.nr. 6cb Sj~rrlng hy og sogn. Anmelder:
FREDNINGSNÆVNET

fOll
THISTED AMTSMDSKlllfos

UnderteJtncdc
tilbyder hcr\lcd som ejer

Fredningstilbud.
~I ",:/,,,-C, ...,...L'n.-,.{~,
al malt. nr. en -1-.,&

(

(j' , b... ) ,~, y
af ovennæ\'ntc-' matt.

sogn,

dommt'rkontMt't i Vc(tt"rt'ig

,I
at lade nedennævnte areal nr. Irede.

Arealet beskrives således:
/'

•
~ ~-"... ,

, .~-.., <:'j ~J~, .J ' ,. r
'"I

fredningen har f"lgenue (unfanJ!:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vcdvarende, således ilt

udsigten til og fra kirken hinures, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbringes transformaloro,;lalioner. lell'fon- og telegrafmaster 0, lign.: der må ikke opsættes
skure. udsalgssteder. isboder. "ogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. SkUll·
hedsfor!>tyrrcnde genstande.

Jeg forbeholder ruig dog ret .til- at

dog uden

ror fr('dnin~en kræ\"er ie~ in~en erstatning
.Jeg l'r indfurstået "lcd, at ovenstående. fredninJ,!stiJbud tinglyses P:I min ejendom malr. nr.

af • ;..,..t-.... b\." so~n .
....I l .........J.
I /

"-?, /.
Jt",,",,,v

udgift for mi~"
P;ltaleben~ltiJ.!etJ,'-' ~,1 I

amt og
l henhold til loranstaende er fredningsnæ,-net

mcni~h(.dsråd hver for sig.
.den!·'I .. 19':;"-... ".

lo,

,
,

Idet frednin~snæ\"nct for ~ ,h.:,....t~/~ml modta~er og godkender foranstaellUC
iredmngshlhud. best9flOlcS det. at tilbudet skal lyses som sen"itut på matr. nr. IP.<&
nI '-«j.;.,....:...... by ~j - 'o~n.

• t' :I-af hartkorn: O tdr. O skp. O idk. / ~4. alb.~W.lorbiu--
~~ ~dfj",~

Det fredede areal ses indtegnet pa vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt plI akten
M.b.t. pantehæftelser, br~ret t !gheger. serv! tlJt,ter og,.øvrige byrder hen-

FrednlOgsnæ\net for "\;J:..~l{ amt. den lY f"1 t9.5Y. vises t l t logbogen
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Matr.nr.

2 1 JUli 1954
6cd SJørr1ng by og sogn

(fl· '" '" I. Kl:b.
Anmelder:

FREDNINGSNÆVNET
rOR

THISTED AMTSRADSK!'-fDS

dommerkontoret i Ve5tcrvigFredningstilbud.
O /,-

rI' "'~~"''''''''vov.
l

Cndortcgncde .JJ.•. ;1";~.Ii" aI~.t,.
tilbyder her\'cd som ejer af malr. nr. (., <.L

,i? .
al I.-' r", -- y by
at lade nedcnnæ\'nte an.~l af ove'f1nævnte matt. nr. frede.

!l.... ......,:?"->..,~
i

sogn •

Arealet bcskrivc<i således: p Yf: .f........
I

• -o
•, ,o:..-.

I I• .'·., .. r ,

J ( . r ' (> )I'
>t"

• I
.., .~ J. '.L .'" ,,, ..-

Fredningen· har folgcndc omfan!-!:
Arealernf? må ilil;c bebygges eller bcplanlcs. midlertidigt eller vl'd\"arcnde, således at

udsigten til og rra kirken hindres. ligesom der heller ikkl.' på arealerne må graves grus eller
anhrin~cs Iran<;formatorstationer. telefon- og lelegrafmaslcr o. li~n.; da må ikke op","t'llcs
skure, udsal!!ssteder. i<;bodcr. "ogne til beboelse eller opbc"aring af redskaber eller lign. sklln-
hedsfor.!>tyrrcnde genstande.

Jeg fQ.!.P5'holder·mi~_ dog rel.-lit'-a4-

·'-

For frcdnin~l'n krævcr jc~ in~cn ('rstatnin~
Jl'~I'T indforstået med, at onflslål'lldc Jredningstilbud tin~lyses pa min ejendom malr. nr .

./ al • 1'(:"..-........ by L r"V-</ so~n.

dog uden udgift for mi~.
PatalebeTettigel

'.(..., .-.
•

lorhenhold
amt og

til foranslilcnde eT frcdnin!!snæ,-net
menighEdsråd hHr for sig.

. den ,/ '/; 19.....r

j
~1r.

Idel fredning,nævnet fo, '-oL.:."/aml modtager og godkender fo.anslaend.
fredningstilbud, be!;tcmn~s det. at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. "d
al c:-1':T("';'''' by ~lf - sogn.

af hartkorn: (> tdr. O skp. ~ fdk. O alb ..~m..~_m- ~.
Det fredede ar.:>al ses indk~net pil "edla~lc kort. af h"ilkd en J,!enpart bedes henlagt P~lakten
M.h.t.pantehæftelser,b~ugsr~t~i&peder.serv!tutter_Qg øvr!ge byrd~r

Fredningsnæ,-nct for '\t-j~1.uI amt, den,lY"7 191:t~. henvIses til ting-bogen.
"f.,.....
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~ . ;. 3 SEP. 1955
Hatr.n~~~bz/~j~rr1ng by og sogn. Anmelder:

Fredningstilbud.
fltEDNINGSNÆVNET'l )H

THISTED AM rsu.AusKitEDS
commerlontorct i Vestervig

Undertcj:!ncdc

Hib) der herved som ejer
"'?""~~""~7-

af matr. nr. ~

,0/ • I'... " ..... ~",.--
ni
at lade

o
Q)/!' ......... '7 by

nedennævnte an'al'af ovennævnte malr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives salcd~s: .. ~•......,~ f ...... .. <J ......

- - I

Frcdnin~en har fillJ!endc omfan~:
Are.t1crnc 1118 ikke behygge'> eller bcplantes. midlertidigt eller \'l~cl,"arcndc, saledes at

tldsj~\l-lI Iii ol! fra kirl\l.:n hindrc!>, ligesom der heller ikke på "reolerne må graves ~rus eller
anbrill~cs tran.,!urmatorstatinllcr, tell'fon- o~ tdegrafmasier o. liJ,!n.; der må ikke ops;rlks

skur,;', uUsillll ..stcder, i~bodcr, \'o~ne til b~bo~lse eller opbl',·arin'~ af red~kaber eller li~n. skon·
hed~for!>tyrr;.nd(' genstande.

)"L~~ld~~

For frl'dnin~cn kr'(,Yl.'r jeg ingen C'rstalning.
Jef.! l'r illdlorslilC..'tmed, at ovens!,l\'mle frcdning<;lilblld

~ ~ 7. af

lill~kse~ på min ejendom matr. nr.

by sogn,, .. "

dog uden ucl!!ifl fnr mig.

Pataleberettigd i henhold

amlo,:! .s!~,r:··7
til foran ..laendc er IrL,ul1ing~næ,·n..t for

ml'ni~ht·dsråd InTr lor !>ig.

,.~

Idd frcdning<:n<l" nd fur
frdnin~stilbud. be~~rl~lles.det. at
af -"I·o.-y"- ........~, .)

amt modta!!('r og ~odkcndcr for~tllstaende

tilbud.::! skal lyses som sernlul pa matr. nr. & {;.'t
by .;f

d
af harlkorn: O tdr. :3 skp. A fdk. ~/ Q. alb .. h\ ilket matr. nr. forbin-

ddse med matr nr .• / ,(, _j) '1 '<,~. ;,tn-.T J ~. 9Jv:--.r~J r.,;..,. ~ udgllr cl bmJbrug.
Od frL'dcul' are,iI ses indtegnet på \"cdlag,le kort. al h\ llkd en l!c'np.fr't bedes hcnlac:1 pa akten.

M.h.t.p~ntehæftelser,b~gsrettlgheder,servltutter 9~ øvrige byrder
Fredningsnæ\n.::! for \r;tv:.,f,/ amt, den /1( "}- 19'> • henvIses til ting ...

e bogen.
4: ~ /"

so~n,
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F rcdninJ,!cn har flllJ,!cnJe omfani!:

Arealerne ma ikke b..:bygt:es eller bcplank~. midlertidigl eller nd\"arcndc. såledc'l at
uJ~il!kn til og ft.l kirken hilldrcs, ligl'sum der he1let ikke på arealerne ma graves j;!rus eller
anhrilll.!CS transiormaturstatiotlL'r. lL'icfoll- u~ Ielej.!rafmasler o ligll.; der må ikke opsættes

skure. udsaI!t;sll,dcr, isboder, \'o~nc til h;.:boel"c eller upbc\'arinj!, al redskaber eller lign. sk(Jn-
hcdsforstyrrenJe g:clIstandl',

Jc~ forbeholder mill dog rct til at --...

Matr.nr. 6bx SJørring by og sogn.

Fredningstilbud.
Undertegnede

tilbyder herved som ejer
/~ r " .. .t:.....~-'

af matt. nr. .G&.k'

al
at lade

.sI\>' rT;;~7.
ncdcnnæ\"ntc areal af

~~/"" ....by
ovennævnte malt. nr. frede.

Arealet beskrives således: Jl..~ .,_<...

• ,-' '''' /?7~'_{

.,
.' • ; i;.... .1. "~ ..

For frcdnill\.!cn kra:,vl'f jeg ingen erstatning_
Jeg er illdforslået med. ,,' O\'cllstilcndc fredning';[ilbud til1~ly:;;cs

..:I u.'" af .1/~."'-.··'7 by

dog ud..-:nudf!iit for mi~_
Påtalcbl'rdti~ct i henhold til foran ..låendc er frl·dnin!!snæ\ nel lor

Illl'nighedsrad h\ l'r for ~lg.aml ol! ${.! .........~.~...

c;7i.:,..--,-r-~d' uen -;"1.,. 19.-J

("'...{:t-. i1~. _>.,;

Anmelder:
FREDNING~NÆVNEr

fOR p

THISTfD AMT~H.\IJSKREU$

tnl"rk(lntoret i VC~fcni:·.,

so~n,

- , I

..... >. 0-'

-:;, J. <-- ,

på min l'icndom matr. nr.
so~n.

Olmt modtal!er 0l:t godkl'nder foran!<tående
som sen-itut pa malr. nr. G kbl'slemmes det. al tilbudet sbl lyses

<~;-,...;.. ~ by

af hartkorn: D Idr. (: .skr. O alb_~~
~ ~f~~

1).:1 lr..:dcde arl'al ..es indtegnet på vedra~le kor!. af hvilkel en gl'npart bedes henlagt på akten.
M.h.t.pantehæftelser~UgSrettigheder, servitutter ~$øvrige byrder

Fredningsnæ\net lor r.• ~ __ / amt. den Ir ? 19S7'. henvises til t lng-
~,w''f bogen.

,(/, -:: /

frednln~ ..tilbud.
al "15

luk. ');?
sogn.
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eMatr.nr. 19!. Sjbrring by og sogn.

,

•,

•

Fredningstilbud.

Anmelder:
FltEDNINGSNÆVNrr

fOR
,. '''(;TED AM nRADsKllEOj,

, n'lllllCrkontoret " Vesr('n'j~
;.. ~ I ...
• Q-"-Undl'rlegneue

tilbytler herved som ejef
?.:~.~~-/.&7---'
al matr. nr. /.:;,~-V

hr
matt. nr. frede,

sogn,

Arealet beskri\'cs sålcdt'S;

"7 • •<,..o > •

Fn'dllin~cn har 1"lgt'Ilde OIl1ran~:

Art'ak'rnc må ikl,c behygges eller \wplantes, midlertidigt eller vedvarende. således at
ud~i~kn Iii ol!: Ira kirkel! himlrcs, ligesom der heller ikke på area1crne mJ graves ~tUS eller
anb(ln~cs Iran<;formalurslatinllcr. teldon- o~ te1cgraima,<;lo:r o. lign.: der må ikke opsættes

skure. udsall!:~sledcr, isboder. \"u~ne lil bebJdse eller opbc\'arin~ al red-;kaber eller lign. skun·
heJ:;forst\'Hl'nde l!('nstam!l:.

J~~~Ji1-.L

Fur fn:dllin~l'n ],1'.('\"\:1' jeg in~l'n crslall1in~"
Jc~ ('r illJlorsl"d med, at ovcnst.h:ndc fredningstilbud

/'7 (:.'" af cifro";""'7

Iin~lys('s pci min

b} ~/."'"

ejendom matr. nr.
•• ~ '7 sogn.

dog ud,," udi,(ift for mi~"
Pataleb-.:rdligd i henhold til

aml og ~/ ... 7 ... ~••• -,

fnran!>ti1C'ndeer frcdning'm<c\"nd for
m-.:nil.!hed...råd h\"er (ur sig.

•
L ..• .L-..c

"I I. ")

,Jen~/f'1 19 ']

soj.!n,
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Hl delV1e kOPl ar ?natrlJell:ortet er e'ldvøert'
l/'l<&~9/let- de(vt-$ e/ter oprnålVlg' og vt.:Jtmrt:i
f'vd sJ.raverl'lg:
I Et areal af rnair ru 6 c:~50", agte:J IrcQ€t l h t

/orilg af ft}i:. 195+ melk?nI~~na'vnd og veren.
e ft areal af maLrm-: 6c;.b, 5007 ag~~.5fredet t h (

forltg af 1tI~·/95f '"~lLern Ire~ntZvne( cy tf:/t?rf?1l

.J Et aJ'o<t!'a.1af /77atr.n.r: 6cy:t. ~ornt29te~/redet, h t
{orUgaf Iq~ - 195f mel/em /red.~næwltf'C er; ~enn

REG. NR. ,/307.-9

l~
I

Te ,.,.,..oen af

)1,ærvære'Zde ,fur! suppleret I" v an:? mab:
rY' 6~d.~o/iiet (.Jarl 195~ogen dd af
maLr:nr 6c>'Z. hvore/4!rer indtegnet og v~t
/ned rød .:skraverVlg:
I Et areal a/ '7?atrnr. 64t', :Jorn agtes fredet

i kt. ,orUg al ROI",1950mellem /redJlt/7gs,
nævnet og (fje-ren.

2. Et areal ar matrru: 6l:~~On7 aetes fredet
< k t for{Lg af tl:I4'. "'50 ",..tle;;" Ire~.
nævnet og e.;eref7.,

3 Et areaL af r:>aLr nr 19~ 50rn agte.5/reckt
l å t for1l9 af l'Ojf - /950 mellem /rednulg.1.
n.cl"vrzet cy fJeTYn

<[jorring By

Herred: l-lundbo.".g

Am.t: ThL~ted

Oirekto,..tet for Matrikelvæsenet I

Rigtig kopi af matrikelkortet.

""llforhold 1: "OCO
•

<-N·' .lit H. ,..~ _._ d.' •.•
I .• ,... •
v' J ~

• •• , _ .. 1-11

eJ{ C:J ( ,
C . ,Her!i"'il

~~ JI \111 TI:, rllJ

I9JJ/æf7
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REG. NR. /30:7 /P-

kr. øre Jndført i dog6ogen for retskreds nr. 74
Thisted køb~t"d m. v,

'
den ? , :W'L; 1954

lelt ~ kr. ~ øre

e
e•

THI ~T LD AM T:J!lADSKRl:DS

V •• tervig ,

Sj ;c1ITi nL by o~ C~r. Christensen, med-

I l.

deåc: area] ti Ile cl (; s cle t Ile rv'2(') ct det DO r':: t:I' f:>r uncler n. be-•
'-' f15 . 'lc"cr l G S C::J • J unl j.J ) ,

olJ1!landl~,t under b-c.

a.
Arevl et be~rællses mod nord w.f matr. !ll'. 6cd 3~y~rring by og

soen, mod syd ~f en parallel linie i 100 meters afstand fra for-

n:Bvnte matr.nr. 6crl's sydslr:e2. samt :nod ve~.:t og øst af linier

paraIeIle med matI' .fl!'. 61"1 ZI vest skel :nod stCltsbanearealet i en

afstand af hhv. 7) 65 og 25,86 meter fra det te sltel.



'b.

rå det under a. bc skrc vne areal må kt1n opføres ej endomme i

villastil med eet beboclseslac DE udnyttet tagetage.

c.

Det under a. om~eldte areal m~ kun udstykkes til byggegrunde,
åi?r h~J' en facade P':i. mindst 20 rrll~ter Lil 0Pll vest for langs

stat~1J~mem·e?let proje~{terede 6 mat er brpde pri vate f:,:,llesvej

tit S('m er- c.nc: vet med ~ul fCirve rå det ul1cJer 1. n:-,vnte rids.

2.
e• l.':"llset besterrLlTlelserne om forbud mod b,"plantning af det

fredede areal tillDdp.s det ~erved, ut save1 det under l. som

(1 et nedenfor under a. be skrevne CO reetl, der er anci vet med grøn

sl~rnveT'ing p~~ det under l. nævnte rids, iJli; ben~Tttes og beplantes

som nedenfor unde!' b. omhc1l1dlet.

8. •

for ~st under la. heskrevne r~ds~r~vGred0 3rc~1, hvi3 ~st~kel

• u nUfor l c. (;::!1hancllscle ve j tru;~ \:et po: r::.:::'1 (;1 linie i 8D DfstancJ.

b.

2):01 ~·,ted:.;c: : .()1 :~~ c, '1( -'J e.1. _. _. _ , , sLludes
':.t c1t.'r. t j 1 euh \'S r tid h:2ljst Er l.~ 2Jletc'r over rrrvnt8 vej s midtlinie.



3.
I('Jvrigt forbliver fred :1irJLSsr..:r\ii tuttEn uændr'ct i alle dens

orel oG punJ,:ter.

3jl-irrinr, '!Jsnj r;Ledsr6d FREDNINCS~ÆVNET
, -t l-Olt

. den If. f;:l!f'i955. THISTLD AMTS!~DSKREDS d~{jU1i 1955.

~!J1I~ l~qfvS?~b~ ,/9&d>
/JP'.(fia- ,%~/-'-,,~ ~ ~Øt-- ~ h-a4

.~//:;::ffi>faÆ{ I~r-- ~-~~~~
ti ' § Indført ~d:. ;;6o(]en for rchikred:i nr. ,4-

§ Thisted kfl~'~t~ rn. V'I den ;. 3 SEP. 1953

~~::[~ 1. - ~- __ ly';~. ::r~i~\-:l,J'M bI'2~~ ~;t,
lait 2 kr. - øm :,',1:Skll~~/1 -
n-tAo - /tr1
--- l. freksen

C\t..

kr.

--- --------------



....
~
"'-~
:J
iIl~. Ie -l' I...

,li I
..., I
lEJ l,t:.

E r /to
li, \)'"~

I.... vY(h
:; l1
-,

.f{l..T,le!?aard

1

e
e

l' ~
T.

o

i.
I <to

;)

L
Q..
:u.,
r-
e>...

, II)•c
o2J
n

l.
~,
(

r

.L
()
_..:

...".

II q

,

"Q.

SjdTTzng 6y,

R uZs z. / ~ooo
v~dr t!!7Z del 0/ 77Zair 72r Gi3.z

N~d guL /arv~ ~r a77.9c.vt!!~ t!!TZ;:rroJdtt!!Tt!!t! v~i la77;j's bant!!7Z

Ned greønne ZZ:7Z~'" t!!.,.angl.vt!!& ~s;f- og 'CIt!!stsÆeZ(~Om's

~f5ta.nd) for /'Te77Z.cuåge ?ar~eZZer /ra. 77lat!.,. nr. h~z in-
d~o/0r d~6 /rt!!dede a.r~a.Z q/ ckC~e 77'Zatr n7'

Ned rt:lde "Dun-lc~r~ lz.7Zzer t!!r t2.7Zgivel! &Y.9.5't!!Zuzier
Ozenhv 1,~577Z og /~Bb77Z (75i/OT den priZla.t~ Zlo/5 ~6t-
.scdt!!) lm~ZZe77Z kr.n.lie (den r~d5,era.C/er~ cZeZ) aer »rå
lJ~Y.9.ge5 77Zt!!d viLZa~T:
Ned grt:ln s1-ravt!!TG'1Zg er angivd ~l! a.reaZ 0/ par~eZ-
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01309.01

Dispensationer i perioden: 26-02-1976



REG.NR.

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

e
e

Den 26. februar 1976 holdt fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Lind Larsen, Nykøbing Mors, og medlem-
merne, vurderingsformand H. Ovesen Nygaard, Kallerup, og ~
~xrlr~~ suppleanten for det kommunevalgte medlem,
gårdejer Alfred Andersen, Tved.

Der foretoges :

- , .....:- ....
"

" ,

<,

"-- ~.

Sag nr. F 31/1976 Andragende fra landinsp,ektø~
rerne P. 30e & J. Wolters,
Thisted, for lærer J. C. Rok- . ~ ".

k~ær, Sjørring, om dispensa-• de kirkefredning til tilbyg-
ninr-:til el{sisterende enfalni-

rin~ by of, som.
Der frernlar-:desskrivelse 'if 1'3. febru8.r 1976 frR landinspek-

tørerne P. Boe & J. \:Jol ters, 'rhist8d, med bil:,)§'",bi18f' l - ,'3.

F d J J C P I l' " . .or og rne ,ærer • • \.OJu;r~r,0.l0rr2np:,rn0dte landinspek-
tør P. Boe, Thisted.

Thomsen, Sjørrinf.



2.
garaGen, hvilket SV3rer til C~. 3 roinden for kirkefredningen.

e Menif~edsrådsformand 0v8l[~rd Thomsen havde intet at ind-
vende mod det ans0gte. - .

Andrageren, lærer J. C. Rokkjær, erklærede sig indforstået
med, at fredningsdelc1ar3tion af 14. juli 1954 med påtegning af 25. juli.-
1955, tinglyses på hans ejendom.

Fredningsnævnet meddelte dispensation fra kirkefredningen
som ansøgt.

e
e
e

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Lind Larsen.

....

•-

'.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 

mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk – telefon 9968 8461 

 

                                                                                                                          Den 31. oktober 2016 

FN-NJN-43-2016: Nyt enfamiliehus i Sjørring 

Fredningsnævnet har den 18.august 2016 fra Thisted Kommune modtaget en anmodning om 

tilladelse til efter nedrivning af eksisterende bebyggelse at opføre et enfamiliehus på matr.nr. 6ck 

Sjørring by, Sjørring, beliggende Brogårdsvej 15, 7700 Thisted. Ansøgningen er indgivet af 

ejendommens ejer, Stig Jørgensen. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. Begrun-

delsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af deklaration af 14.juli 1954 til sikring af Sjørring kirkes frie 

beliggenhed, hvorefter arealerne blandt andet ikke må bebygges eller beplantes, midlertidigt eller 

vedvarende. Det fremgår yderligere, at uanset forbuddet mod bebyggelse af det fredede areale 

tillades det, at det neden for under a. beskrevne areal, der er angivet med rød skravering på rids af 

15. juni 1955, må udstykkes og bebygges. Arealet afgrænses mod nord af matr.nr. 6cd Sjørring by, 

Sjørring, mod syd af en parallel linie i 100 meters afstand fra matr.nr. 6cd’s sydskel samt mod vest 

og øst af linier parallelle med matr.nr. 6bz’ vestskel mod statsbanearealet i en afstand af 7,65 og 

25,86 meter fra dette skel. 

På det under a. beskrevne areal må kun opføres ejendomme i villastil med ét beboelseslag og 

udnyttet tagetage. 

 

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at der søges om tilladelse til at opføre en bolig på 155 m
2  

heraf med en indbygget garage på 30 m
2 

og indbygget udhus på 18 m
2 

. Ydervæggene opføres i 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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sandfarvede tegl facadesten, medens taget bliver i sorte vinge-betontagsten. Vinduer opføres i træ 

eller aluminium. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 19. oktober 2016. I 

besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt 

udpegede medlem Per Therkildsen og det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede. For 

Thisted Kommune mødte Finn Skovbakke og Kasper Møller Justesen, for Thisted Provstiudvalg 

mødte provst Marianne Amby, for Aalborg Stift mødte Mogens Andersen.  

Thisted Kommune oplyste supplerende, at det fremgår af ansøgningen, at huset i forhold til det 

eksisterende hus ønskes rykket 7 m tilbage fra asfaltvejen og dermed ca. 7 m ind i fredningen. 

Husets højde bliver 5,35 m og dermed lidt højere end det eksisterende. 

Mogens Andersen tilkendegav, at han gerne ser, at huset kun rykkes ca. 5 m tilbage fra asfaltvejen 

for derved at sikre mod præcedensvirkning i forhold til de øvrige ejendomme på vejen. Hertil 

kommer, at facaden på det nye parcelhus ud mod vejen vil flugte med naboejendommene. 

Thisted Kommune erklærede sig enig heri og bemærkede, at huset ligger lavt i terrænet, også i 

forhold til nærmeste hus mod kirken. 

Marianne Amby havde herefter ikke bemærkninger til det ansøgte. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Deklaration til sikring af Sjørring kirkes frie beliggenhed betyder, at projektet kræver 

fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter 

fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål 

Efter de nu foreliggende oplysninger, herunder oplysningen om, at det nye parcelhus vil blive 

lavtliggende i forhold til nabohuset mod kirken, kunne fredningsnævnet meddele dispensation til en 

nybygning med en placering af facaden ud mod vejen i en afstand af ca. 5 m fra vejen.  

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid 

fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Natur- og 

Miljøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på 

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på 

dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 

fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 

http://www.nmkn/
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 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i 

Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 

overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 

Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 

afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 

medgået til at behandle sagen i Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 

forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Natur- og Miljøklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 

afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

Med venlig hilsen 

  

Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Per Therkildsen, 

2. Esben Oddershede, 

3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 

4. Thisted Kommune, att. Kasper Møller Justesen, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Ib Nord Nielsen, 

http://www.nmkn/


4 
 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Jan S. Kristensen, 

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

10. Menighedsrådet ved Sjørring kirke v/ Kirsten Dueholm Fonseca 

11. Provstiudvalget, Hindingvej 1, 7700 Thisted, 

12. Aalborg Stift. 

13. Stig Jørgensen. 
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