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.Afgørelser - Reg. nr.: 01728.02

Fredningen vedrører: Vognsild Kirke

Domme

fa ksatio nskom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 12-10-1951

01728.02

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



Anmelder:
Frednfngsnævnet

for Aalborg Amtsraadskreds
N Ar.

D e k l a r a t i o n •

•

Undertegnede gårdejer .8.Christensen, Vognsild, der er ej er

a~ landbrugsejendommen matr. nr. 2m, 2 n og 2 q Vognsildby og sogn,

erklærer herved for mig og efterfølgende ejere af fornævnte ejendom,

at der af hensyn til Vognsild kirkes frie beliggenhed ingensinde må ,

opføres bygninger, huse, skure eller lignende på matr. nr. 2 m nær-

mere kirlegårdens østlige. dige og parkeringspladsen matr. nr. 3 m .

østlige skel end 15 meter.

Denne deklaration lyses som servl tutstiftend e på fornævnte

ej endom•

Påtaleretten tilkommer menighedsrådet og Fredningsnævnet for

Aalborg Amthver tor s~.

Vognslld, den ll. oktober 1951.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01728.02

Dispensationer i perioden: 18-04-2000



Sortsøe Jensen

Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96307000

Aalborg, den 18. 04. 2000

Nordjyllands amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg 0.

FS 15/2000: Ansøgning om tilladelse til at opføre et redskabsskur ved Vognsild kirke på
matr.nr. 3 m Vognsild by, Vognsild, der er omfattet af deklaration af 31. oktober 1951 til
sikring af Vognsild kirkes frie beliggenhed
Amtets j.nr. 8-70-21-1-861-0026-99.

Ved skrivelse af20. marts 2000 har De på vegne arkitekt Eivind Thomassen for menighedsrå-
det anmodet om fredningsnævnets tilladelse til at opføre et redskabsskur samt jord- og
grusdepoter på et areal ved Vognsild kirke, der er omfattet af deklaration til sikring af kirkens
frie beliggenhed.

Fredningsnævnet foretog den 13. april 2000 besigtigelse og forhandling på stedet. Referat
heraf vedlægges. Det fremgår heraf, at fredningsnævnet meddelte dispensation til det ansøgte
projekt.

Tilladelsen, der er meddelt imedfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage indgives til Fredningsnævnet. Tilladelsen må
ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen



Torsdag den 13. April 2000 foretog Fredningsnævnet for Nordjyllands amt besigtigelse og
forhandling i

FS 15/2000: Ansøgning om tilladelse til at opføre et redskabsskur ved Vognsild kirke på
matr.nr. 3 m Vognsild by, Vognsild, der er omfattet af deklaration af 31. oktober 1951 til
sikring af Vognsild kirkes frie beliggenhed.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem, Egon
Skjørbæk, og det kommunaltvalgte medlem, Hans Simonsen.

For Års kommune mødte Ove Bjerregaard.

'For menighedsrådet ved Vognsild kirke mødte formanden Arne Kjøller.

Arkitekt Eivind Thomassen var mødt.

Der fremlagdes:

skrivelse af20. marts 2000 fra Nordjyllands amt med bilag 1-9.

Eivind Thomassen redegjorde for, at menighedsrådet øst for kirkegårdsdiget for enden af
tilkørselsvej samt i tilknytning til låge til kirkegården ønsker at opføre en redskabsbygning
umiddelbart vest for eksisterende affaldsgrube. Denne ønskes bevaret, medens jord- og
grusdepoter flyttes til beliggenhed umiddelbart nord for affaldsgruben og tildels i den eksi-
sterende beplantning langs vejen.

Redskabsrummet opføres i trykimprægneret træ i en højde på ca. 3 meter med sadeltag og
tagpap som tagbeklædning. Jord- og grusdepoterne omgives af hegn i træ i en højde på 1,05 m,
medens affaldsgruben inddækkes med træ. Alt træ males med mørke farver.

På nævnsformandens forespørgsel erklærede menighedsrådsformanden, at der i forbindelse
med affaldsdepoterne vil kunne skaffes en afskærmet plads til en nu fritstående affaldscontai-
ner.

Arealet er omfattet af deklaration til sikring af kirkens frie beliggenhed på et areal af matr.nr.
3 ro Vognsild, der er overfør fra matr.nr. 2 m.

Ingen havde bemærkninger til projektet.

Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte.

Således passeret.
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