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Matr. nr. : Genpart

l m Sdr. Bindslev,
lHndele"9' sogn.

,, 3699
7z Al.!/f,.1952.

Stempel- og gebyrfri,
lovnr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.
\ ~

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

Bindslev MeniEhedsr~d
l! .. ,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 1m af

Sdr. Bindslev by. Bindslev sogn a t lade et

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

B i n d B l e ~irke.
·.1. l

Arealet beskrives således:

Kirkens jord nord for kirke~rden (en trekant) :~ og øst for
kirkeg~rden mellem denn~ oe vejen•
Arealet benyttes til på'kerinr;spladø.

Fredningen har følgenqe omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplan't,es med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke p~ arealet må anbringes
"(,

transformatorstationer. telefon- og telegrafmaster og lignende.

eller opstilles skure, udsalgssteder. isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring af redsl}abli'r 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 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.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Bindslev kirke
hver for sig.

Bindslev ,den 20 /12
For Bindsltv meniGbedsr~d,
V. Andersen C.B. Cbrist.~n

Laur. C. Hahn A.C. Jacobsen
Cbr. Ar,dersen )(.Poulsen

Johs. W. Jacobsen J.P. Bach

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på ma tr. nr. lÆ af ""dr. Elndeløv by,

sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, .af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 7 p
Karsten.

Det attesteres at denne FredningBoverenskomst har være~ tore-
vist og er ~rekrevet af det samlede ~eniBhedsrAd ved mødet den
26. maj 1952.

A.C. Jacobsen
fdm.

Det tiltrædes, at nærværende fredningeoverenskomst tinglyses
som aervitutstiftende p~ det Bindslev Kirke tilhørende areal nord for
kirkeg~rden, matr. nr. l m. Sdr. Bindslev by, Bindslev sogn.

Kirkeministeriet, den 29. juli 19,2.
P. 1l. li.

E. B.
Arne Truelsen

fm.

Indført i fugbogen for.Retskred s Nr. 71 •.
FrederikshaMns Købstad m.v., den 7. Aug. 1952

1 Y S T
Tingbog: Bindslev Nr. I Akt: Skab D Nr. 351.

Westy Beckett

~, j. l •

, l I II ..

kst. • I•., l ~ '.. !

1.140/1937 kr. 0,00
§ 14-----=__S00

..
T..., 1 -f 1
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REG. NR. 9~t.j

Matr.nr. :lca Sdr. Bindslev.

Blud.lev eogn.

Genpart

252
17. Jan. 1952.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ning soverenskomst.

Undertegnede '::1'L.J

J,.

sArd.Jer gvald Chr1øtene.n. "S.ad.rvana-. B1ad.l.v •
• • l

l,erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af-by. ~ogn at lade et$dl". Bln d.le v

areal af dette matr. nr. frede for at sikre Q.en fri ~elie;genheQ. af

kirke.
l :.

Arealet beskrives således:

oa. 15 II.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
\. 1lJ

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,

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

else eller opbevaring af redskaber eller lignenae 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 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.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for

hver for sig.

a1ndalev , den , / lI? 19 51.

~vald Chrisienseo

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
, '/

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

lyse på matr. nr. af by,

JHndal.v sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 16/ l 1952

Kar.i.n

ladt.u'i 1 Ialboren tor Ji.takr.dllNr. 11.

Yreder1kahavna K. batad m~v•• den 17. Jan. 1952.
L Y S T

1'1~'boCI B1ndslev tlr. I Akt; .3ki\b 1\ Nr. 4".

1;;&1"8'''.

L. 140/1937 kr. 0,00

§ 14 __= .a.Qa-
Ial~ kr. 2,00
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 3025 5459 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

 

Hjørring Kommune 

Den 19. juni 2022 

FN-NJN-17-2022: Velfærds- og kontorbygning ved Bindslev kirke. 

Fredningsnævnet har den 15. marts 2022 fra Hjørring Kommune modtaget ansøgning om tilladelse 
til at opføre en tilbygning til velfærds- og kontorbygningen på matr.nr. 1m Sdr. Bindslev By, Bind-
slev, beliggende Bindslev Kirkevej 10, 9881 Bindslev. Ansøgningen er indsendt af Bindslev-Sørig 
Menighedsråd, der ejer arealerne. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. Begrundel-
sen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af deklaration af 7. august 1952 til sikring af Bindslev kirkes frie beliggenhed 
til sikring af udsigten fra og indsigten til kirken. 

 
Ovenfor ses det ansøgte projekt. 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Det er om det ansøgte projekt oplyst, at der er tale om en tilbygning på 20 m2, der opføres i materialer 
som den eksisterende bygning: vandskuret, hvidmalet og med tegltag med samme hældning som ek-
sisterende taghældning. 

Aalborg Stiftsøvrighed har i en mail af 31. marts 2022 henvist til en udtalelse fra kirkegårdskonsulent 
Mogens Andersen af 28. marts 2022, hvori han anbefaler dispensation til det ansøgte på vilkår, at 
vinduet mod syd minimeres. 

Hjørring Kommune har tidligere meddelt, at der kan forventes både landzone- samt byggetilladelse. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 30. maj 2022. I besigtigelsen 
deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem 
Tage Legaard og det kommunalt udpegede medlem Annette Jensen. For Hjørring Kommune mødte 
Anette Størup. For Aalborg Stiftsøvrighed mødte Anna Malena Gilstón og kirkegårdskonsulent Mo-
gens Andersen. For Hjørring Nordre Provsti mødte provst Vinni Rischel. For Menighedsrådet ved 
Bindslev kirke mødte Jens Ole Olsen og arkitekt Iver Frederiksen. For Friluftsrådet mødte Thomas 
Jensen. 

Det oplystes, at der vil være behov for nødudgang i gavlen mod øst. Derudover kunne byggeriet 
ønskes ændret til 2 ens vinduer i hver side af bygningen. 

Provstiet tilsluttede sig Mogens Andersens bemærkninger til byggeriet og oplyste, at der forventes 
behov for nye beregninger for økonomien i byggeriet.   

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Bindslev kirke 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.  
 
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 

ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 

af arter, som området er udpeget for.  
 
Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der 

er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle 

livsstadier.  
 
Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 
 
Fredningsnævnet kan på baggrund af de oplysninger, der foreligger om byggeriets placering og ud-
formning meddele dispensation, idet bygningen ikke vil hindre indsigten til og udsigten fra kirken i 
væsentlig grad. Dispensationen meddeles på vilkår, at vinduespartiet mod øst minimeres. 

Endeligt tegningsmateriale skal fremsendes til fredningsnævnet til opbevaring på sagen. 

Klagevejledning 
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Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 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 Miljø- og Fødevare-
klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-
side www.naevneneshus.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 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

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

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.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 Miljø- og 

Fødevareklagenævnets 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 afgørelses-
udkast 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. 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

Med venlig hilsen 

 
Niels Bjerre 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 
2. Annette Jensen,  
3. Miljøstyrelsen, 
4. Hjørring Kommune, att. Annette Størup, 
5. Aalborg Stiftsøvrighed, 
6. Hjørring Nordre Provsti, 
7. Menighedsrådet ved Bindslev kirke, 
8. Arkitekt Iver Frederiksen, 
9. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
10. Danmarks Naturfredningsforening, Hjørring, 
11. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
12. Dansk Ornitologisk Forening, Hjørring, 
13. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
14. Friluftsrådet, centralt, 
15. Friluftsrådet, kreds Vendsyssel. 
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