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Deklaration.

Undertesnede menighedsråd tor Veggerby og BIslev sogne
der er bestyrer af den til p~steembedet hørende p~8tegård. jorder
matr. nr. l a Kirketerp prtetegaard, Veggerby sOgD, erkl~er herved!
at vi af hensyn til Veggerb, kirkes frie beliggenhed pglægGer den
på ho.hæftede kort mM grøn r.arve betegnede del s:t ~tr. nr. l a
Kirketerp præstegård fredning. således at der ikke herpå må opføres
bygninger at nogen art. Dette shl dog ikke Tære til hinder for op-

førelse af bygninger, der henhører til præstegArdens beboelse eller
drift, hvad enten det drejer sig 011 ombygnin&, tllby~ing, Nybygnini
eller ligefrem tlytniq at præstegårdens byg,ni.n&er.,

Denne deklaratlOJl tinglyses 8011 serYl tu"."Ute~de pi matr.
nr. l a Klrketerp p~telaard. ,~. " f,.· ..'.''I

J .J .

Påtaleretten tilkommer stift.øvrigheden 0& tre4Dinganævnet
t .{

for AalbDra ..- hver for si~.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01961.01

Dispensationer i perioden: 23-01-1996



.• FREDNINGSNÆVNET I AALBORG
Gammeltorv 6
9000 Aalborg
telefon 98 127111 telefax nr. 98 1233 02 Dato23. Ol.96.

Veggerby Menighedsråd
v/Henry Langdahl,
østermarksvej 6,Hjeds,
9541 Suldrup.

Vedr. FS 54/1995: Godkendelse af opført graver- og kapelbygning
samt udvidelse heraf ved Veggerby kirke delvist på et areal omfat-
tet af fredningsdeklaration af 25. august 1952.

Ved skrivelse af 21. november 1995 har De anmodet Fredningsnævnet
om godkendelse af ovennævnte opførelse samt udvidelse med redskabs-
rum af Veggerby kirkes graver- og kapelbygning.

Bygningen, der opførtes i 1974/1975 uden fredningsnævnets tilla-
delse, er beliggende på matr.nr. 1 aa og matr.nr. 1 a Kirketerp
præstegård, Veggerby. sidstnævnte matr.nr. er omfattet af en fred-
ningsdeklaration af 25. august 1952, hvorefter der af hensyn til
kirkens frie beliggenhed ikke må opføres bygninger ved kirken, ud
over hvad der henhører til præstegårdens beboelse eller drift. Den
ansøgte tilbygning vil ligeledes blive beliggende over skellet mel-
lem matr.nr. 1 a og matr.nr. 1 aa.

Såvel den opførte bygning som tilbygningen mod vest har og vil få
tegl tag samt vandskurede og hvidkalkede vægge. Bygningen har en
bredde af ca. 5,5 meter og vil få en længde på ca. 18 meter, hvoraf
udvidelsen udgør 5,5 meter.

Fredningsnævnet, der skriftligt har behandlet ansøgningen, har be-
sluttet at imødekomme ansøgningen i overensstemmelse med det skit-
serede, idet det er tillagt betydning, dels at en større del af
bygningen er beliggende uden for nævnets kompetenceområde, dels at
tilbygningen sker på den eksisterende bygnings "bagende" set fra
parkeringspladsen, og at den nuværende bygning har ligget på stedet
i mere end 20 år.

Nævnets afgørelse, der er truffet i henhold til naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenæv-
net. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen.



Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 2496 8604 
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 

 

Den 21. august 2020 

 

FN-NJS-28-2020: Ansøgning om placering af shelters ved Veggerby kirke 

Fredningsnævnet har den 22. juli 2020 fra Rebild Kommune modtaget videresendt ansøgning og udtalelse 

om at etablere 2 shelters på matr.nr. 1a Kirketerp Præstegård, Veggerby, syd for Veggerby kirke i ”Kirkelun-

den”, der ejes af Veggerby Menighedsråd. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen uden besigtigelse og truffet afgørelse som formandsafgørelse i med-

før af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5, idet det ansøgte skønnes at være af beskeden betyd-

ning i forhold til fredningen. 

Sagens baggrund 

Det ansøgte projekt er beliggende på et areal omfattet af deklaration af 26. januar 1953 til sikring af Veggerby 

kirkes frie beliggenhed. Arealer er samlet på 4433.676 m2 og beliggende i åbent landskab uden for landbrugs-

pligt og kommuneplanlægning. Det fremgår af deklarationen, at der ikke må opføres bebyggelse, som ikke 

henhører til præstegårdens beboelse eller drift samt at påtaleretten tilkommer fredningsnævnet og Stiftet 

hver for sig.  

 

Den gule afgrænsning viser beliggenhed af ”Kirkelunden”. 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk


Rebild Kommune har meddelt landzonetilladelse den 19. maj 2020 på vilkår, at bygningernes udvendige side 

skal fremstå i træets naturlige farve eller sort og at bygningerne skal fjernes senest 1 år efter ophør af brug. 

Det oplyses derudover, at arealerne er beliggende langt fra Natura2000-område og habitatområde, hvorfor 

det vurderes, at bygningerne ikke vil påvirke disse områder negativt eller påføre skade eller ødelæggelse af 

eventuelle yngle-eller rasteområder. 

Kommunen har i øvrigt ikke bemærkninger til det ansøgte. 

Det fremgår, at menighedsrådets formand, Anders Langdahl, har meddelt fuldmagt til at fremsende ansøg-

ningen. Nævnet opfatter denne fuldmagt som en godkendelse fra menighedsrådet til projektet. 

Aalborg Stift har i mail af 29. juli 2020 ingen bemærkninger. 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 11. august 2020 ingen bemærkninger. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Veggerby 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 an-

søgte 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 med-

dele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbre-

delsesområde 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. 

På baggrund af de foreliggende oplysninger kan fredningsnævnet meddele dispensation, idet det an-

søgte ikke strider imod fredningens formål. 

Klagevejledning 

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.naevnenes-

hus.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. Geby-

ret 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 Fødevarekla-

genævnets 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 Fø-

devareklagenævnet 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 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 afgørelsesudkast i parts-

høring. 

 

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 bortfal-

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

 

                                              

                                                   Torben Bybjerg Nielsen 

 

 

 

Denne afgørelse sendes til: 



1. Poul Roesen, 
2. Jens Munk, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Aalborg Stift, 
5. Rebild Kommune, att. Anja Daugbjerg Hansen, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Rebild, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Rebild, 
10. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, 
13. Menighedsrådet ved Veggerby kirke, 
14. Verner Bekker 
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