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Matr.nr.: ~A u b--.a Dune J 0& -agil. Ak~1 Skab I Nr. ,6!llnpart

19'0æ. aGrU 1955.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

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

duoe by, HUD 8 sogn a t lade et

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

kirke.

Arealet beskrives således:

ren del ~1' In tro.nr. 56,2. ,ter ligger i 811af8\aad af 50 • ~I'&

.loddeas DOrd11,.~el. s~1.d.8 soa viei på v.dlul1. kort. Arealei
liGger aJ,~vea~ tor kirkegården.

ll.n~yioere treJeu kirkenli gnfau10a lanse ...aur. t3t., ••• lle.
Jic e;.8t.l!tIBv.e~ ved aor~re dla ••• t. den ~1Il. klrk .. tald sJd
tor ~~r~ftl~I~~~!~lf&l~e%~~~~fa~. at tjørne.

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-
. . .

gende beplantning, ligesom der heller i.kke på arealet må anbringes
. " I.....

transtormatorstation~r, tel~fon- og telegr~fmaster og lignende,

eller opstilles skure, u4s~lgssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber 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.

ii"'~'r4,#



For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Hune kirke

hver for sig.

HUDe ,den 18/ 6 19 54.
Ved1.a.get med b~Jl:i:rltnlng,at kirke~italdEll er nclJr.ve~ Gi Illell1Sb.dlll"d8~
uvedkommende id~t den ikke l1g«er pl kirkens Srwnd. ~~Jt~rttabuaet .nskeø
ikke oedrevet, ld"t placeringen ;,t! ,Jette ved opt.iJreI5~ablev gOdlUllJt.

Vlc~ol" Gustav

J Olum n8 ~un,Jgaarc!

"1001ine Christensen

Aksel KristofferS6n
Helga Hansen F. ~kov.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 58,Q af hune by,

sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagt e kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 2/9 19 54.
ll. 111. v.
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Let tl1tl"~dea, ~i nrerværenda frednlngstl1bud tin&~øe. SOG øervl-
iu'ttJtl:tteode pi u.1ir.nr. 58,Q Hune .u, og ~08D, dog •• d t.lg_de forbe-hold'

·~llwnge Jen t11 pr~atee.bede~ bar ••de ha.e .ed -'rdapIade adclnl-
8~rere8 at de kirkelige mJDdtgbedGr, tratfer klrke.1Dli~erlet at,e-
re1ae 0111 DJp1acerlng at pr •• te!å.rdena b,galngu, beruncler tillige selve
",gceplanen a8e" tllblPlng81' a.v. Ol oab'llll..eZ', der anclrer pr~at ...IArd.ns uds.ende, uanee" fredDtn«a'eklara~lonlD.·

11rke.lIl1a~erlet, den 8. de~e.ber 1954.
.l-'.H.V •
.t.B.

A:lnar wwe
t

lodten 1 lagboseD tor a.tlkredllIr. 69 _.rre.uodbr '-b.ind OS ~~~
Herre' _" lh'.tbo Herre'

.... 26. Apr. 1955

li. :1. Jesperaen
tfll.

'~

i 14 .tI. 2 Kr.
LYSt.

F. Jub1.

,J~:t ...."
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REG. NR . .2;1S'~'"~

• Matr.nr.: 2& Uune by 08 sogn • Genpart

4047.
6. A.ug. 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

I
I

I.!
I

I
I

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

Saltura - Hune komlnune

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af
dune by, Hun. sogn a t lade et

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

li U D e kirke.

Arealet beskrives således:

i~n brot.li1i~;e..lit. ug al~.6&'i trCl k1rkeg&rlStna s"el på 50 111saluel

Bom v1u~ p~ v8dlagte kort.

Predningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på ·arealet må anbringes

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,

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

else eller opbevaring af redskaber 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 virke 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, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Hune kirke

hver for sig.

Hun. ' den
~altum-rlun.~o8neraadt

Nr. ~aUu.

16 / 6 19 ,4.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af by,

llun. sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagt e kort, af hvilket

en genpart henlægges på ak t.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den , / 8 19 54.

» 140/:57

t 14 II. 2 kr.

LnJf.rt 1 Jagb~~ tor r.~8kr.a.nr. 69
i'illrI'e8unlibr køba'ali 08 K~lliIr herred .ed

U.vetbo herred.

J.n 6. aug. 1954.

LYS'.

~ Juhl.

+4..... iii2iJW



FREDNINGSNÆVNET>

I

I

l
\

.,..,d.~



.'
REG. N R. ~/S'56

Matr.nr.: 2a. 4&. 254. 27a
due bi' OS .11'0«1..

Genpart

4048

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr.aA •••• 25.4.21& af

nUDe by, sogn at lade et

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

kirke.

l),
Arealet beskrives således:

MAd *Id' ten del at ~tr.nr. 4&. Jer 11M~.r 1n4eolor eD atltaoJ a~ '0 •
tre. klrlceglr,jenl aenJre ~lie •• ;tcd :J.n ·:jælaf eall • _tr.Dr •• der 11"'1'
vtsi ter en linie «lenje tra ltet nordvutr • .I'13e1'0,.t .tr.nr. 41. Ot 1ll0.J
aorJ.at til ~en øutr. elJR af kirken. a~.l••
.tlAL1l2tlU. ~·.ndel lit _tr.dr. 25.11..... og 21... d.,.11.. er (hJDd~n fOl' en
l1n1., Jer e&r fra ., p~Dkt belllg.na. 150 • v •• e110, d€r elI' lanc~ kirialrdeRo ";I'e ;lge. og ,'e04e .o~ '7jVe~' '11 klrk.slrden. norJveltr.
I~ln'i...
x) Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplante s med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der hell er ikke på arealet må anbringes

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,

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

else eller opbevaring af redskaber 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.

II matr.nr. 25~ al 1kk. plautea eller beb1e~eø n.r~ore end 15 & fra klrkl
.!rJ.Jlg1 - ~vt. Ve41a~te kort.
~en del al lIlatr.nr. 2a. ~er 11gKer 1n)~nf~r on atstøqå at 50 • fra kirk,



,Ardena norJv.t:l~l'e hjørne. :... ·~.,r lllng~ ',ejen ttllØldt i vestre .id e at••~.n.
For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ej endom, dog uden udgi ft for mig, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for

hver for sig.

, den al ; 19

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lysepåmatr. nr, ca. 4a. 25Jl. 27& af by,

sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

I

~'
\

\

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 24!, 5 1954.

•
» 140/37
, 14 III 2 kr.

, . I

I, I .1 l
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02155.03

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02155.03

Dispensationer i perioden: 29-06-1995 - 05-07-2005

" 1. l.IL:o&n.ll ..



FREDNINGSNÆVNET
• FOR NORDJYLLANDS AMT,

Gammel Torv 6,
""";9000 Aalborg,
"telefon 9812.7111

.1I1ot1'ruqr;l1
Skov- og NaturStVi"elScFl

REG. NR.
~155.03

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Dato 29.juni 1995

•
Vedr. FS 60/1995 del nr. 2 af matr. nr. 4a Hune by, Hune:
Godkendelse af opførelse af et graverhus til Hune kirke på
areal omfattet af fredningsoverenskomst, tinglyst den
6.auqust 1954.

•
Hoslagt fremsendes til orientering Fredningsnævnets skrivelse
til Pandrup Kommu~e bila t udskrift af besigtigelse og
forhandling den 20.juni ..

~p~
sortsøe Jensen r!

ei0IDlmstenct
Uk'Jv- ":: :L'.!c.tL:l'styn.,;.ætm
J.nr.S;~\'J..\\ / 1\.\ ...000 \

Akt. nr. \.3 ~
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Fredningsnævnet
For Nordjyllands Amt,
GalllDlelTorv 6,
9000 Aalborg
Telefon 9812.7111

Dato 29.juni 1995

Pandrup Kommune,
Lundbakkevej 5,
9490 Pandrup

FS 60/1993: Vedr. del nr. 2 af matr. nr. 4a Hune By, Hune:
Opførelse af et graverhus til Bune Kirke på areal omfattet af
fredningsoverenskomst, tinglyst den 6.auqust 1954.

på foranledning af Hune menighedsråd har De den 10.maj 1995
fremsendt ansøgning med bilag om tilladelse til at opføre et
nyt graverhus ved Hune Kirke på et areal nord for kirken, der
er omfattet af fredningsoverenskomst fra 1954 til sikring af
kirkens frie beliggenhed.
Under besigtigelsen konstateredes, at Hune kirke er hØjt og
usædvanligt frit beliggende, og at kirkegården særligt mod
nord grænser til fuldstændigt åbne arealer. Uanset den
projekterede bygning, der bl.a. skal indeholde påbudte
faciliteter for graveren - skal opføres på et areal, der
ligger ca. 1 1/2 meter lavere end terrænet ved
kirkegårdsdiget, og uanset en eksisterende bygning
umiddelbart inden for kirkegårdsdiget fjernes, kan nævnet
ikke meddele dispensation til det ansøgte. Der er herved lagt
vægt på, at bygningen, der er af betydelig størrelse, vil få
den - i forhold til kirken - landskabsmæssigt mest uheldige
placering. Det vil efter nævnets skøn være muligt at finde en
placering vest for kirken ved præstegårdshaven uden at dette
vil betyde væsentlige ulemper for brugeren af bygningen.
Der vedlægges udskrift af nævnets besigtigelse den 20.juni
1995.
Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50 stk.1, kan inden 4 uger indbringes for Natur-
klagenævnet. Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.

Sortsee Jensen



Ar 1995, tirsdag den 20. juni 1995
Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
forhandling i

kl. 12.00 foretog
besigtigelse samt

FS 60/1993: Vedr. del.Dr. 2 af .atr.nr. <&a Bune by, Hune:
Godkendelse af opførelse af et qraverhus til Hune Kirke på
areal omfattet af fredningsoverenskomst, tinglyst den 2.marts
1955.

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det
amtsrådsvalgte medlem, Egon Skjørbæk, og det kommunaltvalgte
medlem, Jens Valdemar Jørgensen.
For Nordjyllands Amt, Landskabskontoret, mødte Per Hounum.
For Pandrup Kommune mødte Ingelise Eriksen og Aksel Lange.
For Hune menighedsråd mødte Poul Jacobsen.
For Arkitektfirmaet Brøgger A/S mødte Per Seeberg.
Endvidere mødte kirkegårdskonsulent Mogens Andersen.

Der fremlagdes:
1. Skrivelse af 10.maj 1995 fra Pandrup Kommune med deri
nævnte bilag.
2. Skrivelse af 16.august 1993 fra Hune Menighedsråd v/Poul
Jacobsen med bilag 2.
3. Skrivelse af 27.marts 1995 fra Arkitektfirmaet Brøgger
A/S til Pandrup Kommune.
4. Skrivelse af 4.maj 1995 fra kg!.bygningsinspektør Dall
til Aalborg Stiftsøvrighed.
5. Skrivelse af 24.maj 1995 fra Nationalmuseet til samme.

I

i·
I':~,
~; Formanden redegjorde kort for indholdet af den eksisterende

fredning.
poul Jacobsen oq Per Beeberq redegjorde herefter for det nu
påtænkte projekt: et ca. 70 m2 stort graverhus med offentligt
toilet samt faciliteter til brug for graveren.Huset tænkes
opført i sten, der pudses og hvidkalkes og med valmet
tegltag.Det eksisterende qraverhus umiddelbart indenfor
kirkegårdsdiget tænkes nedrevet.
Hogens Andersen redegjorde for placeringen af graverhuset
ved kirkens nordside ca. 1 1/2 m. lavere i terrænet end kir-
kegårdsdiget.Placeringen vil være mindst skæmmende for



I

I-
I

indsigten til kirken og vil blive central for en påtænkt
udvidelse af kirkegården mod nord på et af menighedsrådet
erhvervet areal. Hertil kommer, at man ved den foreslåede
beliggenhed vil kunne undgå at gennembryde kirkegårdsdiget,
der er særdeles bevaringsværdigt yderligere.
Per Hounum bemærkede, at en bygning med et valmet tag vil
være et fremmed element i forhold til kirkebygningen.
Ingelise Eriksen og Aksel Lange ville ikke udtale sig imod
det reviderede forslag.
Herefter blev arealerne omkring kirken besigtiget.
Nævnet voterede. Der var enighed om, at afslå det ansøgte
idet en placering af graverhuset som forevist henset til
kirkens særdeles frie beliggenhed vil være til gene for
indsigten til kirken.
Poul Jacobsen bemærkede, at han var utilfreds med, at fred-
ningsnævnet ikke allerede inden arkitekten udarbejdede
projekttegninger på hans opfordring havde truffet sin
afgørelse.
Formanden orienterede om klageadgangen og bemærkede, at
nævnet som grundlag for sagsbehandlingen nødvendigvis måtte
have forelagt tegningsmateriale, der kunne give et indtryk af
bygningens dominans i landskabet.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen



FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT
BADEHUSVEJ 17, 9000 AALBORG
TELEFON 96 30 70 00

Aalborg, den 14.11.97.

Hune Menighedsråd
v/Poul Jacobsen
Bakkevej 4, Hune
9492 Blokhus

REG. NR ).155 ,o':>,

•
FS 23/1997: Kirkegårdsudvidelse på fredet areal ved Hune Kir-
ke.

Ved afgørelse af 2. september 1996 tillod Naturklagenævnet
opførelse af en graverbygning ved Hune kirke inden for områ-
det for fredningsdeklaration lyst den 6. august 1954.

Den 2. maj 1997 har De til nævnet fremsendt et projekt til
kirkegårdsudvidelse til dels på det fredede areal samt til et
større graverhus med en ændret placering i forhold til det
tidligere tilladte. Graverhuset forøges med ca. 10 kvadratme-

• ter og forskydes noget mod øst og bliver placeret ca. 20 me-
ter nord for kirkegårdsdiget.

Fredningsnævnet har afholdt besigtigelse den 20. juli 1997,
og derefter har Kirkegårdskonsulenten, Bygningsinspektøren og
Nationalmuseet haft det ændrede projekt til udtalelse, men
har i det væsentlige kunnet tiltræde det nu forelagte.

Nævnet kan under hensyn til Naturklagenævnets tidligere god-
kendelse og de afgivne konsulentudtalelser godkende i prin-
cippet kirkegårdsudvidelsen samt den ændrede placering og
størrelse af graverbygningen, som denne er beskrevet i det
fremsendte af 2. maj 1997. I overensstemmelse med udtalelser-
ne bør der dog ikke omkring materielpladsen ved graverbygnin-
gen opføres en vold, men derimod en beplantning af ikke over
l meters højde. Nævnet forbeholder sig senere at få forelagt



beplantningsplaner for kirkegårdsudvidelsen.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens §

50,og kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skrift-
lig klage kan indsendes til fredningsnævnet, Tilladelsen må
ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen .

•
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e Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej ]7,9000 Aalborg
Telefon 96 307000

\
~
"~'

t
t
I e
l'
1\,
(~

,
"j,
I~\

I
t
",,
I,

Aalborg, den] 6. 02. 2000

I ,

Nordjyllands amt
Natur- og Miljøkorttoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø.

FS 5/2000: Terrænreguleringer inden for fredning omkring Hune klrke

Vedr. Amtets j.nr. 8-70-51-8-835-0001-00.

Ved skrivelse af 7. og 11. februar 2000 med bilag har De forelagt nævnet'en plan til retablering
af grusgravsarealerne nord for Hune kirke, hvorved der sker terrænreguleringer på den
nordligste del af matr. nr. 135 Hune tidligere matr.nr. 27 a sammesteds, der er omfattet af
fredningsoverenskomst til sikring af kirkens frie beliggenhed tinglyst den 6. august 1954.

Terrænreguleringen vil efter det oplyste alene bestå i, at den nordligste del af terrænet afgraves
i ca. l meter og derfra stiger terrænet jævnt mod syd op til nuværende overflade. Der vil ikke i
forbindelse med retableringen blive foretaget beplantning på arealet.

Det fremgår af det fremlagte, at Menighedsrådet ved Hune Kirke har tiltrådt den forelagte
I

plan.

Idet projektet efter det forelagte på ingen måde forringer udsynet fra nord ind mod Hune
Kirke, meddeler fredningsnævnet hermed tilladelse til det ansøgte ~nden for det område, der er
omfattet af fredningsnævnet s kompetence.

Sagen er behandlet i'medfør afforretningsordenens § 9, stk. 4.

Tilladelsen, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage indgives til Fredningsnævn'et. Tilladelsen må
tkke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen

.'. ,~~ ...."...I.. I ~



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00 fI

Aalborg Stift, Aalborg, den 26. juni 2003
Stiftsøvrigheden,
Thulebakken 1,
9000 Aalborg.

FS 34/2003:
Ansøgning om tilladelse til at opføre en sognegå.-d på matr.nr. 58 o Hu-
ne by, H une, der er omfattet af fredningsdeklaration af 26. april 1955 til
sikring af indsigt til og udsigt fra Hune kirke.

•• Ved skrivelse af 15. maj 2003 har De på vegne menighedsrådet ved Hune
kirke fremsendt ansøgning om tilladelse til at opføre en sognegård i haven
til præsteboligen til Hune kirke.

Fredningsnævnet afholdt den 19. juni 2003 besigtigelse og forhandling i sa-
gen. Udskrift af forhandlingsprotokollen vedlægges til orientering.

Som det fremgår heraf, bliver den påtænkte bygning beliggende på et areal
omfattet af en fredning af26. april 1955 i hvilken kirkemiilisteriet har taget
forbehold som beskrevet i protokoludskriften.

i Om selve projektet er det oplyst bl.a., at bygningens grundareal er på ca. 155I
/,

1(\ m2 og at arealet afmatr.nr. 58 O er ca.16-1800 m2. Bygningen ønskes opført
I i samme materialer som præsteboligen og der er ved udformningen medta-, •t get elementer fra ladebygninger ved større ejendomme .• Nævnet har herefter truffet principbeslutning om at godkende projektet, der

uanset sin størrelse - henset til beliggenheden, hvor den alene er synlig fra
, øst og hvor der i videst mulig omfang opretholdes en slørende beplantning,

I
'1, ikke vil stride mod fredningens formål. Bygningen skal placeres på den,K

~~ nordlige del afmatr.nr. 58 o og facaderne ændres som anført i protokollatet.
{, Det er yderligere en forudsætning, at der foretages mindst mulige ter-"'i;

I
rænænuringer samt at der til nævnet frem~endes endelige tegninger til god-
kendelse.

Afgørelsen er truffet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50 stk. l og kanI'

!~ inden 4 uger påkl~ges til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning. Tilladelsen må ikke udnyttes in-
den klagefristens udløb og bortfalder såfremt den ikke udnyttes inden 3 år. •e
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at nævnet i forbindelse med voteringen vil tage stilling til kompetence-
spørgsmålet.

Bjarne Riis redegjorde herefter for projektet, der er en ca. 155 m2 stor byg-
ning, indeholdende blandt andet en konfirmandstue på ca. 60 m2. Den nu-
værende på ca. 35 m2 i præstegården er for lille. Bygningen vil med kontor-,
møde- og køkkenfaciliteter aflaste præstegården og vil få stort set samme
størrelse som denne og vil blive opført med hvidkalkede mure og rødt
tegltag som præstegården. Den ønskes placeret nordligt på matriklen, der er
på 16-1800 m2. Gavlen mod øst vil flugte gavlen på præstegården og dens
hovedindgang vil blive placeret mod nord. Facaderne er med lisener, der fo-
rekommer på gamle ladebygninger, samt en forholdsvis bred stem. Der er
plantage helt til stranden mod vest og den slørende beplantning omkring ny-
bygningen vil kunne opretholdes. Afgravning til byggeriet vil ikke give klit-
fredningsproblemer.

Nordjyllands Amt havde ingen bemærkninger til det ansøgte bortset fra, at
bygningen burde opføres tættere på præstegården for derved at skabe et
sammenhængende bygningsindtryk, ligesom den burde være mere diskret
ud mod det åbne land mod nord.

Pandrup kommune havde ingen indvendinger mod det ansøgte.

Provstiudvalget havde ingen bemærkninger.

Stiftet havde ingen bemærkninger til placering og størrelse.

Sognepræst Poul Erik Tranholm-Pedersen oplyste, at den nuværende
konfirmandstue formentlig fremtidigt vil blive garage således, at det eksiste-
rende garageanlæg kan nedlægges.

Poul Jacobsen bemærkede, at menighedsrådet har overvejet en alternativ
placering nord for matr.nr. 58 o og udenfor fredningen.

Nævnet voterede.

Efter formuleringen af Kirkeministeriets forbehold i fredningsdeklarationen
finder nævnet at have kompetence i denne sag, der ikke vedrører ombygning
af præsteboligen men en af denne uafhængig bygning - uanset en del vil bli-
ve anvendt til konfirmandstue og uanset bygningen opføres i præstegårdens
have.

Nævnet vil kunne meddele principgodkendelse til opførelse af en sognegård
af den ansøgte størrelse på den nordlige del afmatr.nr. 58 o. Nævnet har
herved lagt vægt på, at bygningen ikke hindrer indsigt mod kirken fra nord,
øst og syd og at arealet vest for kirken nu er plantage heit til kysten. Herefter
findes projektet - uanset størrelsen - ikke at burde afvises som stridende mod
fredningens formål.
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Med hensyn til udsynet fra kirken lægges vægt på, at bygningen opføres i
samme materiale og med samme farver som præstegården, beliggende syd-
vest for kirken og således, at nybygningen s østgavl forudsættes at flugte
med præstegårdens østgavl. Det betinges, at taget over østgavlen bliver af-
valmet som på præstegården og at de på tegningerne viste lisener og den
kraftigt markerede stem fjernes således, at der bliver tale om enkle facader
svarende til præstegårdens facader.

Den endelige godkendelse ar projektet (l fventer fremsendelse af nye facade-
tegninger efter det ovenfor nævnte.

Det forudsættes, at der kun sker terrænændringer i beskedent omfang og at
fjernelse af bevoksning omkring byggeriet begrænses mest muligt.

De mødte vej ledtes om klageadgangen.

Således passeret.

Sortsøe Jensen.
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Fredn'ingsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Menighedsrådet ved Hune Kirke
ved formanden Poul Jacobsen
Bakkevej 4, Hune
9492 Blokhus

Aalborg, den 20/01-2004

FS 34/2003 - sognegård på matr.nr. 58 o, Hune.

Den 26. juni 2003 meddelte fredningsnævnet principgodkendelse på visse
betingelser for opførelse af en sognegård på matr.nr. 58 o, Hune, omfattet af
fredningsdeklaration af26. april 1955 til sikring af Hune kirkes omgivelser.

De har nu ved skrivelse af28. oktober og 20. november 2003 med tegninger
dels angivet den endelige placering af sognegården og indføjet de facade-
ændringer, nævnet havde ønsket, dels ansøgt om en udvidelse af bygningens
grundareal til 213 m2, mod det tidligere forelagte projekt, grundareal på
182 m2 i hvilken forbindelse er oplyst, at det til nævnets protokol af 19. juni
2003 angivne areal på 155 m2 ikke var korrekt.

Sagen har været skriftligt behandlet.

Under hensyn til, at bygningens østgavl, som oprindeligt forudsat, stadig
flugter med præsteboligens østgavl og udvidelsen sker ved en forlængelse af
bygningens udstrækning mod vest - bort fra kirken og ind i plantage - kan
nævnet godkende det nu forelagte projekt, idet det forudsættes, at der sker
mindst mulig fældning af træer i plantagen.

Tilladelsen, der er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. I, kan in-
den 4 uger påklages til naturklagenævnet. Skriftlig klage frmsendes til fred-
ningsnævnet til videre foranstaltning.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen
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·; Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg

_; Telefon 96 307000

Menighedsrådet ved Hune Kirke
v/formanden Poul Jacobsen
Bakkevej 4, Hune
9492 Blokhus

Aalborg, den 5. juli 2005

FS 38/2005 - vedrørende sognegård ved Hune Kirke

• Den 20. januar 2004 meddelte nævnet endelig dispensation til opførelse af
en sognegård på matr.nr. 58 o Hune under henvisning til tegninger af23. ok-
tober 2003 og nærmere beskrivelse.

De har den 21. juni 2005 anmodet om godkendelse af en ændring i projektet
jfr. tegninger af 30. maj 2005 særligt således, at der på bygningens sydside
isættes 3 vinduer i plan med tag fladen og der i stedet for småsprossede vin-
duer i facaden anvendes vinduer opdelt henholdsvist i to og fire felter.

Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 10, stk. 5.

Nævnet må påtale, at der til bygningsmyndigheden indsendes andre tegnin-
ger end de, der har ligget til grund for nævnets tilladelse.

Under hensyn til, at bygningens dimensioner og materialer ikke er ændrede
og til, at bygningens tag og facader ikke ligger umiddelbart i indsigtsvinklen
mod kirken, da bygningen bliver placeret bag præstegårdsbygningen og til
dels omgives af beplantning, kan nævnet godkende de nu forelagte ændrin-
ger.

Godkendelsen, der er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Det er en betingelse for Nturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet, og behandlingen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.- Sortsøe Jensen
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