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Matr.nr.: 26~ H3allerup Fjera1ul,
~onninglund 80g~'

Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

3234
,. Okt. 1952. Fred ning soverenskomst.

undertegnede

Bårdejer J e n a Nielsen

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

Hjallerup Fjerding by, D.ronn1nglund sogn at lade et
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

H j a l l e r u p kirke.

Arealet beskrives således:

En bræ.me vest øg syd for kirkegården på 35 meter.

Fredningen 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.



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 på-
hvilende hæftelser og servitutter.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-
kreds og menighedsrådet for Hjallerup kirke
hver for sig.

10 / 7 19 52.

Jens Nielsen

I

l

f,
"r

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. 26 !! af Hjallerup FJerdingby,

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

en genpart henlægges på akt.
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Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 2; 1019 52.

Karsten.

Indført 1 Dagbogen for Retskreds Nr. 70, Sæby Købstad m.v.,
den 3. Okt. 1952.

Tingbog for Hjallerup Bd. A Bl. 75. Akt. Skab E Nr. 263.
Harald Hansen.

Afgiftsfri efter lov 140/37.
§ 14I1 kr. 2.
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Matr .nr. : 47& Hjallerup Fjerding,
Dronninglund sogn.

Genpart

3828
18. Nov. 1952.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

gårdejer H a n s S t e e n

\
I
I

I
i

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

Hjallerup Fjerding by, Dronninglund sogn at lade et
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

H j a l l • r u p kirke.

Arealet beskrives således:

~
I
I

En bræmme øst og syd for kirkegården på 35 m.

Fredningen har følgende omfang:
Arealet må ikke ~iiiiia"'Ii.~eplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på area'let må ttail ... I

~æ~~~lilltllill2tØ.t •• _~-*s'fll

~1øfpstill~ udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-
else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende
genstande. JWenlæggelse 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

e: kirken. x) eller anbringes minkfarme og transformatorstationer.

Opførelse af beboeleeshus med have er tilladt, dog at huset
holdes 15 m fra kirkegården.



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
påhi!H~~Tf~Y>el}.~\\i.lgSeefeo~ f~~~'h\~~\tn~vne t for Hj ørring am tsråds _

kreds og menighedsrådet for Hjallerup kirke
hver for sig.

, den 30/10 19 52.

Hans Steen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstaende
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
l y s e på ma t r. n r . 47!, af Hjallerup Fjerding by,
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Dronninglund
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

sogn.

en genpart henlægges på akt. E 263
Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 13/ 1119 52.

Karsten.

Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 70, Sæby K~bstad m.v.
den 18. Nov. 1952.

Lyst. Tingbog for Hjallerup Bd. B Bl. 29. Akt. Skab C Nr. 680.

Afg1~t.fr1 1 H. t. Lov 140/1937.
§ 14II• 2 kr.
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01950.02

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01950.02

Dispensationer i perioden: 20-02-1989



FREDNINGSNÆVNET
REG. NR.

for

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
Banegårdspladsen 4, 9700 Brønderslev

Telf. 08 820388

•

•

Brønderslev, 4vv 20. februar 1989
MliIågetlt/89

SRov- og Naturstyrelsen

2 2 FEB. 1989

Hr. arkitekt Karl Karlsson
Vestergade l
9300 Sæby

Ved skrivelse af 5. januar 1989 har Nordjyllands amtskom-
mune for Dem anmodet om tilladelse til opførelse af en 82 m2
velfærdsbygning på ejendommen matr. nr. 47 n Hjallerup Fjer-
ding, Hjallerup - ved Hjallerup kirke.

Ejendommen er omfattet af Provst Exner fredning samt aftale
om sikring og pleje af kirkens omgivelser.

Fredningsnævnet har intet at erindre mod, at der ved Hjallerup
kirke på metro nr. 47 n Hjallerup Fjerding bliver bygget en vel-
færdsbygning i overensstemmelse med de hertil fremsendte tegninger.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm af bl. a.
ansøgeren og forskellige mYndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Såfremt en klage er indgivet, må nævnets tilladelse ikke

udnyttes, førend sagen er færdigbehandlet af overfredningsnævnet.
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år

fra dato.

I

Kopi sendt til:
Nor.djyllands amtskommune, Landskabskontoret,j.nr. 8-70-2/807-37-88.
Sk~y'';'l:~Q~~~:tu~sty:re~sen._
Danmarks Naturfredningsforening.
Dronninglund kommune.









Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,

Telefon: 9968 8461,

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Den 28. februar  2018

FN-NJN-2-2018: Nyt kirkehus ved Hjallerup kirke.

Fredningsnævnet har den 4. januar 2018 fra Aalborg Stift modtaget ansøgning om tilladelse til at 
opføre et nyt kirkehus ved Hjallerup kirke på matr.nr. 47n, 26br samt 26cc Hjallerup Fjerding, 
Hjallerup, beliggende Hjallerupvej 27, 9320 Hjallerup. Menighedsrådet har den 9. januar 2018 
ligeledes fremsendt sin ansøgning.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen 
for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af fredningsdeklarationer af 3. oktober 1952 og 18. november 1952 til sikring 
af Hjallerup kirkes frie beliggenhed. Deklarationerne omfatter arealer vest og syd samt øst for 
kirkegården i en bræmme på 35 m og har bestemmelser om, at der ikke må bebygges eller beplantes 
med udsigtsødelæggende beplantning. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den bestående 
tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Det fremgår af det fremsendte materiale, at det påtænkte byggeri er beliggende sydvest for kirken i 
en sådan afstand, at det vurderes ikke at påvirke indsigten til eller udsigten fra kirken. Kirkens 
nuværende kapel fjernes for at sikre en bedre sammenhæng mellem kirken og det nye kirkehus. Et 
nyt kapel og et offentligt toilet indrettes i den eksisterende medarbejderbygnings nordlige del. Det 
nye hus får en endelig størrelse på 575 m2 til brug for medarbejderfaciliteter for kirkegårdens 4-6 
medarbejdere, deres udstyr og maskiner, samt kontorfaciliteter til sognets 2 præster, sekretær, 
graver, organist og kirke- og kulturmedarbejder. Derudover skal der værre et undervisningslokale 
og et køkken med mulighed for madlavning til fællesspisearrangementer for socialt udsatte familier, 
samt nødvendige toiletter og birum.

Det oplyses, at præstegårdens officielle del havde konfirmandstue samt kontor for sognepræst og 
præstesekretær. Til afløsning af nogle af disse faciliteter blev der i 2012 opstillet en pavillon ved 
kirken til brug for undervisning af minikonfirmander, børne- og ungdomsskoler samt forskellige 
møder for menighedsråd og medarbejdere.

Den kongelige bygningsinspektør har i brev af 7. december 2017 bl.a. bemærket, at han fortsat 
støtter en dispensation fra Exner-fredningen af følgende primære årsager: 

 
 Hjallerup Kirke er en ”nyere” kirke. Kirkens bevaringsværdier placerer ikke Hjallerup Kirke 

i kategorien ”af national betydning”. 
 Kirkehuset er trukket så tilstrækkeligt langt mod syd, at indsyn/udsyn ikke påvirkes af 

kirkehuset. 
 Den eksisterende kapelbygning kan med opførelsen af kirkehuset nedtages. I modsætning til 

kirkehuset er kapelbygningen qua sin placering til gene for indsyn/udsyn fra kirken. 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk


 Ved at sammentrække kirke og kirkehus kan den grønne kile syd for kirken (mellem kirken 
og byen) bevares. Det gavner i sig selv ikke kirken, men det opretholder en væsentlig 
”frizone” rundt om kirken. 

 Bygningen er ganske vist kompakt i sit udseende. Men i forhold til det meget åbne landskab, 
hvori Hjallerup Kirke er placeret, kommer kirken og kirkehuset nærmest til at virke en 
smule nedskalerende. Herunder visualisering af byggeriet efter fjernelse af det eksisterende 
kapel.

 
 Kirkegårdskonsulent Mogens Andersen har i brev af 14. december 2017 bl.a. anført:
”… 
 Med hensyn til udearealerne omkring kirkehuset er alle belægningstyper genovervejet. Området 
mellem kirkegård og kirkehuset samt omløbende kirkehuset, belægges med kørefaste fliser med 
modul brostensmarkeringer i materiale type, som allerede forefindes på kirkegården fra indgang 
vest til hovedindgangsområde. Dette vil signalere større sammenhæng og materialemæssigt dæmpe 
den samlede opfattelse af belagte områder. Ligeledes vil det med den smallere passage i front fra 
hovedindkørsel og belægningstype, formindske interessen for kørende trafik. Parkeringsarealer 
udlægges med græsarmeringsblokke, hvor det grønne er procentmæssigt større end ved betonsten. 
Ved det nordlige parkeringsområde anbringes 50 cm plantebælte mellem parkeringsgrupper, der 
tilplantes med bøgehække. De regulære kørearealer til gravergård og til parkeringer foreslås i 
asfalttype med majsoverflade (småsten), der giver et varmere indtryk. Træer i syd og vestskel er El, 
Birk, Bævreasp, Pil, Eg og Røn med underplantning af fjeldribs, 1-1,5 m. Punkttræer langs 
Hjallerupvej og omkring bygning er eg…”. 

Herudover har kirkegårdskonsulenten bemærket, at indsigten til kirken opnås ved kirkehusets 
tilbagetrukne placering og de fritstående træer mod Hjallerupvej. Indsigten vil opnås fra større 



afstande fra vest, end det i dag er tilfældet, idet det vestlige hegn nærmest Hjallerupvej flyttes ca. 35 
m mod vest.

Brønderslev Kommune har i brev af 18. januar 2018 udtrykt sig positiv over for projektet. 

Nationalmuseet har i brev af 20. december 2017 forbeholdt sig at få foretaget prøveudgravninger på 
stedet.

Sagens behandling

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 21. februar 2018. I 
besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt 
udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Jens Gudiksen. For Aalborg 
Stift mødte Helle Hindsholm, for Menighedsrådet ved Hjallerup kirke mødte formanden, Torben 
Sanden samt Ole Laursen, Johan Jørgensen og graver og kirketjener Elin Brinkmann. For 
Brønderslev Provstiudvalg mødte provst Lise Lundgren. For Brønderslev Kommune mødte 
Annemarie Kjær. Mødt var endvidere arkitekt Chresten Justesen. For Danmarks 
Naturfredningsforening mødte Lars Schønberg-Hemme og for Friluftsrådet mødte Thomas Jensen.

Det blev oplyst, at udover det eksisterende kapel fjernes mindre skure og en pavillon bag det 
eksisterende kirkegårdshus. Projektet indebærer en firlænget bygning med samme taghældning som 
kirken, men lavereliggende end denne. Bygningen bliver ca. 7,5 m høj og græsarealerne etableres 
med pvc-armering, der vil medføre ca. 80% græs. 

Repræsentanterne for såvel Stiftet som Provstiudvalget kunne anbefale projektet.

Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet havde ingen bemærkninger til det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Hjallerup 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.

Henset til at kirkehuset, uanset dens betragtelige størrelse, fra vejen ikke vil hindre indsigten til eller 
udsigten fra kirken, kunne fredningsnævnet meddele dispensation til det ansøgte byggeri.

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 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside 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 
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 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/


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. Tage Leegaard,
2. Jens Gudiksen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Brønderslev Kommune, sagsnr. 01.05.10-P19-1-18,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Lars Schønberg-Hemme,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening, København,
10. Friluftsrådet, København,
11. Friluftsrådet Vendsyssel,
12. Aalborg Stiftsøvrighed,
13. Menighedsrådet ved Hjallerup kirke v Formand Torben Sanden,
14. Brønderslev Provstiudvalg v/ Anders Brødbæk Hummelmose,
15. Kirkegårdskonsulent Mogens Andersen.
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