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FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. ~o/ø .:!. 21) sy
Matr.nr.: lA Sander ~ornby

':Corn'br liOgO.

Genpart

L 5,~6
4. AAlS·19,4.

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

~.nder '.comb;y tornb;y
areal af dette matr. nr. frede forat sikre den fri beliggenhed af

by, sogn at lade et

kirke.

Arealet beskrives således:

• i:'rliilstegåI'Jeo!Jhe.ve + eardsplad nord for k1rkeglrhn samt
haven gående helt ud til amtsvej en, alt som vist pi vedlagte kort •
Under arealet hører 2 ~p1dGer nord og sya f~r 1odk.r.elen til præate-
gArden fra bovedv~~ 14. Endv1d~re skrænten mellem klrkeglråeus n01'01'4

dlge og 1udkarselen til pr.stegåråen og skr-nteu' lange .ete og vestJ
dige. Fredningen har følgende omfang:

Areale t må ikke bebygges eller beplantes med uds~gtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der helle'r ikke på arealet må anbringes,

transformatorstationer, t~lefon- og telegrafmaster og lig~ende.

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

else eller opbevar.ing af redskaber eller lignende skæmmende

genstande., Henlæggelse af !'lffald må i~ke finde sted: Der må i det. ,

hele ikke foretages æJ1dringe~ i den nu bestående tils tand, der

kan vi rke skæmmende eller hindrende for udsigten ti'l eller fra

kirken.

B
es
te
m
m
el
se
r

B086979
Linje  



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 amtsråd's-

kreds og menighedsrådet for Tornby kirke

l

hver for sig.

lJdr. 1'ornby
Aksel Jakobsen, ~.
Anders Rasmu8sen,

,den 18 / 7
Cbr1 st,na en.
Kathrine .Lanen

19 ".
Karl ~bom8en BOJ Hf1er-Bieleen

Chr. 5. C~i8ten8.n.
Tl1trwdes af ~ornb;-Vldstrup sogneråd for il vidt' anglr ovenn.YD~e 2 spid-
ser og skrwnterne.

1'ornby-~id8trup sogneråd pr. Tornby, 14/10 195'.
Andl'. Jensen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af ~ønlJ8r ~ornby by.

'''ornb,v sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort:.,af hvilket

en genpart h'enlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 21/1 19 54.

lafsten.
2 ij 1604G;~ ••Det tl1t~des, at nærværende fredning.deklaration 1ingly.e. eom aervitut-
~titteDd. pl'matr.nr. l~ Sønder Tornby, Tornb7 Sogn, med fllgende forbeholde
Sllæng. den·til p~Bte.mbedet b.rende have med.gl~d.plad. 8&'- ~.n del af
pr.ateøirdens areal, der ligge i umiddelbar tilkD1taing ~er1il, adminlatr.re~
af de kirkeiige myndigheder, tr-fter klrke~ifti8t.ri.t &f,_rll •• 08 n1placeriflaf præstegården8 bygn1.naer, berunder tlll1.ge, a.lv.':b7ueplanen .am': tllby-gnll1
ser m.v. og ombygninger, der ~ndr.r pr~stegAra.n8 ude.ende, uaneet fredninga-deklarationeD. ': ' ,

Kirkeministeriet, den 28. ma~ 1954.
i. oM. V.'

E. l::l.

1i:111arLøwe
t.

Indt'ert 1. Øa,gbogea for. retskreda nr. 12., Hjlllrrlll8
k.bstad m.v., den 4/8 1954.

LJet. '111I"Ogl IdtJbO Bl. 50. Akt, Ska" IC·N....111-
Kort' allgere forevlst.

th. liaag8n... . l

Geb1fl L. 140/1937.
§ 14 II. Kr. 2,-

. ,
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REG. NR . .l~lo~

Matr .nr. : 'Oh. }5, Sender ~ornblt
~ornby sogn.

Genpart

L. 7052

2. t4ov. 1951.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

r Fredn ingsoverenskomst.

Undertegnede

arbeJJSlfllniJ Jhri:iitian l~riksan. Sønder ~ornb1.

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. af30h og "
sogn a t lade etby,

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

kirke.

Arealet beskrives således:

r~rk3orde~n mellem vejen til Kebatld og lodle3erena markvej,
hvor tierkun ma a~e beblggelae efter n~rmere fornandling med
.lfrsdningsn·uvno;~ :rrovstiudvalg - o.U som viat pi vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringe~

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og·lignend~.

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.



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 ~ornby kirke

hver for sig.

T O r n b 1 ,den 22 / 10 1953.

Chl·. l:.riks en

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. ,Og, og }5' af Sønder 'rornb1 by,
X o r n b y sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt. i 422.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 31 / 1U 19 5;.

Karsten

Gebyr. L. 140/1937.

~ 14 IIa Kr. 2,-

IM:ført 1 dagbogen for retBkreda nr. 12&, Hj~rr1ng

købst3d m.v., den 2/11 1953.
Lyst. ~'ingbog: ild. Ho l:J1. 228. Aktt Skab J Nr. r;l".

Kort forevist - akteret J. 422.
Th. HaBgen.
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T.ornby,
Matr.nr.: 4~ S~nJer i"'~.,

Tornby -&ogn-.

Genpart

L 6089

26. S ep • .l9 53 •

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

hU.:lwand ,C;1Il1l roulaan, :':>,mder Tornby.

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 42 af

~l,mjer Tornby by, 'l'crnby sogn at lade et

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

kirke.

Arealet beskrives således:

Haven Vl:6t for ki;r;-kegarden svm vist på vadlagte kort •

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

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for '.tol'nb',. kirke
u

hver for sig.

~olnby
, den 19

I
Ie;

l::mil ~ aul::J sn

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af ~~nJer fornby by,

'tol'nby
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort J af hvilket

sogn.

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 24/ 9 19 ,}.

lndt'øri i dagbog.m for rtrtakl't;JS nr. '"[213.,Hjørri118

keb$ialJ m.v., J~:n ~o/9 19~j.
Lyst. Tingbog: ~J. h0 bl. ~4. Aktl ~kab J Nr. 422.

Kør I. :f or t:V is t •

Th. Haagel1.

gebyr; L. 140/19j7.
$ 14 III Kr. 2,-



REG. NR . .lO~ c! J ~.~,~,
Matr.nr.: 51, 14a ~.nder Xornby,

-Torn1fy8ogn.
Genpart

L. 6090
26. Sep. 195'.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.•
Undertegnede

arbejdsmand Krla~ian Peter Krist1ansen, Sdr. lornby.
erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 5t og 14a af

Sønder 'lornby by, sogn at lade et

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

TornbJ kirke.

Arealet beskrives således:

Haven sJdøst for ~1rkeg'rden mellem amtsve;len og ko'r,lIlunevejen til

Købstad, som vlst pi Yedlag~kort.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringe~

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

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Tornby kirke
hver for sig.

, den 17 / 7 19~ornb1
c. }. Christiansen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr.5t og 142 af Sønder Tornb, by,

sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 24/ 9 19 53.

Karsten.

InJført 1 dagboøen for retskreds Dr. 12&. Ujerr1Di

købstad ~.v •• aen 2b/9 1953_

L,st. f1ngbogl Bd. ho. ~l. 98 m.t1~ Aktl Skab' Hr. 42'.
Kort forevist. akt.retl J 422.

Geb,r. L. 140/1937.

~ 14 II. Kr. 4,·



REG. NR. øto/~ t:!

Matr. nr. : Genpart'0& Sønder Tornby,
~ornbl sogn.

L. 6091

26. Sep. 195'.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

veJmanå Al~d Larsen, S~nder Tornbl.

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

Sønder ~omby by, sogn at lade et

areal af det te matr. nr. frede for a t sikre den fri beliggenhed af

~ornbJ' kirke.

Arealet beskrives således:

Haven syd for k1rkeglrden som v1st pl vedlag_kort.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringe~

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende;,

eller opstilles skure, udsalgssteder, isbqder, vogn~ til bebo-
I
I

i-

I
I
I
!

else eller opbevaring af redskaber eller ligne~de skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tils tand, der

kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.



l
l
\
I
I

el

For fred~in~en kræves inge~ 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 tornbJ kirke
hver for sig.

'.rornby ,den 16 / 7 19 5).

Alfred Lar;;en

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. by,a f Sønder ~ornb,

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

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 24/ 9 1953.

Karaten.

Indført 1 dagbogen tor retskreds nr. 72&, Hjørring
kebstad m.v., den. 26/9 195'.

~~t. '.r 1ngbogI B~. II Bl. 57. Akt_ Skab U Nr. 344.

Kort akter.te J 422.
Th. Kaagen.

Gebyra L. 140/19'1.
§ 14 II. Kr. 2,-
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REG. NR. "tf)leJ ~ ? Ih . ",

Matr.nr. : Genpart'6 Sønder Tornby,

Tornby sogn.

L. 6092.
26. Sep. 195}.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsove renskomst.

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

Undertegnede

enkefru vQry Kirstine ~ielsen. Sd*. Tornby,

by 'lI l sogn at lade et~~. T~n~ , ~~n~
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

~ o r n b 1 kirke.

Arealet beskrives således:

Fredn1ngen omfa~ter hel& ma~r.nr. 36-

Fredningen har føliend~ omiangi

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringe~
. .

transformatorstationer, telefon- og telegra~master og lignend~,

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

else eller opbevaring af redskaber e Iler 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.



'e,
I

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 Tornby kirke
hver for sig.

Tornby , den 17/ 7 19 53.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. }6 af ~ønjer 'rornb1 by,

Tornby sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 24/ 9 19 53.

Ka:n.ten.

Indført i dagbogen for retskre~s nr. 72a, Hjørring
købstad m.v., den 26/9 1953.

1,D't. Tingbog: J~. hvo Bl. aB. Akt: ~kab N ~r. 145.
Gen~)art uf ægteyagt t";revis't.

Kort aktereta J - 422.
'lh. Ha<.tgen

Gebyrl L. 140/1937.
i 14 II I A.r. 2,-
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



REG. NR. :Lo tO. o]
FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.

Aalborg, den 8. juni 1994.

Aalborg Stiftsøvrighed,
Thulebakken 1,

• 9000 Aalborg.

FS 34/1994: vedr. renovering af areal vest for Tomby kirke.

Under henvisning til Deres skrivelse af 11. maj 1994 skal herved meddeles, at nævnet
kan godkende, at ovennævnte areal renoveres som ansøgt.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslov~ns paragraf 50, stk. 1,
kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden ankefristens udløb. Rettidig anke har. opsættende
virkning. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Sortsøe Jensen

)



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

x
AALBORG, DEN 18. MARTS 1997.

Nordjyllands amt, Landskabskontoret,
Niels Bohrs Vej 30,le 9220 Aalborg 0.

FS 8/1997: matr.nr. 30 b Sdr.Tornby, Tornby, - opførelse af udhus på Fælledvejen
4, Tornby.

Den 20Jebruar 1997 har De fremsendt en ansøgning fra Per Godtfredsen om tilladelse
til opførelse af et udhus på matr.nr. 30 b Sdr. Tornby inden for området for deklaration
af 2. november 1953 til sikring af Tornby kirkes omgivelser.

Udformning og beliggenhed af udhuset på 27 kvadratmeter fremgår af tegninger og
beskri velse.

Idet udhuset bliver placeret syd for den eksisterende beboelse, der er beliggende syd for
kirken og under forudsætning af, at bygningen opføres af tegl og med sadeltag som den
eksisterende garage, kan nævnet meddele dispensation til det ansøgte.

Tilladelsen, der er meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens paragraf 50, stk. 1, kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Klage fremsendes skriftligt til Frednings-
nævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den
ikke er udnyttet inden 3 år.

Sortsøe Jensen

MilJø- og Energiministeriet:eJ.nr. SN 1996 - \ '2\ \ / Il-J- 000\

1 9 MR~. 1997

Akt. nr.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 3025 5459 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

Den 17. april 2023 

 

FN-NJN- 6-2023: Bebyggelse på Fælleden 6, 9850 Hirtshals. 

Fredningsnævnet har den 21. februar 2023 modtaget ansøgning om tilladelse til at opføre en udbyg-
ning af matr.nr. 30c Sdr. Tornby By, Tornby, beliggende Fælleden 6, Tornby. Ansøgningen er ind-
sendt af Lars Godtfredsen og Marner Haraldsen, for ejeren af ejendommen, Handelsselskabet 1985 
ApS. 

Fredningsnævnet har efter foretagen høring af de kirkelige myndigheder og Danmarks Naturfred-
ningsforening behandlet sagen på skriftligt grundlag i medfør af forretningsorden for fredningsnævn 
§ 10, stk.5. Afgørelsen er truffet af fredningsnævnet formand. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af deklaration af 2. november 1953 til sikring af Tornby kirkes frie belig-
genhed. 

Menighedsrådet ved Tornby kirke har i mail af 4. april 2023 meddelt, at man ikke har bemærkninger 
til det ansøgte. 

Aalborg Stiftsøvrighed v/ kirkegårdskonsulent Mogens Andersen har den 13. april 2023 bl.a. anført: 

”… 

Sagen omfatter tilbygning til en bolig, der ligger på kirkefredet areal syd for Tornby Kirke og Kirke-
gård. Fredningsbestemmelserne indeholder forbud mod blandt andet bebyggelse.  

Boligen forlænges mod syd væk fra kirken med ca. 6,0 meter. Højden på bygningen og materialerne 
er sammenfaldende med den eksisterende bygning.  

Til sagen bemærkes, at der findes flere boliger nord for nærværende bolig. Fredningen er fra 1953. 
Et luftfoto fra 1954 viser, at der kun fandtes enkelte boliger umiddelbart syd for kirkegården og at 
nærværende bolig ikke var opført i 1954. Der har således på et tidspunkt været udført ret omfattende 
bebyggelse på det fredede areal.  

Det anslås, at bygningens højde er ca. 4m. Bygningen er udformet således, at den efter ombygning 
udgør en helhed.  

Opførelse af den ansøgte tilbygning vil ikke påvirke indsynet eller udsynet i forhold til den nuværende 
situation.  

Det anbefales, at fredningsnævnet meddeler tilladelse til den ansøgte tilbygning 

…”. 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Ovenfor ses henholdsvis situationsplan samt facaden mod vest. 

Hjørring Kommune har i mail af 21. februar 2023 oplyst, at ”udbygningen ikke påvirker udpeg-

ningsgrundlaget på noget Natura 2000 område, eller påvirker yngle- eller rastepladser for nogle ar-
ter på bilag IV, da der ikke er egnede levesteder for nogle af de arter, der er truffet i kommunen”.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Tornby 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.  
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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 karakter og placering af det ansøgte til grund, at en dispensation 
ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet kan på baggrund af de fremsendte oplysninger lægge til grund, at den ansøgte til-
bygning ikke vil ikke påvirke indsynet eller udsynet i forhold til den nuværende situation. Frednings-
nævnet kan derfor meddele dispensation til det ansøgte projekt. 

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 li-
geledes 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 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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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 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. 

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. Ditte Svendsen, 
2. Annette Jensen, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Aalborg Stiftsøvrighed, 
5. Hjørring Provsti, 
6. Menighedsrådet ved Tornby kirke, 
7. Hjørring Kommune, att. Laus Gro-Nielsen, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
9. Danmarks Naturfredningsforening, Hjørring, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
11. Dansk Ornitologisk Forening, Hjørring, 
12. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
13. Friluftsrådet, centralt, 
14. Friluftsrådet, kreds Vendsyssel, 
15. Lars Godtfredsen 
16. Marner Haraldsen. 
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