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Matr.nr.: l,;-Nørre u. Søn'er Lyngby.

4'ngby flOp.

Genpart

L. 3535

26. MaJ 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr.

Nørre og Sønder Lyngby by, Lyngby
la- af

sogn at lade et

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

kirke.

Arealet beskrives således:

En br'ilmmenord Ol nord-øst for kirkegården pI. 25 meter 10111

viet pi veå1aste kort,

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på areal~t 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

påhvi.lende hæftelser og servitutter. hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for I.yngby kt rk.
hver for sig.

Lyngb Y ,den 18 / 5 l g 54.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr.

sogn.

Det fredede areal er ind tegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 24/ 5 l g 54.

Karet••

Indfl1M 1 dagboae n tor retekrede nr. 72&, H~.. riu,

k.betad Dl.V., (ten 26/5 1954.
Lyn. tiDebog. :Bc1. I D1.li8 Akta Skab H Nr. 608.

Kort ttdlllere forevist.

Gebyra L. 140/'1.
§ 14 III Ir. 2,-
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Matr.nr.: lJ ~ørre og Sønder Lyngby,
Lyngby sogn.

Genpart

L. 5333

4. aug. 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Undertegnede

Fred ningsoverenskomst.

Menighedsrådet for ~yngby kirke

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. lj af
Nørre og Sønder Lyngby Lyngbyby, sogn at lade et

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

Lyngby kirke.

Arealet beskrives således:

Arealet liyd og vest fOl' K1:dcegånlcr! ~,",U' vist på vedlae;te kort.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringefj

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,

eller opstille~ skure, udsal~ssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber e1Yer 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

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for :Lyngby kirke
hver for sig.

Lyngby , den 19 53.

Thomas Hansen Harie Thomsen

l
e!

I

Bernh. Jensen Olga Thrl1.ne

Arbold Jensen Jenny Chrivtensen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. lj af Nøx·re og Sønder L1"ngbyby,
Lyngby sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kori;, ,af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 26 /1 19 54.
L<:::1raten.

~et tiltrædes, at nærværende fredningstilbuu tinglyses som servitut-
stiftende på den Lyngby Kirke tilhørende ejendo~, matr.nr. l d af Nørre og
Sønder Lyngby by, Lyngby sogn.

Kirkeministeriet, den 2. juli 1954.:P.M.V•
.c;.B.

Aug. Roseen
~'

Overenskomsten tiltr~des af underskrevne husmand Thomas Nielsen, der
står indtegnet som ejer i tingbogen.Lyngby d. l. Septbr. 1954.

Thornas Nielsen.

Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 72a, Hjørring
købstad m.v., den 4/8 1954.

Lyst. Tingbog. Bd. I Bl. 8. Aktl Skab H Nr. 608.
Kort forevist.

Gebyrl L. 14~}7.
§ 14 III 2,- Kr.

Th. Haagen.
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REG. NR. ,2~)~'"t:!-

Matr. nr. : Genpartlk h~rre og ~~Qd.r ~lDgb1.Lyngby sogn.

~. 69}4.
29. Okt. 195'.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

husmand ~oul Verner Thomsen

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

Narre og Sønder Lyngby by, .L.yngb,y sogn a t lade et

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

kirke.

Arealet beskrives således:

en bræmme nordøst og øst for kirkeg~rd.n på 25 meter som vist
på vedla~!tekort.

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 vi rke skæmmende eller hindrende for udsigten ti l 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 Lyngby kirke

hver for sig.

Lyngby ,den 12 / lO 19 5~.

Poul Vt>rner Thomsen

.1
,

I
l
l
I

:

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af Nørre og :..løndør 1yngb~y,
sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 27 / 1019 5}.

Karsten.

Indf2rt i dagbo~en for retåkreds nr. 72•• K~ørr1ng
købatr.lJ Ill.V., dl::n29/10 1953.

Lyst. Tingbog: Bd. I Bl. 111. Akt. Skab 1 Nr. 408.

Gebyrl L. 140/'7.
~ 14 II: Kr. 4,-

Th. Haa.e;en.
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Matr.nr.: lA ~.rre og Sønder L7ngby,
Lyngby sogn.

Genpart

L. 6935.

a9. okt. 195'.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

Jelstrup-Lyngby sogneråd pi kommunens vegne

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

Nørre og Sønder Lyngby by, Lyngby sogn at lade et

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

kirke.

Arealet beskrives således:

en b:.:æmwe et for k1rkeg,kl'den plll. ~ meter 110m via t pl vedlagt;

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 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.



• 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 ..yngby kirke

hver for sig.

L~ngbl
Jelstrup Lyngbl

, den
3

19 ~.

,
I
l.1
I

i

kommune J ebtru1J, J en 9. okt. 1953.

pr. lijølatrup I'. s. v.

E. Andersen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 12
l.,ngby sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 27 /10 19 53.

Indført 1 dagboeen for retskl'eds nr. 72a, .lljørr1ng

købotGJ m.v., Jea 29/10 1953.
J,Yl:lt. Tingbog: lJd. 1 Bl. 19'. Ak"t: Ska.b O Ur. '21.

Gebyr: L. 140/'7.

~ 14 Ila Kr. 2,-
Th. tiaagen.
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REG. NR. ,2Ø)$"d. 2~6_'S~

Matr.nr. : 16j iørre og Sønder LwDgb,.
Lynp;br sagn.

Genpart

L. 69}7.
~~. okt. 19".

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

Anmelder:
Fredningsnævnet 'for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

hotelejer ~rn~t Thrnne

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. 16,4 af

U",rre og Sønder Lyngbr by, 1yneby sogn at lade et

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

kirke.

Arealet beskrives således:

arc~lct nordvc~t for kirke'~rden inJenfor en afstand af 2S me-
ter, som vi at p!l vedlagte kort.

, .
Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantn~ng, ligesom der hell er ikke på arealet må anbringefi

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

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom hanvioes til ting-

bogen.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for .Lo)"Ugby kirke
hver for sig.

Lyngby • den }O 19 19 53.

1.rnst. Thrane

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

Lyngby

16.4 /
sQgn.

af tierre og ~Dder L7Dg by.,bf,lyse på matr. nr.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort. af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds • den 27 / 10 1953.

Karsten.

!nJf..:- rt i Jat-?,boe;",u fOl' rat. ...kreda nr. '12a, U~"rr1ng

klotbs'tarJfII.V., uen 29/10 195}.
Lys~. ~1ngbog. Bd. l bl. 184. Akt. Skab L Ir. 32.

Kort fOI'.v1st.
Gebyr. L. 14o/}7.
~ 14 III Kr. 2,-

'th. Haage.



Matr.nr.: Genpart17! Nøre og SønCier L,n,b7.
L)'ngby eoan.

29. okt. 195,.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsove renskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 17.!! af

by, !qngby sogn a t lade etNørre og ~.nder ~gby
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

kirke.

Arealet beskrives således:

\'11br'im.I1e ~yJveeot. eyd og Iydl"st fUl" k1rk.clra.n pi 50 meter,

som vi et pi vealagte kort.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der hell er ikke på areale't må anbringe~

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,

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.
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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.

Påtaleoerettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Lyngb:vkirke
hver for sig.

, den

Henning Hjermitt1av

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 11!

Lyngby sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort" af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 27 /10 19 5'.

Karden •

lnJflllrt i dagbo ~e n for l'trt ~kre~a nr. 72., Hjlllr ring
klLb8tad m.v. den 29/10 1953.

Lyet. tlngboSI Bd. I, li1. 164. Akta Skab H Nr. 530.
Kort 1) re vi et •

Gebyrs L. 245/37.
§ 14 IIs kr. 2,-
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Matr. nr. : 11~ Nørre og 5øft~er t,ftlbJ.
Lyngby BOp.

Genpart

L. 7913
12. dec. 195}.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

Jens .nå.rse~ Inke, fru Ingri~ ADd.~.ea

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

by, Lyngby sogn a t lade et

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

Lyngby kirke.

Arealet beskrives således:

en brallDlDe'vest for k1rkegg.rden på 5J meter 80D vis t på. vedlae

kort..
\ .

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der hell er ikke på area+et må anbringes
r' • .:

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaater og lignende,

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

else eller opbevaring af redskaber e lIer 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, 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 cg servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Lyngby kirke

hver for sig.

Lyngby ,den 20 / 10 19 53.

ingrid Andersen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 11.2 af harr. og ~(lnd.r loTus by, by,
sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges pa akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 27/ 1019 ".
i~aI·sten.

IRdf~rt i uagbo'3en for retdkraJs nI'. 7~a, lljørl'ing.
købstad m.v•• ~jen 29/10 1(;:)5.

Afvittt fra tingbogen eneI' anmelllerens bt.tg.ariug.
Uliengebyr. Th. Hfiagen.

Indført i dagbogen tor retskreds nr. 12., Hjørring
Købstad m.v., den 12/12 195}.

LJst. ~1ngbogl Dd. I Bl. 24. Aki. Skab H Ir. 15.
Kortgenpari akteret uDaur L. nr. 408.

Gebyr. L. 140/31. '.rh. Hasgen.
~ 14 III kr. 2,-
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DiSPENSATiONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02075.03

Dispensationer i perioden: 03-05-1994



FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.

REG. NR.
~O~O>

Aalborg, den 3. maj 1994.

Brøgger Arkitektfirma AIS,
att. Erik Sørensen,
Fjellerad,
9260 Gjstrup .

• FS 17/1994: Depot- og affaldsplads ved Lyngby kirke.

Den 21. marts 1994 har De ansøgt nævnet om tilladelse til etablering af depot og
affaldsplads nordvest for Lyngby kirke inden for området for deklarationen til sikring af
kirkens omgivelser lyst 4. marts 1954.

Nævnet tillader hermed det ansøgte i overensstemmelse med fremsendte tegninger og
planer.

Tilladelsen, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf 50, stk. 1, kan
inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet, der evt. kan henskyde klagen til mil-
jøministerens afgørelse.

Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 24968604 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

 

Hjørring Kommune 

 

FN-NJN-72-2020 Opførelse af drivhus 

Den 20. april 2021 

Fredningsnævnet har den 21, oktober 2020 fra Dorthe Kjærgaard modtaget ansøgning om tilladelse 

til at opføre et drivhus på matr.nr. 1c Lyngby By, Lyngby, beliggende Lyngbyvej 140, Nr. Lyngby, 

9480 Løkken. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse og har besluttet at meddele di-

spensation på nærmere vilkår. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fred-

ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af deklaration af 29. oktober 1953 til sikring af Nr. Lyngby kirkes frie be-

liggenhed. 

Det fremgår bl.a. af ansøgningen, at det ansøgte drivhus ønskes placeret i stedet for en eksisterende 

pergola, men i forlængelse af en nordlige gavl af ejendommens garage. Den ønskede placering vil 

medføre, at kirkegængere i stedet for udsyn til pergolaen vil få udsyn til drivhuset. Drivhuset får en 

bredde på 5,245 m, en længde på 8,5 m og en højde på 3,98 m 

Drivhuset vil for så vidt angår den murede del blive opført i genanvendte afrensede gamle mursten. 

Drivhuset opføres på sokkel og foruden af mursten med stålkonstruktion og glas. Gulvet støbes i 

beton. 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Ovenfor eksempel på det ansøgte drivhus. 

Aalborg Stift har i mail af 31. december 2020 henvist til udtalelse af 30. november 2020 fra kirke-

gårdskonsulent Mogens Andersen, der om det ansøgte drivhus/orangeri på ejendommen bl.a. har op-

lyst: 

” Sagen omfatter opførelse af et drivhus / fritliggende udestue på ejendommen, der ligger umiddelbart 

øst for Lyngby Kirkegård. Drivhuset opføres i forlængelse af en garagebygning. Drivhusets bredde 

bliver ca. 5,25 m, svarende til bredden på garagen. Længden af drivhuset bliver 8,5 m, bestemt af 

længden af skolestuen, som sammen med drivhuset giver symmetri. Højden af drivhuset bliver 3,98 

m, bestemt af højden til valmen på garagebygningen. Den sydlige gavl i drivhuset bliver den nuvæ-

rende garagegavl, og den nordlige gavl bliver muret op i kip, således at gavlene fremstår ens. Den 

vestlige og østlige langside bliver muret op til 1 meters højde, hvorefter der isættes glas i langsider 

og tag.  

  

Til sagen bemærkes, at drivhuset opføres ca. 10 m uden for det østlige kirkegårdsdige, hvor også den 

nuværende garage ligger. Mellem diget og garagen findes et kørespor, der giver adgang til en nord-

ligere ejendom. Spredt beplantning dæmper i begrænset omfang virkningen af garagen og hobby-

værkstedet. På den medsendte situationsplan ser det ud til, at drivhusets nordgavl ikke flugter med 

skolestuens nordgavl. Det er indtrykket, at det skal være tilfældet, jfr. ovenstående.   

  

En glasbygning som ansøgt vil ikke påvirke indsynet til kirken, idet de nuværende øvrige bygninger 

afspærrer indsyn. Udsynet vil derimod blive påvirket, se nedenstående foto. Selv om et glashus er 

gennemsigtigt giver refleksioner og aktiviteter i huset uro på kirkegården. Det fremgår, at glashuset 

også vil blive anvendt til ophold. Kirkegården er et sted, hvor de besøgende skal kunne finde ro. Der 

kan opstå uheldige situationer ved begravelseshandlinger og ved besøgendes ophold på kirkegården, 

hvis der er ophold i drivhuset så nær kirkegården. Dermed påvirkes udsynet på uheldig vis.   

  

Med henblik på at dæmpe den åbne visuelle forbindelse mellem kirkegården og ejendommen er det 

en mulighed, at der plantes en hæk mellem drivhuset og køresporet, mindst i drivhusets længde. 
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Hækken skal være af bøg eller taks som er tæt sommer og vinter. Hækken holdes vedvarende i vækst 

og klippes i en højde på min 1,7m. Det er også en mulighed, at drivhusets vestlige side opføres med 

højde på min 1,7m over drivhusets gulvniveau og med samme stentype som beskrevet for nordmuren.   

Det anbefales, at opførelse af drivhus / fritliggende udestue godkendes, hvis der plantes en hæk eller 

opføres en mur som beskrevet ovenfor…”.    

Hjørring Kommune har i mail af 12. april 2021 for så vidt angår Natura 2000 og habitatområde an-

ført, at det ansøgte ikke påvirker arter eller naturtyper på Natura 2000-område, idet nærmeste Na-

tura 2000-område er Rubjerg Knude beliggende 4,9 km mod nord. 

  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 14. april 2021. I besigtigel-

sen deltog fredningsnævnet ved dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Tage Lee-

gaard og det kommunalt udpegede medlem Jørgen Stubgaard. For Hjørring kommune deltog Mor-

ten Skotte og Laus Gro-Nielsen.  For Menighedsrådet mødte Mette Mortensen og Tom Freltoft. For 

Friluftsrådet deltog Thomas Jensen. Ejerne Dorte og Thomas Kjærgaard var mødt.  

 

Mette Mortensen og Tom Freltoft bemærkede, at menighedsrådet gerne ser, at drivhuset/udestuen 

opføres på den vestlige side med en mur med en højde på min 1,5m over drivhusets gulvniveau. 

 

Ingen de i øvrigt fremmødte havde indvendinger imod det ansøgte. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Nr. Lyngby kirke betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation 

i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensa-

tion, 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 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.  
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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 meddelte oplysninger meddele dispensation til det ansøgte 

projekt på vilkår, at drivhuset/udestuen på den vestlige side opføres med en mur med en højde på 

min. 1,5 m over drivhusets gulvniveau, og at den nordlige gavl males hvid. 

 

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.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.  

 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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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. Tage Leegaard, (ministerielt udpeget medlem), 

2. Jørgen Stubgaard,(kommunalt udpeget medlem) 

3. Miljøstyrelsen, 

4. Hjørring Kommune, 

5. Aalborg Stift, 

6. Hjørring Søndre provsti, 

7. Menighedsrådet ved Nr. Lyngby kirke, 

8. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

9. Danmarks Naturfredningsforening, Hjørring, 

10. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

11. Dansk Ornitologisk Forening, Hjørring, 

12. Friluftsrådet, centralt, 

13. Friluftsrådet, kreds Vendsyssel, 

14. Dorthe Kjærgaard, 

15. Sannie Suhr Jørgensen. 
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