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REG. NR.Ir. 1521
27. 891'11 19n.
Matr.nr.: 95, 96 o. 91

T~•• 1», • aOiD.
, J Genpart

I
I

I~
I
I

( j . )

, L

, I

•• • .. J ~

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

Anmelder: ..
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede
1reDe". d-!111. 80illerld ,11 kOIl1l1ll1." .....

'. I95, 96 o, 91
som ejer af matr., nr~ ~ ,t

;&;18e
erklærer sig villig til

T180
af

. ~sogn at lade etby.

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

'1'is to k' k1re.' ,j"

i'

Arealet beskrives således:

Fredningen ousle't1ier hel. "e pI. geI1dendt .atr. orG, SOllJvi.'
på ve~l.gte kort.. .

• 1,1

Fredningen har følgende omfang: .. . .~..

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gend~ beplantning. ligesom der heller ikke på arealet måanbringe&

transformatorstationer. telefon- og telegrafmaster og lignendet•. ,

eller opstille~ sku~e. udsalgssteder. isboder. ,vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskab~r ~tler lignende skæmmende

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

hele ikke foretages ændringer i .den..nu beståeilde t:tIs'tand. der

kan virke skæmmendeeller 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 og servitutter, hvorom henvises til ting-
bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedrådet for Tiae kirke
hver for sig.

,den 15 / .. 19 57.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 9:', ~~ "i 97
sogn.

~1.e
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 11-4
26/4

af 1'1u by,

19r.7'" .

Indført i d<.gboden for retskrei1li! nr. 19. re~"en 1 Brønderslev,

døn 27. april 1957.
~~t. ~in6bot. id. 1 ile 9). Akt •• Skab o nr•• )2.
Gen,tJarl a1:' kort 1 akt !.. nr. 22..,.

Udskrift af kow~unenl torhandllngeprotokol fore9iat.
1~r8l.bl" list ••d friet til ll" 19~~.tl1 b.rist1.-l •• at ~o~
.UDaDS adkomet pt de p1g$l4ende m~tr. nra.

Kardel.---
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6. jioln1 1957.

Matr.nr. :27 ! 1:htt ~~ 08 iOl)n.

REG. NR.

Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 27! af

Tin by, isogn a t lade et

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

The kirke.

Arealet beskrives således:

ir.dnin~en omfatter b~le det p18.1dend~ metro ar., som viet
på vedl~gtæ 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.



I
ej

I

I,
l
I
I

1-

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 menighedrådet for tis. kirke
hver for sig.

'1'1se ;)/ 6 19 57.den

Jobanne, "'enieD.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 21 ! af "'ise by,

i,t1aø sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævne t for Hj ørring amtsrådskreds , den " /u 11>1)7.

Ko.r~·hm.

Indført 1 d2gbcgen tor ret~~red8 nr. 79, retten 1 Brønderølev,
den 6. Jun1 1957.
~.t.Tlngboil Bd. I Bl. 27 1. Akt•• 8ka~ B Dr.' 100

iort forevl.t. ICalken1 akt: t JU"'. 226.

Karael.

aeb,Jr. § 14 III 2,00 kr.
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Nr. 167:3..._-
9. GiaJ 1957.

Matr.nr.: 27 ~. 51~. 4S ! 0& 49
Ti'. by oS 80iD.

REG. NR. ,2O}' F

Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

;1!
erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. 46!. 49. 27 Ro oifif

'l'1EQ by, Xia. .sogn at lade et

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

kirke.

Arealet beskrives således:

feD del 61' Ja na.vnte lllutr. nr., der 113,.01" 8Y~ tor en ml3J

reat v1~t linie ~a v~~l~~tg 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 hind rende 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 henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedrådet for

hver for sig. , I

fise ,den 5 / 5 19 51•

• !

I
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr.27 .2.. 51!.. 480l o~~ 49 at ~1a.
~18. sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

by,

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 8 /5 1951•

larliltGD.

Ift~f~rt 1 dagDogen for rot~År.d~ nr. 79. rett~n 1 Brenderdløv.
dilD 9. ØluJ .1957.

~I~. ~1nBbo8' Bd. I ll. 48 !.Akt•• flab U RZ'. 219.
Kort t',revl,,\. Genpart .t 1,-.kørt. , .. 1 akt •. D nr. 226.

Karael.

~b1rl § 141 II 2,00 krO!
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ir. 1596
,. :liD J 1357.

Matr.nr.3i> b ~1a.. hl og UQE;Il.-
REG. NR. .,?"JIE ~-'5 'l

Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede
Edv11l Asen

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

by, sogn at lade et

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

kirke.

Arealet beskrives således:

~x'eelet "st tor k1rktl~årdtUl t11 den ot'fQutlig8 bivej, tlulll

vht Vå vedl&.gte k\)rt.

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 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 menighedrådet for 'Use kid:..

hver for sig.

,den 25 /4 19 57.

.t:Qv1n Aliun.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af by,'6 b-
11me sogn.

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

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den l /5 19 57.
Karahn.

InctfllJr"G i dlitiJoUen fOl' r~tiilaecla ~. 19, "ttuD 1 Bril1dilr~lav.

~.D. ). liaJ 1951.

tr~t. ~1n~boil Bd. I Bl. 2 4 Akt•• ~kab D nr. 660.
Kon torravht. GonvQX't at . kprt •• ~, i l{aona .u 226.

Kar 4...l.

-_-....-
GebJ:r1 § 14 tI. 2,00 kr.

• I



Ir. 1599
,. IØ8j 19;7.

Matr. nr. : Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. ;5b •- af

by, sogn at lade et

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

Tlee kirke.

Arealet beskrives således:

Arealet ~~1 tor kirkGgdraan til dQn uttsntlte, bivej, ~o~
vist pa vedl~gte kort.

Fredningen ha~ 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 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 menighedrådet for lise kl'l'klil

hver for sig.
1'1ee d, en 19 57.

;
\

, I

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lysepåmatr.nr. ,6!, af fbe by,

sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 115 1957.

Kareten.

Inoiu-t 1 uCl~bu2l.ln fur t'..:ii:Ju'\icis nr. 19, ntten 1 lIr8nderslev,

Gi~Q j. [U~ 1957.

~.t.iingborl ~4.I Bl.,6!. Ak$•• Ska~ j Ar. '05.
lort .for8vi, ..t. GeI:lput \:l! '. ll;ort; . ,j 1 t 226.

lard.l.

Geb,yra ~ 14 II. 2,00 kr.
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Ur. 1281
21. ~unl 19s;j5.
Matr. nr. : Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede proprietær N1els Lades.ard Beat

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr.
" a- af

by, sogn a t lade et

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

kirke.

Arealet beskrives således:

1~1i del ai' wah". lJl'. ;6!. der til' l.Iel1ggeu.I$.;: æallfim xt!'ke-

sardone Gråekel Ol dettes forl~ni~le.lan&& ~atr. Dr. 36 ~'ø
.ydgr*1u ca. 1.00 II mod ø.e:1 of; 4en 8*(1 tor C18l1i5liDde uJ , ca.

100 ll1 li:Y" tor i!~illJ.it) alt i~w ~18'" p~ kon.".
~redn~ngen har fø~gende omfa~g:

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.



I
Iei

l

.1,

For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

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

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedrådet for !riee kirke

hver for sig.

,den 9 / 6 1955.

11.1s Ladegaard ~eck.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af ~1.e by,

sogn.

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

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 11/6 19 55.
KarEten.

IQdført 1 dagbOØlo tor retskreds nr. 72 O. Br8ndørelMv k~bet8u m.v.,
den 21. ~uni 1955.
~st. ~1n8bog. Bd. I Bl.,6!. Akt•• Skab D nr. 226~

Karelel.

Geb~rl § 14 II 2,00 kr.
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lir. 27;2
26. ~\lU. 1957.

Matr.nr.: 48 1, 51! ',U..

74, 51 J lud.

REG. NR. J.0l' G

Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredni ngsoverenskomst.

Undertegnede
K.n1shedaråde·t for 'lise klrke o. 51

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 48 1. 'l l, 14 af

bY,~1&e . sogn at lade et

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

Tiee kirke.

I
,I

I
Arealet beskrives således:

• 't •• I

Fredningen har følgende omfang:
.1 ••

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med ud.igtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet måanbringe~. ,.. .
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's'ted,'. Der må i det
.' .

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan virke skæmmendeeller 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 og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedrådet for 'Un ktr.kti.

hver for sig.

, den 7 / lo 19 53.

L'edur Gr.,nbor~.
Joha. Kristensen,
Iose Holte federhn,
Otto H1kkel.en,

Klrat1n. Jensen,
AOE;c JIHlf;(:lQ,
Jeneine Bonnerup,
Alfred ijiadevold.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

lyse på matr. n~.a !!" 51 1, 74 0i' 5J.&:f'lf
~1.~

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
~ii.l. by,

sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 'l~o 195'

Tot t1ltTUl,Jee, at nærvIlrende trednin,8t11buQ t1n61,lu. aOIl eervitu'i_
8'Uft~n15e pl d. 'Uh .ldrkt t11h",rel\dlJ ena ~ar, lUstr. n1'. 46 !O, 51 1, 74 os;1 , ~11e bf og 108n, dog meJ følgende ~orbeholdr

dll:mge arealerne adullnistreres af <» ldrke!1s" lIl~ni.ll&hQd.r, 1ir<81';t~r
k1rkei.atnht.rht dog uanut UH vJrenult deklarstlon a:f,øre 110 mel! l.flnayn
til eventuel opf~rll~e af bysu1ni.r pi arealerne, for lA vidt blgnlnserneaksl t3ene Jii!'kel1B" tOI'!l&l.

Jredn1nsen bor'&fa14er :1 ået olQ1'ana, hvori arealerne •• nu'1i IIill:ttllt bl1-
ve lndQraa~t under klr~i~råen.

11rktm1nl.t.r1.~, ~en 25. J~l 1957.P.M.V.E.i.
A. Slers'teCS.

26. den

, J

Kardel.---
Gtblrl § 14 II. ',00 tr.



REG. NR. ./01' F J~ -SJIr. 1262
21. ~ws1 1955.

Matr.nr.: 92 !1•• bi o. 80&0. Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

~2 (',erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af

by, ,sogn at lade et

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

Ti•• kirke.

Arealet beskrives således:

Fredningen har følgende omfang: ..
Arealet'må ikke bebygges elle~ bepia'nt~s 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 b~stående 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 henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedrådet for fhe k1rJæ
hver for sig.

T1ee • den 7/ lo 19 5'.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 92 af ~he by,

Lisd sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt. J; .Nr. 220.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den )1 lu 19 S,.

Indført i dasboseD for retakreda Dr. 72 b, 2rønderalev k~bst~d æ.v.
den 21. j~n1 1955.

Gebyr. ~ 14 I~l 2,00 kr.
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REG. NR. ~o/'~
A. C. H. MonradA '

loo' .... k·" ~'i'S")-
Aigen;ud-lelf-l1 -1-

Det med rød skygge indkredsede areal paalægges
servitut om fredning.

Aggersund, den 22. februar 1957.

•

"...
-.'le~ "F
$5~.xi,}'.
.7:sQ E;0:1"'-'.

aJø..;L ~.
ay~·7../-r
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Afgørelser - Reg. nr.: 02078.05

Dispensationer i perioden: 17-08-1987 - 05-10-2006
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FREDNINGSNÆVNET
fOl

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
Banegårdspladsen 4, 9700 Brønderslev

Telf. 08 820388

Brønderslev, den 17. august 1987
Fs. 178/87

REG.NR. 02078.05,0

Brønderslev kommune
Teknisk forvaltning
Bygningsinspektoratet
9700 Brønderslev

Nordjyllands amtskommune, Landskabskontoret, har ved skrivelse
af 30. juli 1987 fremsendt til fredningsnævnet ansøgning fra Brøn-
derslev kommune om tilladelse til opførelse af en tilbygning til
kapel ved Thise kirke, matr. nr. 36 ~ Thise by, Thise.

Ejendommen er pålagt fredning i henhold til deklaration ting-
lyst den 21. juni 1955 (matr. nr. 36 a).

Fredningsnævnet har intet at erindre mod det ansøgte.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for

overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af bl. a. ansø-
geren og forskellige myndigheder.

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

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

fra dato.

P. n. v.
(J e.b.,
~LlJ'Y)1Ji'" ~/{/llf ~1/JOY P derSe n

Kopi til:
Nordjyllands amtskommune, Landskabskontoret, Niels Bohrs Vej 30, 9220



REG.NR. ~o78 .oS
FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.

1-
Aalborg, den 2.november 1993.

hr. arkitekt Niels J. Aabo,
Bredgade 149,
9700 Brønderslev.

Vedr.fS nr. 72/1993: Indretning af affalds- og depotplads ved Thise kirke.

De har ved skrivelse af 17. september 1993 fremsendt en ansøgning om tilladelse til
indretning af affalds- og depotplads nordvest for Thise kirkegård på areal, der er omfattet
af kirkefredningsdeklaration lyst 26. juli 1957.

Nævnet godkender herved, at de pågældende pladser etableres i overensstemmelse med
de fremsendte tegninger.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf 50, stk. 1,
kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet, der evt. kan henskyde klagen til
miljøministerens afgørelse. Godkendelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb, og
rettidig klage har opsættende virkning. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet
inden 3 år.

Klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.8 Dato 04.10.94.

Hr. Knud-Jacob Slotsager,
Kirkebakken 69,
Thise Bakker,
9700 Brønderslev.

FS 49/1994: Vedr. matr.nr. 49 Tise by, Tise. opførelse af tilbyg-
ning til eksisterende beboelseshus på areal omfattet af kirkefred-
ningsdeklaration •

• Under henvisning til besigtigelse den 23. september 1994, hvoraf
udskrift vedlægges, skal herved meddeles, at nævnet ikke kan god-
kende den af Dem foreslåede tilbygning mod vest. Med hensyn til

---tilbygningen mod øst skal nævnet, inden der tages endelig stilling
til lovliggørelsen, udbede sig et forslag til ændret udførelse af
rækværket om tagterrassen.

Nævnets afgørelse er truffet i henhold til naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1. Afgørelsen kan inden 4 uger indbringes for Naturkla-
genævnet. Klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen.



År 1994, fredag den 23. september kl. 11,00 foretog Frednings-
nævnet for Nordjyllands amt besigtigelse i

FS 49/1994: Vedr.matr.nr. 92 Tise by, Tise. opførelse af til-
bygning til eksisterende beboelseshus på areal omfattet af
kirkefredningsdeklaration.

•
Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det
amtsrådsvalgte medlem, Egon Skjørbæk, og det kommunalvalgte
medlem, otto Ziegler .

For landskabskontoret mødte Per Hounum.

For Brønderslev kommune mødte Finn Mejlgaard.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Gert Henriksen.

For Thise Menighedsråd mødte Jørgen Hune Jørgensen.

For provstiudvalget mødte Kim Eriksen.

For Aalborg stiftsøvrighed mødte sten Erik Løvgreen •

• Ejerne Jette og Knud-Jacob Slotsager var mødt.

Der fremlagdes:

1-7. Skrivelse af 4. juli 1994 med bilag fra Brønderslev
kommune.

9. Skrivelse af 29. august 1994 fra Thise Menighedsråd.

Knud-Jacob Slotsager redegjorde for ønsket om at opføre en
tilbygning mod vest. Efter erhvervelsen i 1972 lod de opføre
en tilbygning på 30-40 kvadratmeter mod øst, hvis flade tag er
udnyttet til terrasse. Han fik da at vide, at denne kunne op-
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Finn Mejlgaard oplyste, at tilbygningen mod øst er registreret
hos kommunen, men der er ikke givet byggetilladelse til den.
Han fandt den foreslåede tilbygning så afvigende fra det eksi-
sterende hus, at den ikke burde godkendes, og han anbefalede,
at der skete en tilpasning af tilbygningen mod øst.

Hounum fandt, at den foreslåede tilbygning mod vest var et il-
lustrativt eksempel på, hvad man har søg~ at undgå ved afta-
lerne om kirkernes omgivelser. En evt. tilbygning bør udarbej-
des efter disse aftaler, og den allerede udførte tilbygning
mod øst bør evt. tilpasses gennem udformning af en anden over-
kant.

Løvgreen kunne ikke anbefale det foreliggende projekt, som han
/

fandt skæmmende for kirkens omgivelser. Han henviste til udta-
lelser fra Nationalmuseet, kirkegårdskonsulenten og den Kgl.
Bygnings inspektør . Udtalelserne fremlagdes som sagens bilag
11, 12 og 13. Stiftsøvrigheden vil evt. kunne anbefale et
ændret porojekt, der er udarbejdet efter de retningslinier,
der er påpeget af amt og kommune. Lovliggørelsen af tilbygnin-
ge mod øst bør betinges af en vis tilpasning.

•
Nævnet voterede. Der var enighed om, at den foreslåede tilbyg-
ning er så afvigende i forhold til det eksisterende hus, at
den ikke bør godkendes, idet der herved tages hensyn til, at
huset, når der ikke er blade på træerne, har en central place-
ring i indsigten til og udsigten fra kirken. Der var endvidere
enighed om, at lovliggørelse af tilbygningen mod øst bør be-
tinges af, at der udarbejdes og godkendes et forslag til ænd-
ret udførelse af rækværket om tagterrassen.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.



Modtaget i
Skov- og NRturstvrelsen

-7 DEC. 2000

• Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

REG. Nit d O 7~o'i

Aalborg, den 06.12.2000

FS 49/2000: matr.nr. 92 Tise by, Tise, beliggende Kirkebakken 69, Tise.

• Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Brønderslev Kommune.

Med hensyn til påklage af afgørelsen henvises til klageanvisningen i skrivelsen.

Sortsøe Jensen

•

l. Egon Skjørbæk / .• ~: J. ,

2. DortHe Kræmmergaal'd. ~ ~~
3. Nordjyllands amt, Natur- og Miljøkontoret.

~. Skov- og Naturstyrelsen.
5. Danmarks Naturfredningsforening.
6. Danmarks Naturfredningsforening, lokalafd. iBrønderslev.au.Finn Kristensen.
7. Menighedsrådet for Tise kirke v/Tage Nielsen,Højmarksvej 12, rise, 9700 Br.slev.e 8. Knud-Jacob Slotsager, Kirkebakken 69, Thise Bakker, 9700 Brønderslev.



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

Aalborg, den 06.12.2000

Brønderslev Kommune
Teknisk Forvaltning
9700 Brønderslev.

FS 49/1994: matr.nr. 92 Tise by, Tise, beliggende Kirkebakken 69, Tise.
(Deres j.nr. 6047/BS2000-355.)

Ved skrivelse af27.oktober 2000 har De for ejeren af ovennævnte ejendom fremsendt
ansøgning og lovliggørelse af en tilbygning på husets østside og i forbindelse hermed et
rækværk om tagterrassen på tilbygningen. Der henvises til nævnets afgørelse af 4. oktober
1994.

Ejendommen er omfattet af deklaration til sikring af Tise kirkes frie beliggenhed.

Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 9, stk. 4.

Under hensyn til at bygningen er lavt beliggende i forhold til kirken, meddeler nævnet dispensa-
tion til lovliggørelse af tilbygningen til ejendommens østlige side. Den på de fremsendte
tegninger viste afgrænsning af tagterrassen over tilbygningen forekommer så dominerende i
forhold til hovedhuset og så afvigende i udformning, at den ikke vil kunne godkendes. Nævnet
kan derimod godkende et let, gennembrudt rækværk af træ og malet i en lys farve, der
harmonerer med farven på hovedhusets facader.

Den nærmere udformning kan aftales med bygningsmyndigheden.

Tilladelsen, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage indgives til Fredningsnævnet. Tilladelsen må
ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen
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, FredningsnJ~vnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Tlf. 96307000

Brønderslev Kommune
Teknisk Forvaltning
Bredgade 60
9700 Brønderslev

Aalborg, den 05. oktober 2006

FS 60/2006, vedr. Deres j.nr. BS 2006-332 - opførelse af ny bolig på
matr.nr. 95 Tise By, Tise.

Den 28. august 2006 har De til fredningsnævnet fremsendt en ansøgning om
byggeri på matr.nr. 95 Tise by og sogn, der er omfattet af fredningsover-
enskomst til sikring afTise Kirkes frie beliggenhed, lyst den 27. april 1957.

Nævnet har foretaget besigtigelse den 13. september 2006. Protokolud-
skrift, hvoraf fremgår en beskrivelse af det ansøgte, vedlægges.

Af protokollen fremgår, at to af nævnets medlemmer ikke har kunnet dis-
pensere til det ansøgte og nævnets kommunalt udpegede medlem har skrift-
ligt tilsluttet sig dette.

Nævnet kan herefter ikke dispensere til det ansøgte byggeri.

Afgørelsen, der er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan in-
den 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets 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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Onsdag, deri' 13. september 2006 afholdt Fredningsnævnet for Nordjyllands
Amt besigtigelse og forhandling i

FS 6012006:
Ansøgning om tilladelse til at opføre en ny bolig på matr.nr. 95 Tise by,
Tise, der er omfattet af deklaration af 27. april 1957 til sikring af Tise
kirkes frie beliggenhed.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen og det amtsråds-
valgte medlem Knud Erik Jeppesen.

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Nils Schou,

For Brønderslev Kommune mødte Per Møller,

• For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ejner Flensted,

Ejeren. Jens Stadel Toft var mødt.

Der fremlagdes : skrivelse af28. august 2006 fra Brønderslev Kommune
med bilag 1 - 5.

Nævl1sfom1anden oplyste indledningsvist, at hele denne ejendom er omfat-
tet af fredningsdeklarationen til sikring af Tise kirkes frie beliggenhed,
hvorefter der ikke må bebygges og beplantes med udsigtshæmmende be-
plantning.

Ejeren henviste til det fremlagte og oplyste, at han ønsker at nedrive den ek-
sisterende bygning for på grundens østlige hjørne at opføre en ny bolig i l ~
plan med et grundplan på ca. 147 m2 og et etageareal på 240 m2• Hertil
kommer en garage på ea.80 m2. Gavlene på hovedhuset vender nord/syd.
Huset vandskures og opføres med vingetegl på taget og med bondehusvin-
duer.

Brønderslev Kommune anførte, at byggeriet kræver landzonetilladelse og
derfor er sendt i nabohøring. Der er i denne forbindelse indtil videre ind-
kommet en indsigelse. Kommuneplanen henviser til en aftaleplan for områ-
det omkring kirken. Nordjyllands Amt har oplyst, at byggeriet muligvis er i
strid med regionsplanen, men har meddelt tilladelse f.s.v. angår skovbygge-
linien.

Danmarks Naturfredningsforening protesterede mod byggeriet med den
planlagte højde på ca. 8 meter. Bygningen vil blive meget dominerende med
sin grundplan på næsten det halve af kirkens.

Nordjyllands Amt anførte indledningsvist, at den eksisterende beplantning
er udsigtshindrende. Hertil kommer, at placeringen afhuset som ansøgt i
endnu højere grad vil hindre udsigten.
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Nævnets to 'mødte medlemmer voterede og tilkendegav, at de ikke ville kun-
ne tillade det ansøgte. Inden endelig afgørelse træffes, skal sagen forelægges
for nævnets lokale medlem eller dennes suppleant.

De voterende har lagt vægt på, at der på grunden i dag ligger et beskedent,
gammelt landhus, i størrelse og udformning i harmoni med bebyggelserne på
de omliggende ejendomme. Det ansøgte vil have en størrelse og udformning
der klart afviger fra disse bebyggelser og uanset den foreslåede placering vil
indskrænke udsigten fra og indsigten mod kirken.

En del af beplantningen på ejendommen er yngre end deklarationen og ikke i
overensstemmelse med dennes indhold.

Sagen udsat.

Sortsøe Jensen
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