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REG. NR . ..l/ø,? ~

Matr.nr. : 20 §R Dan ~ord.81l1&e 4el
~ trinl •• sOgll.

Genpart

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

AnmeldElr;
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds,

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede arbe34øaand Jenø Cbr. JoaaeøeA

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. 20 .!i. af

Jeralev sogn at lade et

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

kirke.

Areale t beskrives således:"haven 8y4 tor kirkegården samt yderltgere en br8am8 vest og Bfd
tor k1rkegården pi 25 meøter, alt SDa v1st på vedlagt. kort.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på areal e 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

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedrådet for 1Q'1und k1rke
hver for sig.

, den 17 1 lo 19

Jens Chr. Jobaaøen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr.
20a af EL,Den nordeet11c. del A&&

at Jerøl ....
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

sogn.

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 261 1 19
54

•

Karsten.

Gebyr
§ 14 II kr. 2,00.

Indført 1 Dagbogen tor Retøkredø nr. 72 b,Brønderslev Købstad m.v., den 28. JAN. 1954.
L1at. Tingbog. Dd. III Bl. 20 12. Akt. Skab. D Ur. 537.

Kardel.
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REG. NR . .t/~ ~

Matr.nr.: 20ai l8n norJ~~t11g. d.l
d "er.lev aogn.

Genpart

lir. 1142-

4. Aug. t954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

I

.1 Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

A X • l .L.ar ••• ,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 2°ai af

e~~ af Jerslev sogn at lade et

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

H'Ilu.' kirke.

Arealet beskrives således:

~n br.illllle vest 011 11\n'1J for jlirlueiårJea plå. beDho1JlIvls 25 lDeter I

og '5 ~eter GQ~ vist på veJlagte kort.

Fredningen har f~lgende 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.



.1
I

.'

For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

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

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for

hver for sig.

, den 20. Uia~ 19 54 •

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr.

JersleY sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlag-te kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den24 519 54.

Karat eDe

lDdf8rt 1 ~ogeD for Hetakreda Ir. 12b.

Brønderalev Køb.~aJ a.v., den 4. Aua. 1954.

1.78". ~lD8'b~a bd. III ul. 2OA.Akt. Skab' Kr. 440.
lort forevl.tl

lCudel.
l;ebyr a

§ 14 II. kr. 2,00
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REG. NR . .l/(Jl L3

Matr.nr.; 20 .IB. Du ul'd •• 'liS' "el at.rer8Iev eogn_
Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

!,
I

I
el

l

I

I

Fredn ingsoverenskomst.

Undertegnede Menighed.rAdet tor ~1UD4 kirke

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 20& af

JenlGY sogn at lade et

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

kirke.

Arealet beskrives således:

Parkerlugepladøen 874 tor klrkeslrdu, .011 vlet pA yedl&&te kor-

Fredningen har følgende omfang: .

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

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

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,

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

kirken.

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



For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyse~ på min

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

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises ti1'·'ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedrådet for I17lun4 kirke.
hver for sig.

,
I

el

1Q'1W14 · den 11/10 1953•
Jaoob O. Jensen. Ejnar fhomsen.Lie Isakøen. SIgtred Christensen.Jens ItrioteDSCD..Thorvald Lusen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

Jerslev
20 !I.

sogn.

lyse på matr. nr.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort. af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds • den 18 I 6 19 56.

Karsten.Vet tiltræde., at nærværende fredDlng80vørenakoaat t108l18es 80m••rwltutetlttende pi matr. nr. 20 IQ, den nordøstllge del at Jerelev el ~tdog med t.lgende forbehold I81lange 4et ,41514en4e areal admlnlstrere. af 4. kirkellge ayndlghedttr.attet kirkeministeriet 401 uanset nærværende deklaratlon atgerelso medhen81n tll eVeAtuel opterels. af bygninger på arealet. tor .1 v14t disseskal tJene klrkelige tormål.'redningen bortfalcler i det omfang, hvort arealet eeDere mAtte bliveinddraget undeJ;"klrkellrd8Jl.,Kirkeminieteriet, deD 11 ••• pteaber 1956.P__.V.
E.B.

ArAe !rueleea,
t•.ladt.rt 1 4&gbogen tor ret.kreta Dr. 19,retten 1 Brøndersley, deA 19. AUG. 1951.~.t.flniboll Bd. III 81.,20 an.~Akt.6~.B. Br. 376.&ort torev1øt. Genpart at ko~:r akt D 5'1.lardel ..:

Q.bll'§ 14 III kr. ',00.
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02107.02

DISPENSATIONER>

Dispensationer i perioden: 01-09-1983 - 26-06-1995

Afgørelser - Reg. nr.: 02107.02



fortt) Nordjyllands amts nordlige fredningskreds

BBnegårdspladsen 4. 9700' Brønderslev
Telt 08 - 820388

FREDNINGSNÆVNET
REG. NR. j/O? B

H/nN:.'1 ,It 1, dm

Fs. 231/83

r'hljøministeriet
Fredningsstyrelsen
Am8.1iee;8de 13
1256 K0benhavn K.

Modtaget I fredningsstyrelsen

- 2 C'EP iQO?v ......0.,)

Nævnet har d.d. tilskrevet Brønderslev kommune således:

Ved skrivelse af 12. juli 1983, j. nr. ~0267, har Brønder-
slev kommune ansøgt om tilladelse til indretning af frokoststue
samt toiletrum i eksisterende kirkestald ved Mylund kirke på ejen-
dommen matr. nr. 20 ~ Den nordøstlige Del, Jerslev.

Ejendommen er beliggende inden for kirkefredet areal.
Fredningsnævnet skal herved meddele tilladelse til de enskede

bygningsændringer~ jfr. det fremsendte projekt.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens ~ 58 indbringes for

overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl. a. an-
søgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne meddelelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.

Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af overfrednin~snævnet.

Nærværende tilladelse bortfalder, såfremt den ikke udnyttes
inden 5 år fra dato.

Opmærksomheden henledes på, at sagen tillige må fremsendes
til vurdering efter by- og landzoneloven.

Genpart af denne meddelelse er sendt til Amtsfredningskontoret,
Nordjyllands amtskommune, Fredningsstyrelsen, Danmarks Naturfred-
ningsforening, Vurderingsrådet, Brønderslev kommune. '

.- -P. n. v.
I •

i "

P. Hdlm4Chr1stiansen

• . r
\ 1;, ~ _ ':'



FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg,
telefon 9812.7111

lJ/otlTSQet ~
~kf'v- IJq l'JaturSl\lPf!l~bl"\

Dato 29.juni 1995

Vedr. FS 25/1195 matr. nr. 20 ap Den Nordvestliqe del,
Jerslev: Opførelse af et redskabsrum med qaraqe oq
traktorqaraqe på et areal, omfattet af fredninqsoverenskomst,
tinqlyst den 28.januar 1954 til sikrinq af Kyhlund kirkes
frie beliggenhed.

Hoslagt fremsendes til orientering Fredningsnævnets skrivelse
til Brønderslev Kommune bilagt udskrift af besigtigelse og
forhandling den 20.juni 19

Skov- og Naturstyrelsen;
Haraldsgade 53,
2100 København ø.

\1\\IIY~Cool

I~o



Fredningsnævnet
For Nordjyllands Amt,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg,
Telefon 9812.7111

Dato 26.juni 1995

Brønderslev Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Bredgade 60,
9700 Brønderslev.

FS 25/95 Vedr. matr. nr. 20 ap Den Nordvestlige del,
Jerslev:Opførelse af et redskabsrum med garage og traktorga-
rage på areal omfatte af fredningsoverenskomst, tinglyst den
28. januar 1954 til sikring af Myhlund kirkes frie
beliggenhed.

på foranledning af Poul Erik Nielsen, Mylundsvej 89, Mylund
har De ansøgt om tilladelse til at opføre ovennævmnte bygnin-
ger.

Efter besigtigelse på ejendommen den 20.juni 1995 kan nævnet
meddele dispensation til opførelse af en projekteret traktor-
garage i ejendommens sydvestlige hjørne, medens sagen iøvrigt
udsattes.

Der vedlægges udskrift af nævnets besigtigelse den 20.juni
1995.

Nævnets afgørelse er truffet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50 stk.1, kan inden 4 uger
indbringes for Naturklagenævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes
inden klagefristens udløb, og rettidig klage har opsættende
virkning.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3
år.

Sortsøe Jensen



Ar 1995, tirsdag den 20.juni 1995
Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
forhandling i
FS 25/1995: Vedr. matr.nr 20 ap Den Nordvestlige del,
Jerslev: opførelse af et redskabsrum med garage og
traktorgarage på area1 omfattet af fredningsoverenskomst,
lyst den 28.januar 1954.

kl. 10.30 foretog
besigtigelse samt

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det
amtsrådsvalgte medlem, Egon Skjørbæk og det kommunalvalgte
medlem, otto Ziegler.
For Nordjyllands amt, Landskabskontoret, mødte Per Hounum.
For Brønderslev Kommune mødte Charlotte Hornemann.
For Danmarks Naturfredningsforening mødte Finn Christensen.
For menighedsrådet ved Mylund Kirke mødte næstformand Preben
L.Nielsen.
Endvidere mødte kirkegårdskonsulent Mogens Andersen.
Ejeren, Poul Erik Nielsen var mødt.
Der fremlagdes:
I.Skrivelse af 29.maj 1995 fra Brønderslev Kommune med bilag
2-7.

Formanden redegjorde kort for omfanget af den eksisterende
fredning.
Ejeren redegjorde for den påtænkte genopførelse af
redskabshus ved husets nordgavl. Redskabshuset vil blive
sammenbygget med en nyopført garage med værkstedsrum og vil
tilsammen udgøre ca. 60 m2. Begge vil blive muret op i højde
med hækkken ind mod kirken og taget vil blive belagt med
tagpap med svagt fald fra stuehuset mod kirkegårdsdiget•I
grundens sydvestlige hjørne ønsker han at opføre en
traktorgarage på ca. 32m2 i en højde på ikke over 4m
bestående af plader på et træskelet og malet i jordfarver.
Mogens Andersen tilkendegav, at de påtænkte bygninger ikke
direkte vil hindre indsigten til kirken og han havde derfor
ingen indvendinger mod det ansøgte, men ville dog foretrække,
at der blev opført en selvstændig bygning, der i areal ikke
overstiger det maximalt mulige indenfor de byggetekniske
regler.
per Bounum og Charlotte Bornemann havde ingen indvendinger
mod genopførelse af den tidligere redskabsrum, men så gerne
at tilbygningen ved huset blev en selvstændig bygning med
sadeltag som hovedhuset.



Finn Christensen anførte, at ikke indsigten til kirken, men
udsigten derfra ville blive skæmmet ved opførelse af den
projekterede bygning, der er meget lang.
Preben L.Nielsen havde ingen indvendinger mod det ansøgte
forudsat at det er lovligt.
Nævnet drøftede sagen og kunne acceptere den påtænkte
traktorgarage, der er placeret op mod plantage men fandt, at
der vedr. redskabsrum m.v. bør udarbejdes tegninger med
målangivelser indenfor det bygningsteknisk tilladte til brug
for en endelig stillingtagen. Herudover burde det af hensyn
til udsigten fra kirken overvejes en placering længere mod
vest umiddelbart syd for den eksisterende bygning på
kirkegården.
Ejen ville i samråd med Brønderslev Kommune og
Landskabskontoret udarbejde nyt projekt, med placering af
redskabsrum, garage m.v. bag ved kirkens graverhus.
Sagen udsat herpå.

sortsøe Jensen






	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	DISPENSATIONER>
	Dispensation 2009



