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FREDNINGSNÆVNET>

•



Matr. nr. : Genpart

l~r.130.
~U" jan. 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. af

~rovjer G. Je:lesen

J01'OleV by, Jøl'81ev sogn at lade et

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

Jer.lev kirke.

Arealet beskrives saledes:

J;;J6iHl'~'~Q'ni.J areal nOl'(1 I(Jl' k1r'ke~ården Bom viet p.1 vodll;Qt
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 Jerølov kirke

hver for sig.

Jerolev , den 9 I 10 l g '3.

ij. Je Uellen •

•
lyse på matr. nr.

J.rul.Y
af Jerslev by,

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagt e kort, af hvilket
en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 26 I l 19 54.

lnut'ørt .l :Dagbt'M,en for :;etøkredø Ir. 72~•
.brøndorsltllv ~.obatad Cl,V ... don ae. Jan. 1954.
Lyot. tl~Oi' ad. 1 nl. 44_ Akt. Ska~ A Nr. '01.

KU'tel.

GebJI'"
i 14 II, Kr. 2,uo

.1
I



REG. NR. ,t/c;Lj~' ."
I~( 'IJ ..1

Matr .nr. : Genpart

lir. 1}1.
21;;. Jon. 19~.1.,

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

tl'U l.Jagcuar i$!lioh

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

J Ø~T ø l e v kirke.

Arealet beskrives saledes:

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 tils tand, 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 menighedsrådet for Jerslev kirke
hver for sig.

JenJlev , den 9 I 10 19 53.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 4.1s. af Jetulev by,
JQralev sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds ,den all 1 19 54,

Karsten.

In..ll'al"t i l.u,)w,.on r(fJ." 1~(J !.lJ1;,rt"...1s ~r. 72b,

./.)rø:n:le.l'ulov i',iJbl!:tcd :i,.V •• d an 2a. Jau 1954.

lyot.~1~bQI' lld. I bl. 4Å' Akt. Skab» Nr. 464.
lort 1 A nr. 307.

li.udel.
aebyr.
, 14 IX. hr. 2,00



Matr.nr.: 4a J~ralev b~
og aOBn.

Genpart

2J • Jun. l;; 54 •

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. 41l af

Jeralw by, Jerolev sogn at lade et

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

Jorslev kirke.

Arealet beskrives således:

•
Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der hell er 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.



,den g /lJ

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

hver for sig,

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af J ,~rlSlev by,

J eralev sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt,

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 26/ l 1954.

Initmrt 1 .agbogen tur h5t~kreJ~ Sr. 12b,

3r.ltHL~l:'aal(~1i ll.,blll L .• uhII. t Hln 28. Jan. 1954 •

...Ytat. ~'1hbog~ å(J. l ,ll. ~n.i\lct: ~;kab ,.' Ih'. 607.

Gebyr:
i 14 11: Kr. 2,00

I
·1
I



REG. NR. 2/~~
,
"-r' I

/:

Matr.nr.: 11 J~Veleb by o~ ~OaQ. Genpart

2ij• Jun • 19 ~.;.•

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørriag

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 11.. af
by, sogn at lade et

kirke.

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

Arealet beskrives således:

•
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 Jorslev ld.rat.e
hver for sig.

Jakob Ct.r1liit61DGdl

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. '11 af J eI ~lav by,

J eritl øv sogn.

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

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 26/ l 19 '4.

In'..ii'",rt i ",€,bo-:~n tor .\et:::.ln'e-ia !ir. 12 'b,

~i·ørlJEu·.:.lev lI:i:fb~taj 14.v.. Joilll 28. Jan. 1954.

Ly.a. i 10gb og: il:.i I Dl. "/i/... Ali ti ;:klIt.b G fil. lOu.

~ort 1 A~t: ~kab A Nr. 307.

G.byr~



'.
~~ "") '~'i'I'
~.,"f

Mat r. nr.: 19.e;. J erdev by og ::logo. Genpart

{jr. 1)4

;28. Jan. 1954.

Stempel- og gebyrfri,
lovnr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskom st.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 19& af

by, J er;;;! ev sogn a t lade et

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

Jerulev kirke.

Arealet beskrives således:

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplante s 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 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 J e.<jlev kirke

hver for sig.

Jerdev , den 9 / 10 19 5}.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 19" af J::>,t"olev by,
J erulev sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 26 / l 19'4.

lncl!Jl"t 1 iagbof-~,mfor j\etJl>reJ:.. iir. 120,

uri?lnjElx"ulerv &\UblJti1 11I.V., hm 28. Jan. 1954•

..yot. 41n~oogl .)J. li ll. 19d. Akt. ~k6lb i Hr. 364.

~ort 1 Ak'i. ~kab A Nr. J01.

h:arJel.

Geb,yr I

i 14 II. Lr. 2.~Q



Matr.nr.: 194-. JG!'~lev bf o~ .:iOSU. Genpart

2U. JaH. 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. 191 af

Jerall.Ov by, Jerslev sogn at lade et

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

Jeralov kirke.

Arealet beskrives ~åledes:

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 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.

J \:rl:i!ev , den o / 10 19 5~.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 1.91 af by.

Jer~lev sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 2b/ l 19 54.

~.y(;t. linebot:.= }$d ;, Lll. 12uL. I,ktl Skub:'; Ur. 660.

t.:ort 1 Akt: ~lk!l.L:..1,;1'. '07.

i(ar·Jel.

Geb)'r:
~ 14 II: Kr. ~.oo



Matr .nr. : Genpart

:;C8. Jan. 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredn ingsove rensko mst.

Undertegnede

tru ulga Chri~\.naou. Jerslev,
erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af

J erlJlev by, J er:31av sogn a t lade et

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

Jerslev kirke.

Arealet beskrives således:

kurt.

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 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 J et.:Jla V ki.r~e

hver for sig.

Jer..,lev ,den , / lJ 19 5}.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. af Jur:Jlev by,

Jersl~v sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 26/1 1954.

~r~n~er~lov~0b~.a~ ~.v., ~~d ~~. Jau. 1~54.
~.~-.H•. l:'1G~:bug; UJ. ii • .:;1. :".Jgo ,~ktl ::i,ab .:.:~r. 295.

6arJel.



;. , I
• )! !

REG NR .i./ø 2L:. .. '(,tI, ,\. · r /'.;,
Matr.nr. : Genpart

28. Jan. 19~4.

Stempel- og gebyrfri,
lovnr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsove renskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af
J eralll!v by, J eralev sogn at lade et

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

kirke.

Arealet beskrives således:

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

kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

hele ikke foretages ændri nger i den nu bes tående t i Is tand, der

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 f~r

hver for sig.

J~rJlev ,den 9 / 10 19 5}.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. af by,

Jel";~lt9v

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den26 /1 19 :;4.

sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

ln.J:!·· .... l' ,·""'bo.;t,".n -&l "y. "~''''I'''' /11 "l 'b... " ....'" _.' ..... "'_~ ...4 " ••W! ". ...

Gebyr:
§ 14 III Kr. 2.00



Matr.nr.: ,J1 Jer61ev by ~rr. sogn. Genpart

lir. 138.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

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

by, sogn a t lade et

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

J e l' IS lo', kirke.

Arealet beskrives således:

kUl't..

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplante s 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-

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 J d .,10'>'i6..i:du'

hver for sig.

, den ti / lu 19 5}.

I •

•
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. ;.Jj. af JCl' .. ~ev by,

Jersl.-:v sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket
en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds • den 26/ l 19 ~,4.

In f.n-t i ".~..:~)';;'J;;;[l ivt' • ~Ll'I'1Z .~l nr. 1~b•

...'• ~u" d' .;l e.. l .:b .. ta u ~~.iJ ., .; ....u ~:a. J au • 19...4 •

.L~.t·t.. :"iu[ol,;IP L •• l ..... vi. 171,. Akt. ~ki.rib ;j ,,1'. 47i<i.

'art 1 Akt: .~ub ! ir. ~Ol.

Gtobl1"1

~ 14 H2 ~.oo



REG. NR. J/ø) tt:-

Matr. nr. : j6~ J erulev by og 80€n. Genpart

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

Fredningsnævnet for Hjørring
amtsrådskreds.

I

.1 Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af
by, J el"1Il1e v sogn at lade et

Jersll'lv kirke.

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

Arealet beskrives således:

• l.V!: tOl;;ehol.ea rd. til _~t. fonta;re tlll;.vgn1~ lIoJ syJ til

oe~t~enJe bygning ~~ 6 - a ~len.

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 p~ 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

hver for sig.

~.ie;'ul,·.j •.ar" ('0

;J.~';HlrlJ Chrilii"I!l3 a

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. af JilI' ........V by,

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

en genpart henlægges på akt.....vlcac ~)'.r. :; ;1•.
Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 26/ 1 19 ~4•

.y~L. ~in b~;: _J. ~i ~l. 'bL. ~~1: ~k~b ~ Wr. id4.
Aor' i ;4': ~ka~ ~ ~r. ~~l •

.J6lUI.I"ul.1.;,;r.aawUng Jan 24/4 19, .. ;"ilwt ~lidtlllgi.r tor.~l/bt.

klllriel.

Gebyr:

~ 14 III ~r. 2,00



FREDNINGSNÆVNET>



trmatr1kuleret areal af Jerslev by og 80gn. REG. NR. -2/07 C 1/0·~ Ij
Anm(tlde:r I '

Fredn1ngøn*vnet for n~ørr1ni
amtarådr:ikredø.,-

I

.'I"

I
I
'"

.-------------_.-

b e $ t • m m e Q :

e .b:t .dol"d tor 'i1:1rket{lrden b.11 ..h~nd.'l.I.m(~tr1kult;ret .al'e~~lat
'rJersl.'" 07 og $OW1. d.r ph mntr1H,!.:lskort",:' heMT%U38 ~'H)lIparker11~t,;a-

pladf$ for kirkHn. 8:"l.d ••. :.08 viat aed r~dl ~n(rav.rin6 pi det fr~ml,1.l;t.

aatrih I·S.l~.\~{':n~t,trede. 1 føl",;t:nde oJDtnng•

• ' ~li..rl.;lalet 1:1:" 1,;;ke b::;~y;,;.v a~ ;Jller be!;l~L~tt,li ".Ied 'lld:~l'l..>tl.i~\J.el:·'l.>.;..lflnd.

le•• bre. ud.;)"lij.",?lt''t,;eder. i8bo er, VO~~)'i~~til b.si.,l~ ~.~~e~.lll!r -l,n, bt~v~u'1n&

at re-J.kt.f.'ber ~.i.l.r 11f;ne'.<le fil :;~di:'l.~.·lnd.• genøt,ndth J.ienllill' :J.·ls8 t (' ~t':t 1d

Ilt 11':iCe ,tinde arte4. Der Blå i Ut.ll:; hele 1 'dct !(u...~.~ta,:.<:lS 'n.~r::.tl ,'r- 1. den

nu \Ieat!!.en:i~ till?t~tH'1. dur kun virke .kg en4. elleX" r.:.l:nur~tHie for
~e\1.d~i",tentil ~;ll.r fra k1rj-.'tn., r..



;':04 øH" r.::atr. 1U". 4 1. 4 1. 4 .2,. 4 & Jeri31ev by 0& ~OO'h

.e Uod Gleh kirk'eGy.:rdsd1get, mod "leet og lwrdt lien ofJ>mt11g. b1v.~.

,.'or tr~i·j.nirl~en yde, J.n,,;en rs tr:.:.tni.\14*

r·:æry,.rcm.G~ ls.~:ndels. vil v~re at 't1ftg11øe $om $e"l t ..rta't1!t~~nd..

P" t1ne,\ Q~$bl,ht t i'Ot" 'iet n&~vnte ~r<e<:il 1dersløv b~' og ~('\.e.;.nmed re-

epekt ;J.f nu p~liY1.1tJ'thte h!ll~:t't.lse.r og e~rv1tutt~r. hvorom l'!llli:V'ifi&ø

f:åt 1I"ueX'\lttl ...;et er fr;.dn1H~snl':vn.t for d.3~1·r1na !'U'ltt't$:t''''~'~••

krea,'_{ og lttelt-if/, ..ht"Uttl'hiet tor Jerslev kiriu,,: hVErx:' tor td,•

• ) o\'~rv~nt'andek 'mdelse er a.f~l~gt med forb.nol.tl at 1':1rkec;i";.alert-

et~\ t1.dl!ttiiokh

Karsten. Chr. Petersen. Edv. Skræm.
ll ,

Kirkeministeriet har i skrivelse af 27. ds. til fredningsnæv-
net meddelt, at ministeriet for sit vedkommende intet finder imod
den afsagte fredningskendelse at erindre.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 28. december 1957.
Karsten.

tt Indført i dagbogen for retskreds nr. 79,
tltl retten i Brønderslev, den 30. DEC. 1957.

Lyst. Tingbog. Bd. I Bl. Umatrikuleret areal nord for Jerslev Kir-
kegård. Akt. Skab E nr. 336.
Rids medfulgte.

Kardel.
Gebyr
§ 14 II: Kr. 3,00.

\_--~-------------------------------~--~~
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~redn1n~snæYn.t for H~erringamtlJrådskreds.
REG. NR. ~/~ ~

Jtl::l'mpel- o~ gebyrtr1_
lov nr. 140-1937.

foret· ":,,e~frednin. eforAne'tal tninger til si, ring af d '..rslev kir-

kee oJagiv~18er. o~, dt:l.t'reuningenævnet bar tunuet neuelJ.nævnte

b e ø t e m m e 8 l

.it øet for k1rkeg~rden saa~ et vest for kirkegArden be-

liggende umatr1ku1eret areal at Jerslev by og sogn, mellem k1~-•'\keg&rdene d1tier og de ø~t og veat hel~or løbende offent1iue bl-..

el
ij.\I '

I

I )l ~
1_

veje, ed.ledes so. viet på det fremlagte matr1kelskort med rød

skravering, treåes 1 følg~nd.omf~at
.;rB,·let ml iKke 'bebYhges eller beplHntes mad udsi~tsøde-

læggende beplalltning, ligesom der heller ikke på are":i.let m{l.an-

bring•• tran8tormatorst~tioner, telefon- ol telegratmaster 0l
lignende. eller opstilles skure, udøalgs$teder, isboder, vogne
til beboelse eller opbevar1n, af redukAber eller lignende ak~m-
II1ende (.enetande. Uenlæggel •• af aftald. al 1kke tinde s"ed. Der
må 1 det hele ikke foretage. ænJr1nger 1 den nu be.tående til-
stand, del' k::4nv1r:~. iJktnmmende eller h1nd,r;Jnde for uch:~16t.n
til eller fra kir en.

Grænserne for fredningen er følgende:



a.n 1),:,. mCH1 1d ."t en tinle, ,,~u";'let "ad ;mJ(~t"r.<. nl'. '0 ~ t li lt::trdre

.1 , ~lttl. [f.u:l·:I, ,..l.," '''.nd V"st.

l..,-.:. l Jl~l" l, t.ri"nl1!,·r, lue.?' ~U':t ih\€it· .... MI ... ;r• .'l.rl!,' .. "; \ ..i':.. 'iN"~t(Uh

J '.r,,;]' 'l' 11\:\& ,H'nd91~. d,l Vt!':re .:t tlnf,lf~. ~i).r. ~Iervl tuti:\U t.
tønde .iH:. tin. ",'Ql';gh~l:,dettOl' :~.t_V11t. itl"lf, l :1 Jt.l'~l.'" t:.y o~~

fI,:r".. :r' •. ,1tt :{ J'ht.P'·t.~. Et!' .>f~<!;..'·t :lut!! fe.t' ':Jh,:'~d ~t kl"~"~ulln.t!\'t"....

__ :' .i.~'t'; .'l t. t orh

_ t'\',i .• n;,.,. ,'t'l.I.'Vtl;'Z. L,"U' :.;j.rr:1nt~ .\,l~,l\J~''''.~·i rech. Hm l. oktober 1957
Karsten. Chr. Petersen. Edv. Skræm.

Kirkeministeriet har i skrivelse af 27. ds. til frednings-
nævnet meddelt, at ministeriet for sit vedkommende intet finder

I~ imod den afsagte fredningskendelse at erindre.
'j~ Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 28. december 57.
e Karsten.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 79,
retten i Brønderslev, den 30. DEC. 1957.
Lyst. Tingbog. Bd. I Bl. Umatrikuleret areal øst og
vest for Jerslev Kirkegård. Akt.: Skab. H Nr. 27o.
Rids medfulgte (akt. E nr. 336).

Kardel.
Gebyr
§ 14 II: kr. 3,00.

I "
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02107.03

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02107.03

Dispensationer i perioden: 01-09-1995 - 16-02-2006

•



FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT
Gammeltorv 6,
9000 Aalborg
Telefon 98·12.7I.H

Modtagøtl
SkoVo og Nl:lturst~e'W~Fl,

'ii G SE~, ~99'f
Dato 01/09-95

Brønderslev Kommune
Teknisk Forvaltning
Bredgade 60
9700 Brønderslev

Vedr. FS 25/1995. Opførelse af et redskabsrum med garage og
traktorgarage på matr. nr. 20 ~ Den Nordvestlige Del,
Jerslev, et areal omfattet af fredningsoverenskomst, tinglyst
den 28. januar 1954.

Den 29. maj 1995 ansøgte De på vegne Poul Erik Nielsen om
tilladelse til på matr. nr. 2 O ~ Den Nordvestlige Del,
Jerslev at opføre henholdsvis et redskabsrum med garage, og
en traktorgarage. Arealet, der tænkes bebygget, er omfattet
af en fredningsoverenskomst, tinglyst den 28. januar 1954,
hvorefter indsigten til og udsigten fra kirken søges sikret,
bl.a. derved, at der ikke opføres redskabsum m.v.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse af ejendommen den 20.
juni 1995, og meddelte da dispensation til opførelse af
traktorgarage i ejendommens sydvestlige hjørne.

Efterfølgende har ejeren fremsendt tegninger til en ændret
beliggenhed og udførelse af redskabsbygningen, hvorefter
denne umiddelbart opføres syd/sydvest for kirkens kapel med
et areal på 10 x 6 m, og hvor facadehøjden angives til 2,5 m.
Taget udføres som et sadeltag med en hældning på 35 o og i en
mørk farve, som Leks tegl eller moccafarvet eternit, jfr.
tegning og beliggenhedsplan , fremlagt som bilag 13 og 14 i
nævnets sag.

Såvel Brønderslev Kommune som Nordjyllands Amts



•
- 2 -

~ Landskabskontor har godkendt projektet.

Fredningsnævnet, der skriftligt har foretaget den fortsatte
behandling af sagen, kan meddele dispensation til projektet i
den endelige udforming.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger
indbringes for Naturklagenævnet. Klage indsendes skriftligt
til Fredningsnævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb, idet
rettidig klage har opsættende virkning.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Med venlig hilsen

Sortsøe Jensen



__ FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg.
TELEFON 96 30 70 00

R~u.tiR. c2 I 01 . O':>.

Aalborg, den 26. august 1997.

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

•
FS 19/1997: Tilladelse til bebyggelse på matr.nr. 20 ap Den nordvestlige del,
Jerslev.
(j.nr. 5473/BS 199).

På vegne ejeren af ovennævnte ejendom, beliggende Mylundvej 89, Benny Hald, har De
den 9. maj 1997 ansøgt om fredningsnævnets dispensation til opførelse af en garage med
depotrum og fyrrum.

Fredningsnævnet meddelte den 1. september 1995 den tidligere ejer af ejendommen
tilladelse til at opføre en 10 x 6 meter stor redskabsbygning umiddelbart syd/sydvest for
Mylund kirkes kapel. Facadehøjden angaves til 2,5 meter, og taget skulle udføres som
sadeltag med en hældning på 35 grader og i en mørk farve som tegl eller moccafarveet
eternit.

I det nu foreliggende projekt er placeringen rykket en smule mod vest. Bygningen er
forøget med 10 kvadratmeter, og tagmaterialet angives som rød eternit.

Arealet er omfattet af fredningsoverenskomst af 28. januar 1954, der har til formål at
sikre indsigten til og udsigten fra kirken.

Nævnet har skriftligt behandlet ansøgningen og har besluttet at meddele dispensation fra
fredningsoverenskoms ten.

Afgørelsen, der er truffet i medfør af natyurbeskyttelseslovens paragraf 50, stk. l, kan
inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet. Klage indsendes skriftligt til Frednings-
nævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den
ikke udnyttes inden 3 år. .

e Sortsøe Jensen



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

29 mn, 2D02

Aalborg, den 26. oktober 2002 .

•
FS 53/2002: vedrørende anmodning om tilladelse til opførelse af redskabsrum på matr .

. nr. 30 g Jerslev by, Jerslev, der er omfattet af deklaration af 28. januar 1954 til sikring
af Jerslev kirkes frie beliggenhed.

Vedlagt fremsendes til orientering skrivelse afd.d. til Brønderslev Kommune, Teknisk.
Forvaltning, Bredgade 60, 9700 Brønderslev, samt protokol.

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

1. Knud Erik Jeppesen, Væverensvej 5, 9000 Aalborg
2. Søren E. Nielsen, Emvej 32, 9700 Brønderslev
3. Nordjyllands Amt, Natur- og Miljøkontoret, Niels Bohrs Vej 30,9220 Aalborg øst
4. Danmarks Naturfreningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
5. Danmarks Naturfredningsforening vi Mogens Ingernansen, Finsensvej 11,9700 Brøn-

derslev
6. Menighedsrådet ved Jerslev Kirke vfBørge Amtsen, Kærvangsvej 50,9740 Jerslev
7. Tom Jensen, Borgergade 37, 9740 Jerslev

1\8.Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgde 53, 2100 København ø.

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SI\J 2001 ~ 0·\ \/1"-/ - CJN:-I
AI<t. nr. 5L( RH. ";1



Aalborg, den 26. oktober 2002.

"tl

et Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00.

Brønderslev Kommune
TeknisK Forvaltning
Bredgade 60
9700 Brønderslev.

FS 53/2002: Vedrørende anmodning om tilladelse til opførelse af redskabsrum på matr.
nr. 30 g Jerslev by, Jerslev, der er omfattet af deklaration af28. januar 1954 til sikring
af Jerslev kirkes frie beliggenhed.

Ved skrivelse af 8. oktober 2002 har De på vegne Tom Jensen ansøgt om fredningsnævnets
tilladelse til på ejendommen Borgergade 37, Jerslev, at opføre en bygning med carport og
redskabsrum.

Fredningsnævnet afholdt den 23. oktober 2002 besigtigelse og forhandling på ejendommen.
Kopi af protokollatet vedlægges til orientering.

Ejendommen er omfattet af deklaration af28. januar 1954 til sikring af Jerslev kirkes frie
beliggenhed.

Under hensyntagen til, at den projekterede bygning vil få en træbeklædt facade mod kirken på
8,21 meter, en højde til kip på 3,21 meter samt vil blive beliggende 1,25 meter fra kirkegårds-
diget, samt at det ikke kan udelukkes, at der vil kunne etableres en indkørsel langs husets
sydskel, vil nævnet ikke kunne dispensere til det ansøgte.

Afgørelsen er truffet i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50, stk. log kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet til videre
foranstaltning.

Sortsøe Jensen

')I '! ri'" }ilh'
,. 'j'" .' 1111
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt afholdt den 23. oktober 2002 kl. 13.00 besigtigelse og
forhandling i

FS 53/2002:

Anmodning om tilladelse til opførelse af carport med redskabsrum på matr. nr. 30 g
Jerslev by, Jerslev, der er omfattet af deklaration af 28. januar 1954 til sikring af Jerslev
kirkes frie beliggenhed.

Nævnet var mødt ved fonnanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Knud
Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Søren E. Nielsen.

For Brønderslev Kommune, Teknisk Forvaltning mødte Per Møller.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Einar Flensted.

For menighedsrådet ved Jerslev Kirke mødte fonnanden Børge Amtsen.

Tom Jensen var mødt.

Der fremlagdes skrivelse af 8. oktober 2002 fra Brønderslev Kommune med bilag 1 - 2.

Fonnanden redegjorde kort for den på arealet hvilende fredningsdeklaration.

Tom Jensen oplyste, at han for nylig har revet det gamle udhus, der lå øst for ejendommen,
ned. Han ønsker at opføre en ny og større bygning indeholdende såvel carport som redskabs-
rum. Bygningen er beskrevet i det fremlagte bilag 1, og vil blive på 8,21 x 5,36 meter med
sadeltag i 25 graders hældning beklædt med sort eternit og med ca. 3.21 meter til kip.
Væggene vil blive bræddebeklædte. Bygningen vil blive placeret tilbagetrukket på grunden
med indkørse1langs beboelsesbygningens nordgavl, og således, at bygningens lukkede
langside vil være opført i en afstand af 1.25 meter fra kirkegårdsdiget.

e Der er nu ca. 5 meter mellem ejendommens nordgavl og kirkegårdsdiget.

Brønderslev Kommune og menighedsrådet havde ingen indvendinger mod det ønskede
projekt.

Danmarks Naturfredningsforening protesterede mod det ansøgte og henviste til, at denne
bygning i høj grad ville kunne skæmme indsigten til og udsigten fra kirken.

Under besigtigelsen konstateredes, at der er en afstand af ca.3meter mellem beboelseshusets
sydgavl og nabogrunden.

Nævnet voterede og besluttede ikke at imødekomme det ansøgte.

Ansøgeren blev vejledt om klageadgangen.

Således passeret.

--.. W ~';f\J :~~n(j~ I?- II ( 11.-1- {>(;.(.~I
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Brønderslev Kommune
Byggeri, Plan og Miljø
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Aalborg, den 21. november 2005

• FS 69/2005 vedr. matr.nr. 7 f Jerslev - j.nr. 10696/BS2005-455.

De har den 13. oktober 2005 for menighedsrådet ved Jerslev Kirke ansøgt
om tilladelse til opførelse af en carport på 24 m2 på matr.nr. 7 f Jerslev
(provstegården) ud mod vejen Præstelunden.

Carporten opføres aftrykimprægneret træ med fladt tag og lukket på tre si-
der.

Arealet er omfattet af deklaration til sikring af Jerslev kirkes omgivelser,
lyst den 24. januar 1954.

Sagen er skriftligt behandlet. Nævnets formand har foretaget besigtigelse.

• Idet carporten opføres i tilknytning til bygningerne på ejendommen, der er
omgivet af parcelhusområde, og carporten med den på fremsendte rids viste
placering ikke vil hindre indsigten til kirken, tillades det ansøgte.

Tilladelsen, der er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan in-
den 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

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



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

Brønderslev Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Ny Rådhusplads l,
9700 Brønderslev.

Aalborg, den 16. februar 2006

Vedr. FS 83/2005:
Ansøgning om tilladelse til at opføre en carport på matr.nr. 36 e Jerslev
by, Jerslev, der er omfattet af fredningsoverenskomst til sikring af
Jerslev kirkes frie beliggenhed .

• Ved skrivelse af 15. december 2005 har De på vegne ejerne af ovennævnte
ejendom ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at etablere en indkørsel og
opføre en carport i forbindelse med at et eksisterende udhus nedrives.

Fredningsnævnet foretog den 8. februar 2006 besigtigelse og forhandling i
sagen. Udskrift af forhandlingsprotokollen vedlægges til orientering.

Ejendommen er omfattet af deklaration til sikring af Jerslev kirkes frie be-
liggenhed, hvorefter der blandt andet ikke må opføres udsigtshindrende byg-
nmger.

Det oplystes under besigtigelse, at den projekterede carport vil få en belig-
genhed tæt på kirkegårdsdiget og en højde på ca. 3 meter. Herudover konsta-
teredes det, at der på naboejendommen findes et større åbent areal mellem

• kirkegårdsdiget og bebyggelsen.

Henset til at den projekterede bygning vil hindre indsynet fra vejen mod kir-
ken og idet etablering af carporten endvidere vil kræve etablering af en støt-
temur for at sikre mod skred fra kirkegårdsdiget, besluttede nævnet ikke at
imødekomme det ansøgte.

Afgørelsen er truffet i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50 stk.l og kan
inden 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



Onsdag, den 8. februar 2006 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
besigtigelse og forhandling i

FS 83/2005:
Ansøgning om tilladelse til at opføre en carport på matr.nr. 36 e Jerslev
by, Jerslev, der er omfattet af fredningsoverenskomst til sikring af
Jerslev kirkes frie beliggenhed.

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

For Brønderslev Kommune mødte Per Møller,

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Nils Schou,

For menighedsrådet ved Jerslev kirke mødte formand Susanne Hansen,

Ejerne Frank Christiansen og Svend Aage Andersen var mødt.

Der fremlagdes skrivelse af 15. december 2005 med to bilag fra Brønderslev
Kommune.

Nævnsformanden orienterede om fredningsoverenskomsten vedrørende de-
nne ejendom, hvorefter der blandt andet ikke må bebygges eller beplantes
med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der ikke må foretages æn-
dringer i den bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende
for udsigten til eller fra kirken. Dog må der foretages tilbygning mod syd til
bestående bygning på 6 - 8 alen.

_ Det oplystes, at denne tilbygning er opført som indgangsparti til ejendom-
men.

Ejerne oplyste, at der nu ønskes etableret en indkørsel og en 30 m2 stor car-
port nord for kirkegårdsdiget i en afstand af ca. 3 meter fra diget. Carporten
vil blive opført af trykimprægneret træ i klinkbeklædning, en taghældning
på 15 grader og sort eternittag. Højden til tagrygningen bliver ca. 3 meter og
afstanden fra bagvæg til skel mod vest bliver ca. 2 meter. Et bestående ud-
hus beliggende nordvest for huset nedrives. Under hensyntagen til niveau-
forskellen fra gadeniveau op til haven vil afgravning i terrænet blive nød-
vendig med 1-1 lIz meter.

Menighedsrådet udtrykte betænkelighed ved den korte afstand fra den pro-
jekterede indkørsel til kirkegårdsdiget, der vil være i risiko for nedskridning.

Brønderslev kommune havde ingen indvendinger med hensyn til afstand til
skel eller af vej teknisk karakter, men bemærkede niveauspringet fra vej til
have.



•

." Amtet henledte opmærksomheden på, at etablering af en indkørsel og car-
port så tæt på kirkegårdsdiget vil stille krav til etablering af en specielt ud-
fonnet støttemur, der kan modstå presset fra diget.

Nævnet voterede og besluttede ikke at imødekomme ansøgningen.

De mødende klagevejledtes.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
telefon 9968 8461 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 
Brønderslev Kommune. 

 
Den 27. april 2017 

 

FN-NJN-16-2017: Tilbygning i Jerslev. 

Fredningsnævnet har den 7. marts 2017 fra Brønderslev Kommune modtaget en ansøgning om 

tilladelse til at etablere en tilbygning til en eksisterende  bolig på matr.nr. 4p Jerslev by, Jerslev, 

beliggende Toften 3, 9740 Jerslev J. Ansøgningen er indsendt af Martin Søndergaard Karlsen. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen 

for afgørelsen fremgår i afsnittet neden for om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens omstændigheder 

Arealerne er omfattet af deklaration tinglyst den 28. januar 1954 til sikring af Jerslev kirkes frie 

beliggenhed, hvorefter arealet blandt andet ikke må bebygges eller beplantes med 

udsigtsødelæggende beplantning. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den bestående 

tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken. 

Det fremgår af det fremsendte materiale, at der ansøges om en tilbygning til eksisterende bolig mod 

syd  med 74 m
2 .

 Herefter vil boligens samlede areal udgøre 174 m
2 

svarende til en 

bebyggelsesprocent på 24%
 
af grundens areal på 725 m

2 
. Materialerne angives at være sten og 

tagpap på hele bebyggelsen med hældningsgrad på ca. 25. Tilbygningen vil få samme højde som 

den nuværende beboelse. Der vil efter projektet ikke blive vinduespartier over mod kirken. 

Tilbygningen vil blive ca. 11.25 m ud i haven mod syd, men stadig i en afstand af ca. 8,5 meter fra 

kirkegårdsdiget. 

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 12. april 2017. I 

besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt 

udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Frede Hansen. For 

Brønderslev Kommune mødte Jesper Bro. For Aalborg Stift mødte Mogens Andersen. For 

menighedsrådet ved Jerslev kirke mødte Britta Nielsen. For Danmarks Naturfredningsforening 

mødte Lars Schønberg-Hemme. Ejerne Martin og Sanne Søndergaard Karlsen var mødt. 

Brønderslev Kommune havde ingen bemærkninger til det ansøgte, der mod syd vil komme til at 

flugte med gavlen på naboejendommen. 

Aalborg Stift ved Mogens Andersen havde ingen bemærkninger til det ansøgte, der i forhold til 

indsigten til og udsigten fra kirken ligger tæt på den relativt dominerende bygning til 

graverfaciliteter (FS 60/2009). 

Menighedsrådet havde ingen bemærkninger. 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Danmarks Naturfredningsforening havde ingen bemærkninger. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Jerslev 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. 

Idet fredningsnævnet lægger til grund, at den ansøgte tilbygning ved sin placering og størrelse i 

samspil med den eksisterende bebyggelse på naboejendommene ikke vil hindre indsigten til og 

udsigten fra kirken, kan der meddeles dispensation. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 

uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 

altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på 

Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.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. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i 

Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.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.  

 

Miljøklage- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er 

indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 

disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin 

klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret 

http://www.nmkn/
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tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler 

imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager 

har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

Med venlig hilsen 

                                                                         

Niels Bjerre 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 

2. Frede Hansen, 

3. Miljøstyrelsen, København, 

4. Brønderslev Kommune v/ Jesper Bro, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Lars Schønberg-Hemme, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

10. Aalborg Stift, 

11. Menighedsrådet ved Jerslev kirke v/ Britta Nielsen, 

12. Brønderslev Provsti, 

13. Martin og Sanne Søndergaard Karlsen. 
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