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REG. NR . .2''?'''~

Matr.nr.: 111k Hune b, og sQgD. Genpart

4..Aug. 1954.

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. 111k af
liune by, sogn at lade etlune

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

Arealet beskrives således:

l;en IUtl1ge del a! llliitl'.niL'. 117~ 08 gåenlie mod vest 100t11

en ate;and at 50 meter fra kirkegårdens vestre akel.

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 menighedsrådet for

hver for sig.

31/ ,, den 19 54.

A. ~hel1ufsen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

111klyse på matr. nr. af Hune by,
HUD. sogn.

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

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 17/ 4 1954.

Indført 1 lagbogen tor h.i.kireda Nr. 69
,i'l:llrre8undb)'Købsiad og k~_ H.rl'oet •• d
Hvotbo Herred

§ 14 XI. 2 Kr.
den 4. Au«. 1954.
L '1 • t.

r. Juhl.
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REG. NR. :l/Y? 4

Matr.nr.: 111& HUDe by. Hune 8080. Genpart

40U

4. A\lB. 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

J)en danøke Stat vi lanabrugBUl1n1eterlet

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 111& af

Hu", by, Hun. sogn at lade et
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beligge~hed af

R"dhus kirke.

Arealet beskrives således:

~en del af mat~ nr. 111&. åer ligger tnden tor en afstand
af 100 m fra kirkeeår'ens henholdsvis vestre, nordre og østre
skel som angivet pi vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplante s med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,

eller opstilles skure, qdsalgssteder, 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.

Påtaleoerettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Rflldhuakirke
hver for sig.

Laadbruga cn1n1ater1 e'" den 26 I 4

J. ~lDllIrum

19 54.

Chr. Gulman
ekapaekr.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på ma tr. nr. 111& af Hune . by,

Hune sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 24/!5 19 54.

Karaten.

5 14 III 2 !Cr.

Indført 1 ~gbosen tor aetskreda
nr. ~9 Nørre.undb, K.b.~adOl X~~
Herred .e~Hvetbo Herrad
den 4. Aug. 1954.
L , • t.

Jf. Jubl.

. ,

~l ,l '. t
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REG. NR. ,2/Y9B
Matr.nr.: ilddt

111a dUlle b,.
bUlle 80p.

Genpart

4. aug. 1954.

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

Anmelder: , I

Fredningsnævnet for Hjørring
amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 111& af

by LI sogn at lade ettiUIl. 'nuae
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

kirke.

Arealet beskrives således:

Fredningen har følgende omfang:,darli,are
Arealet må ikke/bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg _

gende beplantning, ligesom der hell er 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.

Der taca. do. forbahold med hen8,n til at b8Daohua, der &i
as" .. op:tiJrt 110rd tOI' det nlJv~r"nde tørvahuG aamt btlnaaga.rdnor~ for hensehusot.
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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.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsr"åds-

kreds og menighedsrådet for

hver for sig.

, den 21 / 5 19 54.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. af111n by,

lIune sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 24/ 5 1954.

Karsten •

t 14 II, 2 AI'.

Indtil rt 1. Ullgbogen tor k,tekt.dl

~r. 69 Narreaundb, ~.betaa Ol K~er
H61'l"eO med rivetbo Uerrld

den 4. AUI. 19,4.
L J S f.

}'.Jubl.

lo"
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Ir. 2242
IS REG. NR . .-2/SI~~
22. ~Wll 1951.

Matr.nr.: 118 l Hun. ~~ o. 101D. Genpart

, l

Stempel- og gebyrfri,
lovnr.140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredn ingsoverenskomst.

Undertegnede

, .1 .'" , • ~ J • J

erklærer sig villig til som ejer af matr .. nr. 118 li af

by, Ifune . l sogn at lade et

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

kirke. I ,

Arealet beskrives således:

Dta veet111. d.l at ••tr. nr.' 118 l, ., ".nd •• od ••t, indtil
.... t.taad .t 50 •• ter r'an.t 1J'. kt'rk'&b"d.a. t.t" .k.l. dOI
Jnm 1 en d$bdtl at 50 II.

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-
• .;". t. t Ir" •

else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende

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

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan vi rke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.



For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte 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 R.dhul kirke
hver for sig.

, den 25 , 1954

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det. at fredningen vil være at ting-
lyse på ma tr. ur. 116.li! Huneaf by,

Hun. sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket
en genpart henlægges på akt. I 261

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 19li 1951.
p.d.v.

'lt. HorDllIlaDI1

til.

IDelt.n 1 dllhl'D to," I'.... krea Ar. ,7t. ,1'." .... l JiZ'.'.relev,
d'D 22. ~UDl 1951.

tø.". 21a'M" 'Id.' y BI" u.a !t. Ak"•• Ik'alt I. ~I'. '19.
lort tore"1.". h.par' 1 akt I ar. l 281..

hrd.l. 11 l ,

....._-
,J: 1 ~1' I • l l f I .J ~ 1"

• l .' , . ~ • I l . d II l L l J , I ~

! I J f J. • l" .•
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Det med rødt skra.verede ..re~lpAlæ es servitut om frednin •

l'/cf'h-"a'~e~-e. anL~aA~f o/t!Æ-:9'~..V'Z'ry
z Cc.~:ycd /9$.2



•

•

02149.03

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02149.03

Dispensationer i perioden: 16-11-1993 - 02-06-2004



Rtb. NR. ?- \ L\9 .0 '3>

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

Aalborg:. den 16. november 1993.

Marg:it Thomsen.
Torvesvei 33.
9000 Aalborg:.

FS 41/1993: Vedr. udvidelse af bve:e:efeltoå matr.nr. 118 t Hune bv. Hune.

De har til nævnet fremsendt en ansøenin9: om udvidelse mod nord med 6-8 meter af
bv~efeltet på ovennævnte ejendom i forbindelse med opførelse af et sommerhus på
grunden.

De nordli9:Ste 50 meter af eiendommen er omfattet af kirkefrednin9:Sdeklaration ved
Rødhus kirke.

•
I udstvkningsplanen for området er på eiendommen udla~ et bv~efelt. der i sin helhed
er belig9:ende syd for det kirkefredede areal. Frednin9:Snævnet har 9:odkendt udstvknings-
planen i medfør af den dagældende naturfredningslovs paragraf 47 på betin9:else bl.a. af•
at kirkefrednin9:Sarealet friholdes for bebv~else.

Danmarks Naturfredningsforenin9:S lokalkomite. Rødhus Meni~edsråd 09: Aalbor9:
Stiftsøvri~ed har tiltrådt. at nævnet meddeler dispensation fra kirkfredningsdeklaratio-
nen.

Nordjvllands amts landskabskontor har indstillet. at nævnet ikke meddeler dispensation.

To af nævnets medlemmer finder ikke. at hensvnet til ind- og udsigten fra Rødhus kirke
taler mod den ansøgte dispensation. idet der herved bl.a. er henset til. at den offentli,ge
vei forløber mellem kirken og matr.nr. 118 t Hune. og huset vil blive placeret tilba-
getrukket 44 meter fra nordskellet.

Eet medlem finder. at eiendommen li~er så åbent. at der alene bør meddeles dis-
pensation for så vidt angår badeværelsesudbv9:DiDJ~ensvarende til ca. 1.5 meter.

ra-&. \'2.. \ \I\~- 000 \ \ C) (O
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Afgørelsen træffes efter stemmeflerta!. 0.9;nævnet .9;odkender derfor, at by.e;.e;efeltetpå
matr.nr. 118 t, Hune, udvides med 6 meter mod nord. Det bemærkes, at dispensationen
alene vedrører forholdet til kirkefrednin.e;sdeklarationen.

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. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb.
Rettidig klage har opsættende virkning. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet
inden j år. klage skal indgives skriftlIgt til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen



•
Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 30 7000

Byggefirmaet Jørn Hermansen ApS,
Søv~Dget 15, Hvornum,
9500 Hobro.

Aalborg, den 2. juni 2004.

1- FS. 19/2004 :
Ansøgning om tilladelse til udvidelse af byggefelt på matr.nr. 118 t Hu-
ne by, Hune, der er omfattet af fredningsdeklarartion af 22. juni 1957
til sikring af Rødhus Kirkes frie beliggenhed.

Ved skrivelser af7. og 23. april 2004 har De på vegne Lars Jensen ansøgt
om tilladelse til at udvide byggefeltet på ovennævnte ejendom.

Nævnet afholdt den 26. maj 2004 besigtigelse og forhandling i sagen. Ud-
skrift af protokoltilførslen vedlægges til orientering.

Ejendommen er beliggende på et areal, der er omfattet af ovennævnte dekla-
ration til sikring af Rødhus Kirkes frie beliggenhed. Det er oplyst, at formå-
let med ansøgningen er at skabe større afstand til beplantningen på grundens
sydlige ende. Dette vil medføre, at byggefeltet udvides 20 meter mod nord
og således indskrænker deklarationsområdet til 30 meters dybde fra skelpæ-
lene mod vejen.

Materialevalget til det påtænkte sommerhus blev oplyst til at være træ, malet
i jordfarveskalaen samt tagdækning med matte mørke betonsten. Herudover
oplystes det, at den slørende beplantning mod kirken påtænkes opretholdt.

Det bemærkes, at menighedsrådet ved Hune og Rødhus kirke vi menigheds-
rådsformand Poul Jacobsen telefonisk har meddelt, at der ikke er indsigelser
mod det ansøgte.

Under hensyn til, at der på grund afplantageplantning ikke er indsigt over
parcellen mod kirken fra syd, og at udvidelsen afbyggefeltet vil ligge uden-
for en cirkelbue med centrum ved kirken og som berører bebyggelserne på
nabogrundene, kunne nævnet tillade det ansøgte.

Tilladelsen er meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50 stk. l og
kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes
til fredningsnævnet til videre foranstaltning.

J(J(I/- /2/01'- 000/
--_ ..---_ ..-.--------------



, ,

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 fred-
ningsnævnet, og behandlingen af klagen bliver først påbegyndt, når gebyret
er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen

kopi er fremsendt til :

l. Knud Erik Jeppesen,
2. Knud Larsen,
3. Nordjyllands Amt, Naturkontoret,
4. Pandrup Kommune,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, att. Bent Andersen,
7. Lars Jensen,
8. Jørn Hermansen ApS,
9, Skov- og Naturstyrelsen,
10. Menighedsrådet ved Hune Kirke, att. menighedsrådsformand Poul Ja-

cobsen, Bakkevej 4, Hune, 9492 Blokhus.



Onsdag, den 26. maj 2004 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
besigtigelse og forhandling i• FS. 19/2004 :
Ansøgning om tilladelse til udvidelse afbyggefelt på matr.nr. 118 t Hu-
ne by, Hune, der er omfattet af fredningsdeklarartion af 22. juni 1957
til sikring af Rødhus Kirkes frie beliggenhed.

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

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Claus Riber Knudsen.

For Pandrup kommune mødte Ingelise Eriksen,

__ For Danmarks Naturfredningsforening mødte Bent Andersen,

Jørn Hermansen og ejeren Lars Jensen var mødt.

Der fremlagdes skrivelser af7. og 23. april 2004 fra Jørn Hermansen med
bilag l - 4.

Nævnsformanden redegjorde for den foreliggende ansøgning om at udvide
byggefeltet ca. 20. meter mod nord i forholt til deklarationsområdet.Ved dis-
pensation i 1993, meddeltes tilladelse til at udvide byggefeltet med ca. 8
meter mod nord. I fredningsdeklarationen er fredningsarealet beskrevet som
den vestlige del af matr.nr. 118 b, hvorfra matr.nr. 118 t er udstykket, gåen-
de mod øst i en afstand af 50 meter regnet fra kirkegårdens østre skel, dog
kun i en dybde af 50 meter.

Lars Jensen oplyste, at det ikke er hensigten at ændre på beplantningsforhol-
dene, men alene at skabe mulighed for - uanset bevoksningen - at få mest
mulighed sol syd for huset. Huset, der skal opføres bliver ca. 90 m2, tag-
dækket med mørke, matte betonsten, træbeklædt og malet i mørke farver i
jordfarveskalaen.

Danmarks Naturfredningsforening og Nordjyllands Amt havde ingen ind-
vendinger mod det ansøgte under forudsætning af, at den nuværende sløren-
de beplantning opretholdes. Derved ændres deklarationen s intentioner ikke.

Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte.

Således passeret.

Sortsøe Jensen
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