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Åk~1 ikab M Nr. 698
Matr.nr.: ,~ jen Dordv.~~llgedel

at Ved8~.d sQgn.
Genpart

1960
26. D.~rU 1955.

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

Fredningsnævnet 'for Hjørring
amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

fru l a r e n s " b o I' 'I

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

~D Bordvestlige d.~at ~'Vedsted sogn at lade et
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

Ved.ted kirke.

Arealet beskrives således:

lin bnallllleves~ for kirkegArden pi 20 .etel'.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes

kirken.

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

, ,
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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 Ved6ited kirke
hver for sig.

Birkele S"" den , 15/5, 19 54.

Karen Søborg

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på ma tr. nr. 35aa ten DOl"dveat-8af:a lig. 12.1a~ V.aned ~
sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 2~ 4 19 55.

IDJ!ert 1 laabosc :tor Ret.kre".
»r. 69 ~ørruaunJb~ X.bøtad Ol k~ar
Herred med Hv.tbo Harr'G
d. 26. Apr. 1955.
l.ISt.

, 14 III 2 ltr.
J'. Juhl
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Matr.nr.: '6~ Len nor~veat11ge del
af VedBted 8oln.

Genpart

2469.
18. Ma3 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørrinl

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. '6& a

sogn at lade e
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed a

Ved_ted kirke.

Arealet beskrives således:
~1 br~mme e1~ 06 ~it to. kirkeg~d.D pl ,~ aeter.

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 de
hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der
kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra
kirken.
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For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte 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 •Vedsted kirke
"

hver for sig.

Itilvr1nC , den 15 / 5 1954.

Andreas Grelusen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at frednin~en vil være at ting-

lYs e på ma t r. nr. } tSa
at Vedl""

afL4D nordvea~lls. del ~,
sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den17 /5 1954.

Karlten.

Indf~rt 1 l~gbogen for k,tlkredl Ir. 69
~~rreaundbl K.ba"ad og I~~r Herr.~ ••d
nve'tbo Herr.d
den 18. Ma~ 1954.

L 'I • "i 14 II. 2 Kr.

i. Juhl.

", J,
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Matr.nr.: l6X .uen norovea1ilige del Genpart

at V.dlted loen.

2470

18. Haj 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

murer ferdinand Vl1ladsen,

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

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

f.d'tud kirke.

Arealet beskrives således:
La br.;;lllwe .!Jif. 2u Illeter UOrJV6.:lt tor kix·kegal'tJen.

Fredningen bar følgende omfang:
Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der hell er ikke på area,let 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. Henlæggel·se af affald må ikke finde sted. Der må i det
hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der
kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra
kirken.
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For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

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

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-
bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Vedsted kirke
hver for sig.

,den 15 / 5 19 54.Birkelae

lerdlnand Villa~sen. ~irkev,j. Birk.lae.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. a f I.1enDordve ..t1111. deJ.~,

Ved.ted sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 17 / 519 54.

Karaten.

Indf.nt 1 L:ae-bogen tor Rfl'tSrlreda
Hr. 69 w~rr'8uDdby ~0b.tad Ol l~ar
Herred •• d dv.tbo Kerred

t 14 II. 2 Kr.

, den 18. *3 1954.

L 'I 1& '\.



Matr.nr.: '6&1 ~,en nordvestlige del Genpart

at Ve.ted .øgn.
2471
18. Haj 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. ,6&t af

l;en noroveatl1se "el at ~, sogn at lade et
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

v • d 8 t e eS 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 anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,
eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-
else eller opbevaring af redskaber eIler 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 Ved',"ted k1rke
hver for sig.

,den 15 / 5 19 54.

SillrenS.bor,

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. 36......
af sogn.

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

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 11/ , 19 54.

Karaten.
Indfør~ 1 Lagbogan tor Ret.kreds
Nr. 69 NJrrelundb1 K.batad OS l~.r
herre~ lIeJ Hvetbo a.fred
deR 18. ri~j 1954.
L, •.11.i 14 111 2 ~r.

" . ,.
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Matr .nr. : Genpart'61&. ,6all. }6ak
Den nordvest11,. del
a~ V.deteli -can.

2472
18. Ma~ 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredn ingsoverenskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr.
eSbM...... a~ VQ8~e4 sogn at lade etDen 1l000dveetl'ls. del

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

Arealet beskrives således:

~n brøæwe pa 20 meter norJ for k1rkegirden.

Predningen 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, 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 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
Vedu'ted k1rk.

hver for sig.

1J1rkels. ,den 15 /5 19 54.

Halvor Chrhtenøen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. }CU. 'OUt'6.

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

sogn.

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 17/ 5 19 54.

Karstell.

~ 14 II. 2 Kr.

Indløri 1 legbosenfor R.".k.r.de
Hr. 69 ~~rriiundbl K.bat.d Ol KJilr
Herred med ~iv'ibv K.n.4
aen'la. MaJ 1954.
L 't • t.

r. Juhl •

• "T,
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Matr.nr.: '611 ten nordve.tligt
del at Ve~.t.d tOlD.

Genpart

247'
18. HaJ 1~54.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

" &1
erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af

VoJ'fted~, at sogn at lade etLeD Dor~v'8t11,. dtl
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

kirke.

Arealet beskrives således:

'"n bl"fflllllle PÅ ,m lIJ1e1ier nor:l fur k1.rlug4.rJen tra vIIir. skel
t11 }5 meter øst tor k1rkeglrden.

Predningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der hell er ikke på arealet må anbringes
. .

transformatorstat~oner, 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 skæmmendeeller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.
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For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

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

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-
bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-
kreds og menighedsrådet for Vedete:i kit'ke
hver for sig.

.Birkelat , den 16 / 5 19 54.
Jens Cbr. }ederaen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
1-

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

lyse på matr. nr. '6 U af ten Dordv""11,. clel 'U.
Ilt sogn.

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

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 11 /5 l g 54.

Karst.n.

114 III 2 Kr.

Indf.rt i Lagbogen tor Øetakrldt
Nr. 69 HilIrreaun.jbyK.b." ..d os K~:.r
Herr.d med Hvetbo Herr.d
~en 18. Maj 1954.
L J • ".

• ,~ •• I ~I~
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REG. NR. .,f/$" 1'9 /7j; 5

Ma t r .nr. :'6&1 ten Dordvoatl18e Genpart

dtl af V.dli.~ .010.

2414
18. Ha, 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. af
sogn at lade et

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

Arealet beskrives således:

Ea bl'tllDllI nOl'j :fer k11·J.:egLrdf;JD ,pi 20 _ter.

Predningen har følgende omfang:
Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmast~r 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 de1
hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der
kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra
kirken.
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For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

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

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for

hver for sig.

1tlrkel•• S... , den

Vedsted k1rke

15 / 5 19 54.
Anton ~hr1i1en$en

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

lyse på matr. nr. }6&1

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

af Iien nordvest1t«e del ~.
at sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den ~7/ 51 g

i 14 U. 2 Kr.

" ,

54.

Karaten.

Indt~rt 1 Lagbogen tor Retlkreda
Mr. 69 larresundbl K.blta' Ol I~~r
Herred lliedlivetbo Herred
d.a 18 • 5 - 1954.
~1a t.

l. Juhl •

.'

J. { , "
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REG. NR . ..t/5"'T /1 ~_!~

Mat r •nr.: " i. 1)0 1I01'4"8.'U... 4.1 Genpart
at V.4.'.. .01A.

260228. MAI 1955

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørrin~

amtsrådskreds.

Fredni ngsoverenskomst.

».n lIol'4"•• 1;11g••• 1 ~ at '.481;84 sogn at lade e1

Undertegnede Xelllgbe4.rA4.' tor '.4.'.4 kirk.

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. a1

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed a1

kirke.

Arealet beskrives således:

H.l. ma1;l'.~. " a (kll'k."'8 park.r1D&.pla4. V8.1; tor klrke-
s'r4aø)

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 de1

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 v••••• a klrke
hver for sig.

It.,.4.'e4 pr.'llrt.l ••len l' /, 19 54.Valbora 11.1.... AD"OA Jlrsen ••n.JOh8All. Anet.r.en. loh.. Chrlsten"lhl.rlltlu 1011.n.'A. 11.1. Vaater.
th. Pall.Bu, 'oraancl. Gunnar IristluB.a.
J.abr pr. Aablbl'o. ~

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. a f :D." 1I01'4...... 11C. 4.1 bix

V.4.te4 ,sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagt e kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.
Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds ,den ,/ 8 195".

Karlten.»... tl1t~d••• at Aal'Yarendo tr.4nlncltilbuA .tDc1,•••lO••• n1tut.1iitt.,rul. pI. aatr. nr. " .a. Den 1101'4"..e .. l1&' 4.1
at V.etlte4 BOin, 408 •• 4 telgende torbiholetl

sllanf' areale' ".lnllirer.. at 4e klrkel1.e .,a41&bedel',
t~t.r k rk••1.ilterllt 40a uan.et narvareactl deklaration at-,.rel.o ••4 henlln t11 eventuIl optøhel.8 at b,&a1 ... r pi ar.al ••,tor .1 Y14t 41 ••• akal t~en. k1rkell., torall. ,1l'14n1Alln bOl'tfa14.r 1 d., 9..tan•• hyori.areal" •••• 1'•• Ittebll".. 18441'&8'" un4al' klrklcArd ...lirk ••al.ter1". 'In 21. ø.pto.ber ).9'4,~,:I ., ." j , •P•••V.I.a.. "

1ft. fn.le.n,
. ta.., .,', ,.. "

WI.n 1 DaalaoSlra tor a.tRr.4. 1lI'. 6' 'In •• _4b, lIlai""Ol Kj.r.len.4 ••• IYI'bo aern4,' dl" 28.•.. ~ 195'~\, "It1 ....
t 14 Ile 2 ø.
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DISPENSATIONER>

!- Afgørelser - Reg. nr.: 02154.01

Dispensationer i perioden: 15-07-1987 - 27-11-2002
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FREON IN GSNÆVN ET
for

Nordjyllands amts nordlige fredningskredse) Banegårdspladsen 4, 9700 Brønderslev
Telf. 08820388

REG.NR. Brønderslev, den
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15. juli 1987
Fs. 142/87
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Aabybro kommune
Teknisk forvaltning
Toftevej 43
9440 Aabybro

Ved skrivelse af 5. juni 1987, j. nr. 17-1, modtaget i fred-
ningsnævnet den 25. juni 1987, har Aabybro kommune ansøgt om tilla-
delse til at etablere en stiforbindelse mellem Birkelse plejecen-
ter og Vedsted kirke.

Stiforbindelsen.er i overensstemmelse med de i lokalplan 5.02
angivne retningslinier.

Ca. 20 m af stien bliver placeret inden for Provst Exner fredet
areal.

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 bortt'a1der, hvis-den ikke nyttes inden 5 år fra

dato.

P.

Kopi til:
Nordjyllands ~tskommune, 1andskabskontoret, Niels Bohrs Vej 30,
9220 Aalborg øst, j. nr. 8-70-52-4/849-1-87.
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Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 03.03.2000

Aabybro Kommune
Teknisk Forvaltning,
Rådhuset, Toftevej 43
9440 Aabybro
att. John H. Nielsen.

FS 7/2000: Ansøgning om tilladelse til tilbygning til enfami-
liehus, matr.nr. 36 v den nordvestlige del, Vedsted, belig-
gende Hjortsvej 21, Birkelse, 9440 Aabybro, på et areal, der
er omfattet af fredningsoverenskomst af 18/5 1954.

Ved skrivelse af 16/2 2000 har De på vegne ejeren af ejendom-
men, Hjortsvej 21, BirkeIse , anmodet om tilladelse til at
nedrive eksisterende carport, redskabsrum og udhus for at op-
føre en ny bygning samme sted og sammenbygget med det eksi-
sterende beboelseshus.
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Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration af 18/5 1954
til sikring af Vedsted kirkes frie beliggenhed.

Fredningsnævnet foretog den 1. marts 2000 besigtigelse og
forhandling ved ejendommen. Udskrift af protokollatet vedlæg-
ges.

Det fremgår heraf, at nævnet besluttede at imødekomme det an-
søgte.

Tilladelsen er meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk.1, og kan inden 4 uger påklages til Naturklagenæv-
net. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet. Tilla-
delsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfal-
der, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.



Onsdag, den l. marts 2000 kl. 10.30 foretog Fredningsnævnet
for Nordjyllands amt besigtigelse og forhandling i

FS 7/2000: Ansøgning om tilladelse til tilbygning til enfami-
liehus, matr.nr. 36 v Den nordvestlige del, Vedsted, belig-
gende Hjortsvej 21, BirkeIse, 9440 Aabybro, på et areal der
er omfattet af fredningsoverenskomst af 18. maj 1954.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det
amtsrådsvalgte medlem, Egon Skjørbæk, og det kommunaltvalgte
medlem, Verner Skole.

For Nordjyllands amt, Natur- og Miljøkontoret, mødte Claus R.
Knudsen.

For Aabybro kommune, Teknisk Forvaltning, mødte John H. Niel-
sen.

For Stiftsøvrigheden mødte kontorchef Løvgreen og Mogens An-
dersen.

For Provstiudvalget mødte Frank Dulsgaard.

For Menighedsrådet ved Vested kirke mødte Bent Andreasen.

Ejeren var mødt.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af 16. februar 2000 fra Aabybro Kommune med
bilag 1-12,

2. Skrivelse af 29. februar 2000 fra Nordjyllands amt.

Ejeren, Henrik Skov Jensen, oplyste om det projekterede byg-
geri, at eksisterende carport, baghus og redskabsrum nedri-
ves, således at alene forhuset forbliver. Derefter tænkes op-
ført en ny bygning til beboelse og carport på i alt 80 kva-



dratmeter og en uudnyttet tagetage på 42 kvadratmeter, alt i
udformning og af materialer som det eksisterende forhus.
Tilbygningen bliver ca. 1/2 meter lavere end forhuset og ta-
get, der får hvalm, bliver med 45 graders hældning. Hele fa-
caden vandskures og hvidmales.

Formanden orienterede om fredningsdeklarationen.

Løvgreen bemærkede, at stiftet ikke har indvendinger mod pro-
jektet, forudsat at der ikke i fremtiden bygges kviste på hu-
sets østside mod kirken, ligesom tagmaterialet skal fasthol-
des også i fremtiden.

Aabybro kommune havde ingen bemærkninger.

Menighedsrådet og Provstiudvalget tilsluttede sig stiftets
bemærkninger.

Amtet henholdt sig til den fremlagte skrivelse og havde i øv-
rigt ingen indvendinger.

Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte.

De mødende blev gjort bekendt med klageadgangen.

Således passeret.

Sortsøe
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,

I Badehusvej 17,9000 Aalborg,il Telefon 96 30 70 00

Aabybro Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Rådhuset, Toftevej 43,
9440 Aabybro.

Aalborg, den 27. november 2002 .

• Vedr. FS 45/2002: matr.nr. 35 ah, Den nordvestlige Del, Vedsted,
Deres j.nr. 2/124.

Ved skrivelse af 3. september 2002 har De forelagt fredningsnævnet en an-
søgning om ændring afudhusbebyggelsen på ovennævnte ejendom, j fr. ved-
lagte facadesnit. Mure.;ne kalkes hvide, gesimshøjden bliver 2,44 meter og
taget med hældning 15 grader beklædes med sorte decraplader.

Ejendommen er omfattet af deklaration af 18. maj 1954 til sikring af Vested
Kirkes frie beliggenhed.

Provstiudvalget har tiltrådt ansøgningen.

• Sagen er skriftligt behandlet.

Da ombygningen findes af uvæsentlig betydningfor indsigten til og udsigten
fra kirken og da udskiftningen af de eksisterende udhus e med et nyt vil være
en æstetisk forbedring af forholdene, tiltrædes det ansøgte.

Tilladelsen, der er meddelt efter naturbeskytte1seslovens § 50 stk. l, kan in-
den 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning. Tilladelsen må ikke udnyttes in-
den klagefristens udløb og bortfalder såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.
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Facadesnit, ny tilbygning

Snit: Bygningerne set fra øst (kirken)

Målforhold: 1:100

Ejendom: Matr. nr. 35 ah, den nordvestlige del, Vedsted
Sogn

Adresse: Hjorthsvej 10, 9440 Abybro

Bemærk at placering af vinduer og døre kan afVIge få cm idel endelige projekt.
hvor konstruktive forhold nødvendlggører delle.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Den 19. april 2018

FN-NJN-18-2018: Udhus ved Vedsted kirke.

Fredningsnævnet har den 27, februar 2018 fra Jammerbugt Kommune modtaget videresendt 
ansøgning om tilladelse til at opføre et udhus på matr.nr. 36 ai Den nordvestlige Del, Vedsted, 
beliggende Mejerivej 22, 9440 Aabybro. Ansøgningen er indsendt af ejeren, Hans Christian Worch.

Fredningsnævnets 3 medlemmer har behandlet sagen uden besigtigelse og har efter høring af 
Aalborg Stift besluttet at meddele dispensation til det ansøgte. Begrundelsen for afgørelsen fremgår 
neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration af 18. maj 1954 til sikring af Vedsted kirkes frie 
beliggenhed, der har bestemmelser om, at arealet ikke må bebygges eller beplantes, ligesom der 
ikke må opstilles skure, boder eller lignende skæmmende genstande. 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 ansøgningen, at der søges om opførelse af et udhus, der ligger mellem ejendommens 
nuværende garage og det nordlige skel. Garagen inddrages til beboelse. Det nye udhus strækker sig 
fra garagens facade mod Mejerivej og med en længde på 12 m mod kirkegården. Udhusets bredde 
er fra 2,5 m til 3,4 m. Højden er maksimalt 2,5 m. Udhuset har fladt tag. Ejendommen er beliggende 
nord for kirkegårdens nordøstlige hjørne. Afstanden fra det nye udhus til kirkebygningen bliver ca. 
115 m og afstanden fra udhuset til skel mod kirkegården bliver ca. 9 m.

Kirkegårdskonsulent Mogens Andersen har i sin udtalelse til Aalborg Stiftøvrighed den 26. marts 
2018 bemærket, at opførelse af udhuset ikke vil påvirke oplevelsen af kirken eller kirkegården, der 
har beplantning omkring sig. Aalborg Stift har den 11. april 2018 meddelt Jammerbugt Kommune, 
at Stiftet kan anbefale, at ansøgte godkendes.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Vedsted kirke og kirkegård 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.

Fredningsnævnet kan på baggrund af de fremkomne oplysninger meddele dispensation til det 
ansøgte, der ikke vil hindre indsigten til og udsigten fra kirken.

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 
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altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 
hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- 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 hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 
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.



3

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

Tage Leegaard                           Niels Bjerre                                Torben Sørensen

Denne afgørelse sendes til:

1. Miljøstyrelsen, København,
2. Jammerbugt Kommune ved Peter Christian Drustrup,
3. Danmarks Naturfredningsforening, København
4. Danmarks Naturfredningsforening v/ Søren Rosenberg,
5. Dansk Ornitologisk Forening, København,
6. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
7. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
8. Friluftsrådet, centralt,
9. Friluftsrådet Vendsyssel,
10. Aalborg Stift,
11. Kirkegårdskonsulent Mogens Andersen,
12. Hans Christian Worch.
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