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Br. 4510
12. dec. 1957.
Matr.nr.: .. lk 1'" l"Uma_r U ere_ are. a~

Vr.D.~e4D~ 0l 80&0.

/~ -7~REG. NR. -!/5~.!J /1:' ,s

Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

Ken1sheder'dei for Vreneted kirke

erklærer sig villig til som ejer af.wfil .. "•• alWvnte areal af

Vreneted by, VreDeted sogn at lade et

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

Vrensted kirke.

Arealet beskrives således:

Jordstr1.1en lan«s kirk.~ard.n. a~Qdre 4111.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ~k~e på arealet må anbringes

transforma torsta tioner, 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 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 Vr.ni~.d kirke

hver for sig.

Yrerurted , den 19 54.

C.M.Peder.ea, t~d.
Elvina And.rslIlA,
GUADar Hau&aard,
ot10 Mlkkølaea,

Sosnepræst.

Ed1'tb Had.en,
i. ir.chn~r-HaDa.n,
'lb. .tri vahollll,
Peder Jeuen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse p~~ •• 1ff'F .ulIIs1;r1kulere" are ..l af
VreDst.d

by,Vrensted

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

en genpart henlægges på akt.
Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 11/12 1957.

Karsten.

J.nr. 5 ~ 1695. ea.
~t 11ltrIl4 .. , a1; aærværende t'redllin&~ov"r.nakoQt iiå&ly •••• doS

.. d ta1aen4. forbehold.
5Alcmsedet pl •• ld.nde areal adDIln1a'treree .t de kirkel1 ... ,adt "he-

der, trætter kirkelllinist.r1e't do&uan.et nery~.nde deklara'tlon .t,8rel-
••• ed ben.yn tl1 .... atuel opter. lee at bypinaer »i IIreale't, for ei vid't
dl••• akal 'tJen. Jdrkells. torall.rr.da1a._ bontalder 1 det oatane. hvori are&lat 5eMre al'tte1:>l1 ve
iaddnsat under ktrJr.eiArden.

Iirk •• int8teriat. dea lo. deca.'ber 1951.p.a.v.B.B.
Ara. !rua18en, 1'11.---

ladt." i .,bop" tor retekn da nr. 79, ntt.a i Br •• derelev. "ndeo. 1951. Akt•• Jkab a Dr. 86.
Ira" pI. .t 1 ._a &Bl.dnl~ opnt'tet "1D1N,.bla. tor .. " o_handlede
ar •• l. ØeDpari at . kort- . 1 akt & 419.

"rd.l.
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Ir. 212'
15• ~uD1 1957.

Matr.nr.: 11. 08 2 !
Vr.... 't.d b~ 0l 10P_

Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredn ingsoverenskomst.

Undertegnede

Stift.llea "A" Mart •• bua", 81' beat,rea .t Vnut.d-Thia.
kom.UDer. aoo1.~ uaval,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. ~ I. 0l 2 ! af
Vrelurted by, sogn at lade et

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

y r • Il • t • 4ki rke.

Arealet beskrives således:

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.
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For. fredningen kræves ingen erstatning. l. ,

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 VnDlte. kirke

hver for sig.

VhDI" ea . den 22" 19 57.

VreD8ted-Tht•• ~UDe. 1001.1. udva14,
Vrenated.

Carl Chrt.tealen •

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 11. o, 2 ! by.
sogn.

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

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds • den l' / 6 1951.

briteD.

--
Ia4t.rt 1 da,bo.e. ror r'~ekr.d. nr. 79. re~t'D1 Ir •• der.lev,
den 15. ~ual 1951.

%i'.t. tto,bo, I B4. I 11.' 2 ! Akto•• s••.... 1."12 •.

, - Dat _"'bl, a' lIIa~r. Dr. -l l •••26/4'1951 'et'-lDddracet

_der 2 1. Geapan a1' kon 1 A nr.:.'2,2::- ''', J "

Iar"l.

Geb)'1'1 , 14 II I 2,00 kr~:

JJu. ... l .~iJj,.Luj:':J..l

l I l J C l :.. ; ,I I. G ( , 11

• • _.l ~ J
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REG. NR . .-t/s-s- ~ JA-!; 'I
Mat r •n r.: 2a oa 119& VreDs' ed bI' 08 8018. Genpart

Hr. 1147

4. Aug. 1954.

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, VreD.'.d sogn at lade et

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

kirke.

Arealet beskrives således:

Ue1e matr.nr. 2& (.1&01en8have og le,.plad8 •• , tor kirke-

glrd.n) og 119&.

Fredningen har følgende omfang:
. .~\

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

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

trans forma tors ta ti oner, tele fon- 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.
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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 Vrene't ed kirke

hver for sig.

Vreu'ed ,den 12/ 6 19 54.

~å sogneråde' •• esn.'

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

2& OB 119&lyse på matr. nr. af by,

sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt. A 2'2.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den ~ 8 19 54.
iarsten.

Ind' .... 1 le8bagen for l'e'.kreåe Ir. 72b.

Brtaderale. ~ebsta~ ••v•• den 4. Aug. 1954.
L,.,. Tlusbo •• Bd. t Bl.2& Ak'. Skab A Jr.' 15.

,S:

lOl'\ tored, a' .

Gebyra

1JA ID kr. 2,80
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Genpart

. tir. 1148

4. Aq. 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
sogn at lade etby,

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

Arealet beskrives således:
..en DorJlls. balY~.l at hayft .,,, t"r Idl'll"ulS.n < .. tr.nr.1

8Ål.J•• '0.vi.' pi kor'_'.

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."'.1' t.... 'OI'buold •• ," beo.,. '11 '''lvill.l •• af d..... tA.n

",pl"'_1" 80d DOI", ve.' Qg ti.vd.
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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 'r.D&t.~kirke
hver for sig.

Vrensted ,den 20 / 5 19 54.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af Vrenated by,

Vr•• 'ed sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den I~ t 19 '4.'
aaraten.

Indt.r' 1 t.,1I0I80 tor l'eUk,redl ør. 12_.
bnncleralav K.bat8~ a.v •• (lID 4. lU1~ 1954.

-'It. ~l.,bO" id. 11 ll. O4a. Akt. &k._ A Jr. 2'2.
~Grt tGr.Y1.a~.

Karde1.

Geb,...

i 14 111 ••• a,oo



REG. NR. ~/S5' Æ

• Jeg undertegnede lsege Peder .1&dsen 3lJreneen, Vrensted, som ejer
af matr. nr. 84 ~ Vrensted by og sogn, erklærer mig herved indforstå-
et med, at foranstående fredningsbestemmelser tillige omfatter den
Jel af gadekæret SU3It den del af arealet nord og llIstherfor, der lig-
ger norJ for dell llu'IIu::rende:fredningsssydlige grænses 1'orlængelae mod

~at, ~lt aQ~ vist pl v~dlagte kort.
Vrensted, den 13. oktober 1957.

P.M.SerenSt:ll.

,
l

.1
l

I
l
j

Undertegnede Vrensted Borgerforenlog, der har istandsat det i

Vrensted by beliewende gaJekær syd for Vrl;;/ll.\itedkirke, og som :t'or
tillen holder ender og svaner her, tiltræder foranstående til1'/iljelse.

Vrensted, den 13/10 1957.
for

Vr;nsted Borgerforening
fdter J. 2oulaan.

I'

~

Indf~rt i dagbogen for retskreus nr. 79, retten i BrøDderslev,
aen 25. oktober 1951.
~st. fingbog: ba. II Bl. 84 c . Akt.l Skab A nr. 232.
RidE medfulgt.

• Kardel.
Geb,yr: ~ 14 II: 3,00 A." •
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02155.02

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02155.02

Dispensationer i perioden: 27-05-1999 - 26-10-2002



Fredningsnævnet
for Nordjyllands amt

Badehusvej17
9000 Aalborg.Tlf. 96 30 70 00

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

28 MAJ 1999

Aalborg, den 27.05.99

FS 25/1999: Opførelse af legehus på matr.nr. 2 i Vrensted by,
Vrensted - areal omfattet af deklaration om fredning af Vrensled
kirkes omgivelser.

Til orientering fresmendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d.
tll Løkken- Vrå kommune, Teknlsk forvaltning.

~~ii-'r-~
Sortsøe Jensen

l. Egon Skjørbæk.
2. Peter Have-.
3. Nordjyllands amt, Natur- og Miljøkontoret.
4. Danmarks Naturfredningsforening.
5. Danmarks Naturfredningsforening v/Birthe Kristensen,Vrå.

/6. Skov- og Naturstyrelsen.
7. Ane Maries Hus, Sct. Thøgersvej 10, Vrensted, 9480 Løkken.

Miljø· og Enerr;",,;n;"'~eriet
Skov- og Natul.·~(;~rJlsen
J.nr. SN 1996-/ /.;1/1'1- 000/ Bil.

Akt. nr. 7o

li •'tIL."
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Fredningsnævnet
for Nordjyllands amt

Badehusvej 17
_9000 Aalborg. Tlf. 96 30 70 00

Aalborg, den 27.05.99

Løkken-Vrå Kommune
TeknIsk ForvaltnIng
Sdr.Vråvej 5
Postboks 102
9760 Vrå .

•
FS 25/1999: matr.nr. 2 i Vrensted by, Vrensted.
____________Q~~~~_J:~~:_~~:~:~~~i~~: _

Den 18. maj 1999 har De ansøgt om tilladelse til opførelse af et
legehus på ca. 18 kvadratmeter med terrasser ved børneinstitutionen
Ane Maries Hus, matr.nr. 2 i Vrensted,omfattet af deklaration tIl

} sIkring af Vrensted kirkes frie beliggenhed.
'r1

Da det ansøgte efter det fremsendte er beliggende bag eksisterende
bygninger på ejendommen - i forhold til kirken - findes det ganske
ubetænkelIgt at meddele dispensation til det ansøgte.

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

TIlladelsen, der er meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens
§ 50,stk. l, kan inden 4 uger påklages.til Naturklagenævnet. Klaqp
fremsættes skriftligt til fredningsnævnet. Tilladelsen må Ikke ud-
nyttes Inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den Ikke
udnyttes Inden 3 år.

Sortsøe Jensen

,



~)

t'e Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17,9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00.

Aalborg, den 26. oktober 2002.

Løkken- Vrå Kommune
Person-& kulturforvaltningen
Sdr. Vråvej 5
Postboks 102
9760 Vrå.

FS 54/2002: vedrørende udskiftning aftag på matr. nr. 2 i, Vrensted.

De har den 17. oktober 2002 anmodet om nævnets tilladelse til udskiftning af tag på børnein-
stitutionen Ane Maries Hus, matr. nr. 2 i Vrensted, der er omfattet af deklaration til sikring af
Vrensted kirkes frie beliggenhed.

Det fremgår af ansøgningen, at der ikke sker ændringer i tagkonstruktionen, bortset fra at to
tagvinduer mod kirken erstattes afVelux-vinduer. Der pålægges nyt tegltag i stedet for
eksisterende tegltag.

Efter det oplyste findes arbejderne ikke at have en karakter, hvorefter der kræves dispensation
fra deklarationen.

Sortsøe Jensen
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Afgørelser-Reg. nr.: 02155.02

Dispensationer i perioden: 26-06-2007

02155.02



Fredningsnævnet for Nordjylland
Nordlige del
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Tlf. 96307000

Hjørring Kommune
Teknik og Miljøområdet
Jørgen Fibigersgade 20
9800 Hjørring

tEiNt

Aalborg, den 26. juni 2007

2/$6-' 02

FS 23/2007 Vedr. j.nr. 01.03.03-G01-21-07, matr.nr. 2 i Vrensted.

Den 29. maj 2007 har nævnet fra Miljøcenter Aalborg modtaget en ansøg-
ning af28. marts 2007 fra Dem om tilladelse til opstilling aflegeredskaber
ved bømeinstitutionen Ane Maries Hus, Set. Thøgers Vej 10, Løkken, belig-
gende på matr.nr. 2 i Vrensted, der er omfattet af fredningsdeklaration, lyst
15. juni 1957 til sikring af Vrensted kirkes frie beliggenhed.

Det fremgår af det fremsendte, at legeredskaberne opstilles på arealet ca.
300 m2 umiddelbart vest for det legehus, nævnet godkendte den 27. maj
1999.

Nævnets formand har foretaget besigtigelse og konstateret, at arealet i for-
hold til kirken er beliggende bag institutionens bygning, der er af betydelig
størrelse.

Det_findes her~fter ganske ubetænkeligt at meddele tilladelse til det ansøgte.

Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 10, stk. 5.

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 bliver først påbe-
gyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gives
medhold i klagen.

Sortsøe Jensen s/Vs- 12/ - 00 ~/8'
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 3025 5459 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

Den 15. august 2022 

Hjørring Kommune 

 

FN-NJN-34-2022: Pavillon ved Vrensted kirke. 

Fredningsnævnet har den 8. juni 2022 fra Hjørring Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til at 

etablere en havepavillon/overdækket terrasse på matr.nr. 1p og 2i beliggende Sct. Thøgers Vej 10, 

9480 Løkken, tilhørende Ane Maries Hus ApS. 

Fredningsnævnet har efter høring behandlet sagen på skriftligt grundlag som en formandsafgørelse i 

medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk,5. Fredningsnævnet har besluttet at meddele 

dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgø-

relse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af deklaration af 15. juni 1957 til sikring af Vrensted kirkes frie beliggenhed, 

som har en bestemmelse om, at: 

  ”Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller 

ikke på arealet må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegraf master og lignende, eller 

opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse 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”. 

Det er om den ansøgte pavillon oplyst, at havepavillonen / overdækningen placeres nord for hoved-

bygningen på Sct Thøgers Vej 10, og er derved ikke synlig fra Vrensted Kirke. Der er ikke Natura 

2000 på grunden, derimod er der fredninger i form af Provst Exner, Kirkefredning og Bevaringsvær-

dige bygninger (hovedbygningen). 

Beliggenhed ses nedenfor: 

 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Aalborg Stift har i mail af 21. juni 2022 henvist til kirkegårdskonsulent Mogens Andersens udtalelse 

af 4. juli 2022, hvorefter: 

”… 

Sagen omfatter opførelse af en havepavillonoverdækket terrasse i en privat have, der er omfattet af 

kirkebeskyttelsesfredning. På ejendommen ligger den tidligere institution ”Anne Maries Hus”. Haven 

hvor pavillonen opføres ligger nord for Vrensted Kirke med den tilhørende gamle kirkegård og øst 

for den nyere kirkegård.  

Ifølge de medsendte tegninger omfatter pavillonen ca. 50 m² og den er 3 m på den højeste del.  

Til sagen bemærkes, at havepavillonen opføres ca. 90 m nord for kirkebygningen og ca. 65 m nord 

for den gamle kirkegårds norddige. Desuden ligger pavillonen ca. 25 m øst for den nyere kirkegårds 

nordlige del.  

Pavillonen opføres i symmetriaksen på Anne Maries Hus og nord for huset. Set fra den gamle kirke-

gård skjules pavillonen af Anne Maries Hus. Set fra Sct Thøgers Plads mod kirken vil pavillonen ses 

i forgrunden. Men Anne Maries Hus spærrer indsynet til kirken således, at kun kirketårnets øverste 

del ses, se foto 1 – 3 nedenfor. Det er min vurdering, at pavillonen ikke vil fratage indsyn og udsyn 

til og fra kirken.  

Jeg har ikke taget stilling til, om pavillonen passer til det bevaringsværdige Anne Maries Hus.  

Det anbefales, at fredningsnævnet godkender opførelse af pavillonen 

…”. 
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Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Vrensted 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.  

 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 

ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 

af arter, som området er udpeget for.  

 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der 

er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle 

livsstadier.  

 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

 

Fredningsnævnet kan på baggrund af det fremkomne om det ansøgtes placering og størrelse, samt 

udtalelsen fra kirkegårdskonsulent Mogens Andersen, lægge til grund, at det ansøgte ikke vil hindre 

indsigten til eller udsigten fra kirken. Fredningsnævnet kan derfor meddele 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 Fødevare-

klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-

side 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.  

http://www.naevneneshus/
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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.naevne-

neshus.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 for-

handlinger 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 afgørelses-

udkast 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 bortfal-

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

 

Med venlig hilsen 

http://www.naevne-neshus/
http://www.naevne-neshus/
http://www.naevneneshus/
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Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 
2. Annette Jensen, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Hjørring Kommune, att. Carina Frelling, 
5. Aalborg Stift, 
6. Hjørring Søndre Provsti, 
7. Menighedsrådet ved Vrensted kirke, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
9. Danmarks Naturfredningsforening, Hjørring, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
11. Dansk Ornitologisk Forening, Hjørring, 
12. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
13. Friliuftsrådet, centralt, 
14. Friluftsrådet, kreds Vendsyssel, 
15. Ane Maries Hus ApS. 
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