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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Telefon: 9968 8461, 

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk 

                                                                        Den 28. januar 2019 

 

Screeningsafgørelse 

Ikke pligt til udarbejdelse af en miljøvurdering i forbindelse med fredningsforslaget om 

fredning af arealer ved Øster Brønderslev Kirke (FN-NJN-24-2018) 

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, har den 26. marts 2018 med fornyet udkast den 

20. april 2018 modtaget forslag om fredning af arealer ved Øster Brønderslev Kirke. 

Formålet med fredningen er, 

- At sikre den frie indsigt og udsigt til og fra Øster Brønderslev Kirke og kirkegård 

- At sikre at kirkens omgivelser fremstår harmoniske og afbalancerede omkring kirken 

som det centrale element 

- At sikre offentlig adgang til de fredede områder syd for Elmevej og stiforbindelser 

gennem dette område 

- At sikre og udvikle områdets rekreative værdier  

- At fastlægge en overordnet ramme for aktiviteterne i området  

Sagens oplysninger 

Brønderslev Kommune har den 29. maj 2018 fremsendt et screeningsnotat til 

fredningsnævnet, jf. kriterierne i bilag 3 til lov om miljøvurdering af planer og programmer 

og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven), LBK. nr. 1225 af 25. oktober 2018.  

Brønderslev Kommune har i notatet tilkendegivet, at det samlet set vurderes, at 

fredningsforslaget sikrer et bedre indkig og udsyn til og fra kirken og dels giver mulighed for, 

at området bliver mere attraktivt som bynært rekreativt areal, ider det åbnes op via nye 

stiforbindelser og aktiviteter.  

Høring af berørte myndigheder 

Fredningsnævnet har medfør af miljøvurderingslovens § 32, stk. 1. nr. 1 foretaget høring af 

berørte myndigheder. Fredningsnævnet har vurderet, at de berørte myndigheder i relation til 

fredningsforslaget er Brønderslev Kommune, Aalborg Stift og Miljøstyrelsen. 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Miljøstyrelsen har tilkendegivet, at den af sagsrejseren gennemførte screening ikke giver 

anledning til bemærkninger.  

Brønderslev Kommune har ligeledes tilkendegivet, at den gennemførte screening ikke giver 

anledning til bemærkninger.  

Endelig har Aalborg Stift anbefalet, at fredningsnævnet når frem til, at der ikke skal 

udarbejdes en miljøvurdering. 

Screeningsnotat  

Der er i screeningsnotatet af 29. maj 2018 anført følgende oplysninger til brug for 

fredningsnævnets afgørelse: 
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Afgørelse og begrundelse 

Fredningsnævnet bestemmer, at fredningsforslaget ikke er omfattet af krav om 

miljøvurdering. 

Fredningsnævnet har på baggrund af den screening, som er foretaget af sagsrejseren, 

Brønderslev Kommune, og de i øvrigt foreliggende oplysninger vurderet, at 

fredningsforslaget ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 

Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10, jf. § 8, stk. 2, nr. 1. jf. stk. 1, nr. 1 og 

nr. 3.  

Screeningsafgørelsen indeholder ikke stillingtagen til spørgsmålet om fredningsforslagets 

gennemførelse, men er alene en afgørelse om, at fredningsforslaget ikke skal gennemgå en 

miljøvurdering, før fredningsnævnet kan træffe afgørelse om fredningen. 

Sagens behandling 

I afgørelsen har deltaget formanden for fredningsnævnet dommer Niels Bjerre samt det 

ministerielt udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Jens 

Gudiksen. 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

Klagevejledning 

Følgende fremgår af § 48 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer 

og af konkrete projekter (VVM): En afgørelse efter § 19 om, at myndigheden ikke skal 

gennemføre en miljøvurdering af planer og programmer eller ændringer deri, kan påklages 

efter reglerne fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. 
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Stk. 2. Myndighedens afgørelse, som træffes ved gennemførelse af en miljøvurdering efter § 

8, stk. 1, kan påklages efter reglerne fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet 

udarbejdes i henhold til.  

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

udløber 4 uger efter, at afgørelsen offentligt bekendtgjort. Klagen skal ifølge 

miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, fr. lov om naturbeskyttelse § 43 afgives 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. miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, jf. naturbeskyttelseslovens § 43: 

 ejere og brugere 

 enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller fremsat ønske om 

underretning om sagens afgørelse 

 statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt  

 organisationer m.v., som betrages at have en væsentlige interesse i forslaget. 
  

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  

 

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2. hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3. 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  

 

1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 

projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, 

eller  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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2. 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. 

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Bjerre 

 

Afgørelse sendt til: 

 

1. Tage Leegaard, 

2. Jens Gudiksen, 

3. Brønderslev Kommune,  

4. Øster Brønderslev Kirke v/ menighedsrådsformand Pia Marianne Christensen, 

5. Aalborg Stift, 

6. Brønderslev Provsti,  

7. Miljøstyrelsen, København, 

8. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

9. Danmarks Naturfredningsforening v/ Lars Schønberg-Hemme, 

10. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

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

12. Friluftsrådet, centralt, 

13. Friluftsrådet, kreds Vendsyssel, 

14. Øster Brønderslev Borgerforening v/ formand Birgit Søndergaard Nielsen, 

15. Øster Brønderslev Ungdomsklub, Elmevej 68, 9700 Brønderslev, att. Peter Vejlø 

Vestergaard, 

16. Det socialpædagogiske kollektiv, Nordens Allé, 9700 Brønderslev, 

17. Ruth Irene Langbak, Elmevej 82, 9700 Brønderslev, 

18. Morten Pedersen, Kappelvej 3, 9700 Brønderslev 

19. Bodil Jensen, Elmevej 84, 9700 Brønderslev, 

20. Mette Rask, Kappelvej 9, 9700 Brønderslev, 

21. Niels Rask, Kappelvej 9, 9700 Brønderslev 

22. Andelsboligforeningen Tjørnevej Ø, Tjørnevej 23, 9700 Brønderslev 

23. Kathrine Staghøj Liisberg, Elmevej 85, 9700 Brønderslev, 

24. Hans Jørgen Jensen, Elmevej 84, 9700 Brønderslev, 

25. Jens Staghøj Liisberg, Elmevej 85, 9700 Brønderslev, 

26. Fie Zoë Rask, Kappelvej 9, 9700 Brønderslev, 

27. Mette Larsen, Tjørnevej 11, 9700 Brønderslev, 

28. Jytte Thomsen, Tjørnevej 23, 9700 Brønderslev, 
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29. Heine Thorup Thomsen, Tjørnevej 23, 9700 Brønderslev, 

30. Tove Petersen, Tjørnevej 19, 9700 Brønderslev, 

31. Edith Poulsen, Tjørnevej 17, 9700 Brønderslev, 

32. Joan Daarbak, Tjørnevej 13, 9700 Brønderslev, 

33. Janni Thorup Andreasen, Tjørnevej 21, 9700 Brønderslev, 

34. Jens Nikolaj Bjørn Hansen, Tjørnevej 9, 9700 Brønderslev 

35. Erik Aagård Andersen, Tjørnevej 15, 9700 Brønderslev, 

36. Tina Thorup Thomsen, Tjørnevej 7, 9700 Brønderslev, 

37. Inge Petersen, Tjørnevej 25, 9700 Brønderslev, 

38. Karsten Sindahl, Tjørnevej 25, 9700 Brønderslev. 


