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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 

har den 11. februar 2019 truffet følgende 

afgørelse i 

FN-NJN-24-2018 

om fredning af arealer ved Øster Brønderslev Kirke i Brønderslev Kommune 
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Indledning 

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, modtog den 26. marts 2018 med fornyet udkast den 20. april 
2018 et forslag til ændring af fredning af arealer ved Øster Brønderslev kirke. Forslaget er fremsendt af 
Brønderslev Kommune. De berørte arealer, der ejes af Brønderslev Kommune og menighedsrådet for Øster 
Brønderslev kirke, er på samlet 1,257 ha.  

Baggrund 

Brønderslev Kommune har om baggrunden for fredningsforslaget anført følgende: 

”… 

Den eksisterende Provst Exner fredning omkring Øster Brønderslev er tinglyst i 1952. Fredningen er ikke 
længere tidssvarende. Større ændringer i områdets vejstruktur og kirkegårdens udbredelse har gjort, at det 
ikke umiddelbart er muligt at aflæse principperne bag fredningen. Dette har gennem årene medført en 
række dispensationer fra fredningen til ny bebyggelse. Det er en praksis, som truer med at underminere 
fredningens egentlig formål, at sikre indsyn til og udkig fra kirken. Formålet med denne fredningsansøgning 
er derfor at lave en tidssvarende fredning omkring Øster Brønderslev kirke, som stemmer overens med de 
faktiske forhold og fremtidige planer for området. 

Kirken ligger centralt i byen, men som en isoleret enhed, der ikke indgår i en integreret bymæssig 
sammenhæng. Adgangsforholdene til kirkegården er vanskelige. Der har gennem længere tid været 
interesse for at skabe en bedre funktionel og æstetisk sammenhæng mellem kirken og byen. Derfor har 
Brønderslev Kommune sammen med de kirkelige myndigheder (Øster Brønderslev Menighedsråd, Aalborg 
Stiftsøvrighed og Provstiudvalget) udarbejdet en helhedsplan for området. Helhedsplanen omfatter en 
bypark, stiforbindelser, parkeringspladser, boliger, en ungdomsklub samt servicebygning og materialeplads 
til kirkegården. 

Fredningsansøgningen tager afsæt i helhedsplanen og beskriver mere detaljeret området omkring kirken og 
udviklingsmulighederne. 

Sideløbende med fredningssagen udarbejder Brønderslev Kommune en lokalplan for en del af området 
omkring Øster Brønderslev kirke. Lokalplanens Delområde I, vest og syd for kirken, som er dækket af den 
nye fredning og er i overensstemmelsen med fredningen. Delområde II i lokalplanen ligger længere syd for 
kirken, og er ikke dækket af fredningen.  

… 

Øster Brønderslev Menighedsråd og Brønderslev Kommune er hovedejerne af de nuværende fredede 
arealer, og de eneste to ejere af arealerne, som foreslås til den nye fredning. Øster Brønderslev 
Menighedsråd og Brønderslev Kommune er sammen med Aalborg Stift hovedkræfterne bag 
fredningsansøgningen.  Øster Brønderslev Borgerforening og Øster Brønderslev Ungdomsklub har 
interesser i området og er vigtige medspillere i processen. Der har desuden været dialog med 
lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforeningen under udarbejdelsen af fredningsansøgningen.  

… 
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På baggrund af provst Johan Exners forslag over for Kirkeministeriet om at sikre kirkernes omgivelser i det 
åbne land, blev der i 1949 iværksat fredningsbestræbelser over hele landet. I overensstemmelse med den 
daværende fredningslovgivning blev fredningerne gennemført i form af deklarationer. Fredningerne var 
frivillige og uden erstatning. De arealer der blev fredet, kunne derfor have en tilfældig placering og deres 
omfang var ofte utilstrækkelig. I årene umiddelbart efter 1950 gennemførtes ca. 4.500 fredninger af større 
eller mindre omfang af arealer i umiddelbar tilknytning til de fleste af landets ca. 2.300 kirker. 

I området omkring Øster Brønderslev kirke er der i dag fredet adskilte arealer, som på fredningstidspunktet 
var “en beskyttelseszone” omkring kirken. Denne Provst Exner fredning er tinglyst i 1952. Afgrænsning af 
fredningen blev defineret efter veje og matrikelskel på det pågældende tidspunkt. Den medtager de 
arealer, som lå omkring kirken og kirkegården på fredningstidspunktet. 

 

 

Fredningskort fra 1952 

 

Området har ændret sig meget siden. På historiske luftfoto fra 1954 ses ændringer i området i forhold til 
fredningskortet. Ændringerne omfatter en udvidelse af kirkegården ind i det fredede område, nedrivning af 
tidligere gårdbebyggelse samt ny bebyggelse vest og syd for kirken, hvor to store landbrugsejendomme er 
markante.  
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Luftfoto fra 1954 med den eksisterende fredning indtegnet 

Siden 1954 er der sket flere ændringer i området hvoraf de væsentligste er vejændringer, med omlæg af 
Hvilshøjvej og Kappelvej, udvidelse af kirkegården og ny bebyggelse syd for kirken. Der er opført og 
nedrevet forskellige bebyggelser omkring kirken siden 1952, nogle inden for og andre lige uden for 
fredningsgrænsen. Servicebygningen lige vest for kirkegården er opført i 1988 med dispensation fra 
Fredningsnævnet.  Øst for kirken og Kappelvej er der opført bygninger til bolig, hvor dele af dem ligger 
inden for fredningen. De forskellige bebyggelser tager mere eller mindre hensyn til indkig og udkig til 
kirken.  

Kirken erhvervede sig i årene 1960-62 arealet syd kirkegården efter at landbrugsejendommen blev 
nedrevet. Formålet var at sikre et areal til eventuel udvidelse af kirkegården.  

Fredningens afgræsning er blevet utidssvarende, hvilket gør den ikke længere er egnet som 
vurderingsgrundlag for, hvorledes kirken indgår i en harmonisk helhed i bybilledet. Det er på trods af, at der 
stadig er grundlag for at sikre og regulere indkig og udsyn til og fra kirken. Indholdet af fredningen bør også 
præciseres og opdateres, så det er lettere at gennemskue hvilken anvendelse, der er mulig inden for de 
fredede områder.   

Provst Exner fredningsbestemmer indeholder forbud mod bebyggelse, beplantning, master, skure, affald 
mm. Den nye frednings bestemmelser skal være mere nuancerede og detaljerede samt beskrive, hvilke 
ændringer kræver dispensation fra fredningen. Dermed vil det også fremgå hvilket rådighedsrum, der er 
inden for fredningsbestemmelserne.  

Eftersom Provst Exner fredningerne ofte var utilstrækkelige, blev der både i 1977 og i 1982 gennem et 
samarbejde mellem Kirkeministeriet og Fredningsstyrelsen udsendt vejledninger om, hvorledes kirkerne 
kunne beskyttes bedre i forhold til omgivelserne gennem den gældende lovgivning. Det førte til, at amterne 
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udarbejdede analyser af kirkernes fremtræden i forhold til deres omgivelser i en større landskabelig eller 
bymæssig skala. 

I Nordjyllands Amt udførte arkitekt Kjeld Malthas Tegnestue denne opgave. Der blev udarbejdet dels en 
generel vejledning til administration af indgåede aftaler om sikring og pleje af kirkernes omgivelser, dels 
aftaleplaner for sikring og pleje af ca. 50 udvalgte land- og landsbykirkers omgivelser, blandt andet for 
Øster Brønderslev Kirke. 

Aftaleplanerne var ikke juridisk bindende for grundejere eller myndigheder. Aftaleplanerne indebar dog, at 
de kirkelige, amtslige og kommunale myndigheder skulle høre hinanden, inden den for sagen kompetente 
myndighed meddelte tilladelser. 

Efterfølgende blev aftaleplanerne suppleret af afgrænsede beskyttelsesområder for flere kirker, de blev 
optaget i regionplanerne med tilhørende beskyttende retningslinjer. Ved kommunalreformen i 1970 blev 
regionplanernes beskyttelsesområder og retningslinjer overført til kommuneplanerne. 

Der blev indgået en aftaleplan for Øster Brønderslev Kirke i 1982 mellem Øster Brønderslev menighedsråd, 
Brønderslev provstiudvalg, Aalborg stiftsøvrighed, fredningsnævnet for Nordjyllands nordlige 
fredningskreds, Brønderslev Kommune og det ikke længere eksisterende Nordjyllands amtsråds udvalg for 
teknik og miljø. Aftaleplanen udpeger et interesseområde omkring kirken. Hele fredningen liggerne inden 
for interesseområdet. Inden for interesseområdet skal der ved nybyggeri samt om- og tilbygninger vises 
vidtgående hensyn til de eksisterende bebyggelsesmæssige kvaliteter.  Aftaleplanen foreslår udarbejdelse 
af en bevarende lokalplan for hele interesseområdet. En sådan lokalplan er ikke udarbejdet, men 
kommende lokalplan 12-O-01.01 vil dække noget af interesseområdet. 

 

 

… 
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Den nye frednings afgrænsning 

Fredningen skal omfatte de åbne områder umiddelbart omkring kirken og kirkegården. Fredningens 
afgrænsning er tilpasset eksisterende matrikelskel og kommende udstykning syd for kirken.  

I forhold til den tidligere fredning er arealer inden for kirkegården og private boliggrunde øst for kirken 
(matr. nr. 10 at, 10ar, 20a og 20 bk) udtaget. En mindre del syd for kirkegården er også udtaget af 
fredningen. Fredningen er udvidet med et større område vest og syd for kirken, som i fremtiden skal 
fungere som bypark. 

 

 

Kortet viser afgrænsningerne af henholdsvis den eksisterende og den nye fredning 

 

Den nye afgrænsning består af to sammenhængende arealer, ét nord for Elmevej ved præstegården og ét 
syd for Elmevej omkring kirkegården. Afgrænsningen omfatter bygning på Hvilshøjvej 5, som også går 
under navnet ”Vaskebjørnen”, denne blev opført i 1963 og lå ikke inden for den tidligere fredning. Den 
kommunalt ejede bygning er netop blev genanvendt til ungdomsklubben. Bygningen kan inden for dens 
planmæssige ramme anvendes til offentlige og kulturelle formål. Foruden ”Vaskebjørnen” er kirkens 
servicebygning inden for fredningen. Der vil efter nedrivningen af den tidligere børnehave således kun være 
to bygninger inden for den nye fredning. 
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Planmæssige forhold 

Området ligger delvist i landzone og i byzone. Med vedtagelse af lokalplan 12-O-01.01 vil området syd og 
vest for kirken ligge i byzone, mens kirken, kirkegåden samt området nord og øst for kirken forbliver i 
landzone. 

Kommuneplanramme 

Hele området for den nye fredningsafgrænsning er omfattet af rammeområde 12-O-01 Offentlig formål, 
Elmevej. Et kommuneplantillæg er under udarbejdelse. Dette vil muliggøre begrænset boligbyggeri inden 
for en del af rammeområde 12-O.01. Rammeområdets afgrænsning forbliver uændret.  

Dele af den eksisterende fredning er østligt omfattet af kommuneplanramme 12-B-05 Boligområde 
Tjørnevej. Disse områder er ikke med i den nye fredningsafgrænsning. 

Lokalplan 

Dele af den eksisterende fredning er østligt omfattet af lokalplan 4312-02 Område til tæt-lav og åben-lav 
boligbebyggelse ved Tjørnevej i Ø. Brønderslev. Disse områder er ikke med i den nye fredningsafgrænsning. 

Der er en lokalplan under udarbejdelse for en del af området syd og øst for kirken. Lokalplan 12-O-01.01 
kommer til at dække matr. nr. 3a og dele af matr. nr. 7bv og 7000b. Den del af den nye fredning, som 
indgår i lokalplanen, planlægges til bypark. Lokalplanen udarbejdes sideløbende med fredningsansøgning 
for at sikre overensstemmelse. 

Natura 2000 område og habitatdirektivets bilag IV arter 

Området for fredningsforslaget ligger ca. 8 km fra nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: 
Natura 2000 område St. Vildmose. Alene på grund af afstanden vurderes det, at ændringer af fredningen, 
hverken i sig selv eller sammen med andre planer og programmer, vil påvirke Natura 2000 området 
væsentligt. 

Den nye fredning forventes ikke at påvirke flora og fauna i området herunder beskyttede arter på 
Habitatdirektivets bilag IV. Flagermus kan have tilknytning til ældre træer i historiske kulturmiljø. 
Fredningen bevarer tre store ældre træer, hvorved mulige tilknytningssted ikke påvirkes. Der er ikke 
konkret kendskab til forekomst af bilag IV arter i området, herunder flagermus, og det forekommer ikke 
sandsynligt, at området rummer væsentlige bestande af Bilag IV-arter. Det vurderes, at realisering af 
planen ikke vil påvirke bilag IV arterne væsentligt. 

Bygge og beskyttelseslinjer 

Området for fredningsforslaget er ikke omfattet af beskyttet natur i forhold naturbeskyttelsesloven. Hele 
området er omfattet af kirkebyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens § 19. Byggelinjen indebærer, at der ikke 
må opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden for en afstand af 300 m fra kirken, med mindre 
Brønderslev Kommune giver dispensation. Der er ikke andre bygge- og beskyttelseslinjer i området. 

Offentlighedens adgang 
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Den del af matr. nr. 7bv, som ligger syd for kirkegården er ikke direkte tilgængelig for offentligheden på 
nuværende tidspunkt. Det er muligt at færdes i området, men gennemgang i området er ikke muligt pga. 
hegn. Området blev oprindeligt købt af kirken med henblik på fremtidig udvidelse kirkegården. Nye 
analyser viser, at der ikke vil være behov for at udvide kirkegården i den næste lange årrække. Det skyldes 
færre indbyggere i sognet og ændrede begravelsesformer, hvor arealbehovet er mindre. Derved kan det 
centralt beliggende grønne areal udnyttes til bypark. Som del af byparken bliver dette areal gjort fuldt 
offentligt tilgængeligt ved anlæg af stier gennem området. 

Interessenter i området 

Der er mange forskellige interessenter i området for den nye fredning foruden de to ejere Øster 
Brønderslev Kirke og Brønderslev Kommune. Øster Brønderslev ungdomsklub benytter en bygning i 
området, og er gerne med til at udvikle udearealer i forbindelse med denne. Øster Brønderslev 
Borgerforening er meget engageret i udviklingen af byparken som grønt, rekreativt samlingssted for byen. 
Kirkegængerne er også umiddelbare brugere af området omkring kirken. Dels vil byparken og 
parkeringspladser fungere som ankomstarealer ved kirken, og dels kan kirkegængerne nye de grønne 
omgivelser. Dertil kommer, at området ligger så centralt i byen at alle byens borgere vil komme i berøring 
med det. Ligeledes vil området være noget af det første, som møder turister og besøgende i byen. 

Forud for fredningsansøgningen har der været dialog med de fleste interessentgrupper, og alle har 
mulighed for at bidrage gennem offentlighedsprocessen omkring fredningsansøgning.  

Fredningsforslagets indhold  

Dette afsnit beskriver indholdet af fredning og intentioner bag udviklingen af området. Hvor imod at 
fredningsbestemmelserne det juridiske gældende. 

Forud for fredningen er der lavet en helhedsplan for området, denne illustrerer den ønskede udvikling af 
området. 
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Overordnede fredningsinteresser  

Fredningen har et kulturhistorisk og rekreativt indhold. Det kulturhistoriske knytter sig til sikring af indsynet 
og udsynet til og fra kirken, samt at den ligger i harmoniske omgivelser. Det rekreative indhold knyttes til 
områdernes anvendelse. 

Fredningens formål er at beskytte indsigt og udsyn til og fra kirken. En tidssvarende og let aflæselig 
afgrænsning af fredningen, som omfatter åbne frie arealer i direkte forbindelse til kirken og kirkegården, 
skal sikre respekt og forståelse for fredningen. 

Fredningen skal give muligheder for at området anvendes og udvikles rekreativt til gavn for byens borgere, 
uden at denne anvendelse kommer i konflikt med fredningens overordnede formål. Der skal være plads til 
forskellige offentlige, rekreative og kulturelle aktiviteter både udendørs og inden for de eksisterende 
bygningsrammer. Samtidig skal fredningen sikre, at anvendelsen af området fremstår harmonisk og med 
respekt for kirkens æstetik.   

Bypark 

Byparken skal forgrønne byen, og kan ud mod hovedgaden Elmevej, fungere som et socialt samlingssted, 
der nyfortolker det traditionelle gadekær. Byparken skal samtidig skabe bedre adgang for offentligheden til 
rekreative aktiviteter samt de grønne arealer syd for kirken. Målgruppen er alle indbyggere i Øster 
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Brønderslev, som i dagligdagen vil nyde godt af en grønnere og mere rekreativ by. Besøgende og turister vil 
også kunne få gavn af byparken.  

Byparken skaber nye rekreative værdier i Øster Brønderslev og bedre udnyttelse af eksisterende grønne 
arealer. Beplantning, belægning og stierne skaber klare rumlige rammer for byparken, som giver oplevelsen 
af at træde ind i et afgrænset rekreativt rum. Byparken skal udvikles over tid, hvor der inden for disse 
rammer kan anlægges yderligere beplantning og faciliteter, som øger områdets rekreative værdier.  

Stier og parkering 

Der anlægges stier gennem området, som vist på kortbilag 2. En af stierne, som er markeret på 
helhedsplanen, skal udføres med ekstra bredt bæreunderlag således, at en lastbil kan køre til kirkegårdens 
materialeplads. 

Som del af byparken anlægges et ankomst- og et parkeringsareal, som gør området tilgængelig for 
offentligheden, særligt for brugere af byparken, kirken og kirkegården. Arealet anlægges med asfalt. Der 
anlægges et parkeringsareal med græsarmering, som også kan benyttes til andre aktiviteter.  

Bebyggelse 

Bygningen for den tidligere børnehave nedrives. Øvrig eksisterende bebyggelse inden for fredningen 
bevares. Bebyggelse må nedrives uden tilladelse fra fredningsnævnet. Eksisterende bebyggelse må 
ombygges og tilbygges i mindre omfang efter godkendelse fra Fredningsnævnet. 

Der må ikke opføres ny bebyggelse inden for fredningen. 

Beplantning 

Tre store og smukke eksisterende træer bevares. Træerne må tilskæres, som led i den nødvendige pleje. De 
to egetræer ud mod Hvilshøjvej og kastanjetræet mere centralt i området er med til at give byparken og 
hele byen karakter. De understreger både landsbystemningen og byens kulturhistorie. 

Kirkegården er mod nord og vest afgrænset af en række træer. De fremgår som et landskabeligt element, 
der primært opleves fra Elmevej. Beplantningen i byparken skal respektere dette landskabelige element. 
Derfor må byparken afgrænses med hæk eller buskbeplantning, men ikke i form af sammenhængende 
trærækker ud mod Elmevej og Hvilshøjvej.  

Der skal være afskærmende beplantning i form af busk/hæk omkring kirkegårdens materialeplads samt på 
boligernes nordlige side, som vender mod kirken. 

Når der etableres øvrig ny beplantning i byparken, skal det ske med respekt for indkig og udsyn til og fra 
kirken. 

I fredningens nordlige del, som hører til præstegården, skal beplantning ud mod Elmevej plejes og 
nyplantes, således at det giver et roligt og harmoniske udtryk mod kirken. I det bagvedliggende areal 
reguleres beplantningen ikke. 
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Anvendelse og øvrige anlæg 

Kirkegårdens materialeplads kan udvides uden for kirkegårdens sydvestlige hjørne.  

Der kan anlægges mindre anlæg og baner til fritidsformål, der er i overensstemmelse med fredningens 
formål og anvendelse. Det kan eksempelvis være legeplads, siddemøbler, mindre sportsbaner eller 
bålplads. Disse kan udformes på en sådan måde at de i højde, størrelse og farvevalg ikke skæmmer kirken. 

Der må i forbindelse med midlertidige arrangementer, eksempelvis byfest, opsættes midlertidige 
konstruktioner. Det kan være boder, telte eller lignende. Disse må være opstillet i en begrænset 
tidsperiode, som ikke overskrider 7 dage, og de skal placeres med hensyntagen til indkig og udsyn til og fra 
kirken. 

Enhver anvendelse samt alle former for anlæg skal godkendes af arealets grundejer. 

Øst for kirken er matr. nr. 10as del af fredningen. Området ligger i dag hen som grus/græs areal. Der vil 
fremover kunne blive brugt som parkeringsareal, primært til at betjene kirken. Der kan anlægges 
permeabel parkering enten i form af græsarmering eller grus underlag. Den del af Kappelvej, som vil 
betjene parkeringsarealet kan asfalteres. 

…” 

Sagens behandling 

Bekendtgørelse om sagens rejsning har været indrykket i Statstidende den 19. juni 2018. 

Fredningsforslaget har været sendt til ejere og brugere af de ejendomme, der er omfattet af forslaget, til 
statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser er berørt af forslaget, samt til de organisationer m.v., 
som antages at have en væsentlig interesse i forslaget.  

Et offentligt møde med efterfølgende besigtigelse af de berørte arealer har været afholdt den 12. 
september 2018. 

På mødet oplyste repræsentanter for de berørte lodsejere – Øster Brønderslev menighedsråd og 
Brønderslev Kommune-, at man har afgivet afkald på erstatning. 

Brønderslev Kommune v/ Asger Nielsen oplyste, at der i forbindelse med udarbejdelsen af 
fredningsforslaget har været et tæt samarbejde mellem borgerforeningen og de kirkelige myndigheder. 
Kommunen har også en interesse i at kunne opføre byggeri syd for kirken. Forslaget er arealmæssigt lidt 
større end den eksisterende fredning. Ejendommene, matr. nr. 10at, 10ar, 20a og 20bk Øster Brønderslev 
by, Øster Brønderslev, udgår i forhold til den eksisterende fredning.  Efter nedrivning af en tidligere 
børnehave vil der fremtidigt rent bygningsmæssigt inden for fredningsområdet kun være ejendommen 
Hvilshøj 5, kaldet ”Vaskebjørnen” og kirkens servicebygning. 

Kirkegårdskonsulent Mogens Andersen, Aalborg Stift, nævnte på mødet, at det for de lodsejere, der efter 
forslaget udgår af fredningen, kan være væsentligt at vide, at der bliver offentlig adgang til hele området, 
og at der etableres stier, som skal holdes i brugbar stand. Den eksisterende fredning er ikke længere aktuel 
henset til byens udvikling, bl.a. fordi vejføringen er blevet ændret. Aalborg Stift støtter op om forslaget.   
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Miljøstyrelsen, Landskab og Skov, har i en mail af 10. september 2018 tilkendegivet, at styrelsen ser positivt 
på det foreliggende fredningsforslag, som efter styrelsens opfattelse samlet set styrker varetagelsen af 
hensynet til friholdelse af kirkens nærmeste omgivelser og til sikring af indsynet til kirken.     

Fredningsnævnet har under fredningssagens behandling meddelt dispensation efter 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, ved en afgørelse af 6. december 2018 til etablering af en materielgård 
og et parkeringsanlæg (FN-NJN-63/2018) 

Fredningsnævnet har i en screeningsafgørelse af 28. januar 2019 bestemt, at der ikke er pligt til at 
udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med fredningsforslaget om fredning af arealer ved Øster 
Brønderslev Kirke.  

Fredningsnævnets bemærkninger 

Fredningsnævnet finder, at en fredning i medfør af naturbeskyttelseslovens kap. 6 af de arealer, som 
fremgår af fredningskortet, bør gennemføres. Fredningsnævnet er enig i, at den eksisterende fredning af 
kirkens omgivelser ikke er tidssvarende, og at det er nødvendigt at foretage nogle ændringer, således at 
fredningen er i overensstemmelse med de faktiske forhold og de fremtidige planer. Fredningsnævnet har 
også lagt afgørende vægt på, at der med den nye fredning opnås de samme formål, som i den eksisterende 
Provst Exner fredning. 

Brønderslev Kommune og menighedsrådet for Øster Brønderslev Kirke har som ejere af de arealer, der 
berøres af fredningen, frafaldet krav på erstatning. 

Herefter undergives nedenfor nævnte matrikelnumre følgende fredning: 

Matr. nr. 3a og 10as, samt dele af matr. nr. 7bv, 7000b, 20bf og 2a, Ø. Brønderslev by, Ø. Brønderslev 

Fredningens bestemmelser  

§ 1. Formål  

Fredningens formål 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 

§ 2. Afgrænsningen af de fredede arealer  

Fredningen afgrænses som vist på kortbilag 1. Den omfatter matr.nr. 3a og 10as samt dele af matr. nr. 7bv, 
7000b, 20bf og 2a, alle Ø. Brønderslev by, Ø. Brønderslev.  
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§ 3. Arealernes anvendelse.  

De fredede arealer anvendes til formål, som er i overensstemmelse med formålet om at friholde den 
nævnte indsigt og udsigt til og fra kirken og kirkegården. 

De fredede arealer må kun anvendes til offentlige formål i form af rekreative aktiviteter, fritidsinteresser, 
kulturelle tilbud og aktiviteter tilknyttet service og pleje i forbindelse med kirkegården og parkering. 

Anvendelsen af arealerne skal kunne godkendes af grundejerne. 

§ 4. Bebyggelse  

4.1 Der må ikke opføres ny bebyggelse.  

4.2 Eksisterende bygninger kan opretholdes. Eksisterende bygninger og anlæg kan ombygges og omlægges 
inden for eksisterende fysiske rammer uden Fredningsnævnets godkendelse. Udvidelser skal godkendes af 
fredningsnævnet med hensyn til omfang og udformning.  

4.3 Bygninger må gerne nedrives. 

§ 5. Faste konstruktioner og anlæg 

5.1 Der kan anlægges mindre anlæg og baner til fritidsformål, der er i overensstemmelse med fredningens 
formål og anvendelse. Det kan eksempelvis være legeplads, siddemøbler, mindre sportsbaner eller 
bålplads. Disse skal udformes på en sådan måde at de i højde, størrelse og farvevalg ikke skæmmer for 
kirken. 

5.2 En ny materialeplads til brug for kirkegården kan anlægges som vist på fredningskortet og i særskilt 
bilag. Udvidelser skal godkendes af fredningsnævnet med hensyn til omfang og udformning. 

§ 6 Midlertidige konstruktioner 

Der må i forbindelse med midlertidige arrangementer, eksempelvis byfest, opsættes konstruktioner i en 
begrænset tidsperiode, som ikke overskrider 7 dage. Disse konstruktioner skal placeres under hensyntagen 
til indkig og udsyn til og fra kirken. 

§ 7. Veje og stier  

7.1 Kappelvej, som er belagt med grus, kan anlægges i asfalt i det omfang, vejen betjener et kommende 
parkeringsområde, som vist på kortbilag 2. Der kan foretages mindre omlægning af vejens forløb. 

7.2 Der må anlægges stier som vist på kortbilag 2. Stierne skal have en naturlig karakter, som harmonerer 
med byparken. Stierne skal anlægges med belægning i form af grus eller asfaltbærelag med sten eller grus 
som overfladebelægning.  

Stien fra Sankelmarksvej til kirkegårdens materialeplads, som er markeret på kortbilag 2, skal have et 
bæreunderlag, som kan holde til lastbiltransport.  

7.4 Der er offentlig adgang til de fredede områder syd for Elmevej, undtagen kirkens materialeplads.  
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7.5 Der må etableres belysning langs stierne, som oplyser stierne. Belysningen må ikke være dominerende i 
forhold til kirken. Belysningsstandere højere end 150 cm skal godkendes af Fredningsnævnet. 

§ 8. Beplantning  

8.1 Tre eksisterende træer i området ud mod Hvilshøjvej skal bevares, se kortbilag 2. 

Træerne er fredet således, at de ikke hverken direkte eller indirekte må udsættes for en behandling, der 
kan føre til deres ødelægges eller forringelse. 

Arealerne over træernes rødder, i en afstand af 5 meter fra stammen, må ikke yderligere befæstes, trykkes 
af køretøjer eller lignende. Enkelte stier kan dog gå tættere på træerne, såfremt det ikke forringer træernes 
velstand. 

Træerne må kun beskæres, som del af den nødvendige pleje, der sikrer træernes fortsatte velstand. 

Hvis træerne går ud på grund af sygdom eller anden utilsigtet hændelse, kan de fældes og genplantes efter 
en samlet vurdering i forhold til fredningens formål. Fældning og genplantning af større blivende træer, skal 
godkendes af Fredningsnævnet. 

8.2 De fredede arealer skal have en åben karakter, således at indsigt til og udsyn fra kirken opretholdes. 

Der skal beplantes på matrikel nr. 3a og 7000b ud mod Elmevej og hjørnet langs Hvilshøjvej, ind til 
indkørslen til den nye parkering. Beplantningen skal være busk- eller hækbeplantning, som ikke dominerer i 
forhold til træbeplantningen langs kirkegården. Beplantningen må maksimalt være 120 cm høj. 

Der skal beplantes omkring materialeplads til kirkegården. Beplantningen skal fremstå som visuelt 
afskærmning til byparken.  

Der må beplantes med enkeltstående træer eller mindre grupper af buske inden for fredningen under 
hensyntagen til indkig og udsyn til og fra kirken. 

§ 9. Terrænændringer  

Der må foretages terrænregulering på op til ± 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn. 

§ 10. Pleje og vedligeholdelse  

Pleje og vedligehold skal ske i overensstemmelse med fredningens øvrige bestemmelser. Ansvaret for pleje 
og vedligeholdelse er hos ejerne af området. 

Stierne skal holdes i brugbar stand. 

§ 11. Dispensation  

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke strider 
mod fredningens formål, jf. Naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1. 

§ 12. Ophævelse af tidligere fredninger  
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Denne fredning ophæver Provst Exner fredningen fra 1952. 

§ 13. Erstatninger

De arealer, fredningsforslaget omfatter, ejes af Brønderslev Kommune og Øster Brønderslev Kirke. 

Der er ikke erstatningskrav knyttet til fredningen. 

§ 14. Klagevejledning

Denne afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klage kan indgives gennem Klageportalen, som findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.  

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes kla-
gefristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. naturbeskyttelsesloven § 43, jf. § 87. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettiget er ejere og brugere, der skal have afgørelsen tilsendt samt enhver, der under sagen har 
givet møde for nævnet eller har fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, samt statslige og 
kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt organisationer m.v., som antages at 
have en væsentlig interesse i forslaget, jf. naturbeskyttelseslovens § 43, stk. 2.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageporta-
len, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal 
du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden vide-
resender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes.  

Yderligere oplysninger om klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet findes på nævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 

Aalborg, den  11. februar 2019 

Niels Bjerre     Tage Leegaard       Jens Gudiksen   
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