
•

Afgørelser - Reg. nr.: 01885.05

Fredningen vedrører: Vejgård Kirke

Domme

Taksations komm iss ion en

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 12-07-1952

Kendelser

Deklarationer

01885.05



•
FREDNINGSNÆVNET>



',~ JUl ~ ';. l,

~atr- nr. 18 my ~. Sundby, Vejgaard sogn m. fl.

Anmelder: Pndmm~«
~('f' lhJborg Amboraadsbå.- .,.

D e k l a r a t i o n •
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v Enkpfru I\ri st in'l Baier, dog kun in,·nn 5 rr;eter X 18 br.
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18 bb
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.....18 bd
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)( 18 bh
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~J:8 111

'X 18 f

!. Hep~_;cE:nL :nt Bunk Fassow

i Fru Ellen Kris~ine dailie ~ibye

Frk. Ast~ Hastrup

v' . Frk. Ailnu , • Ko VillleJJllScll.J DusLle u. K. Vilhelmsen)( 18 bp

"b iS eq
).' 18 ba

18 Z

,-,o;; sc.lode::: ~t servitutten J.U'1 o::lf::.tter

L'orLud ..od beoJ<..;~<::l.s<;"i ..._ ~.J.l 4 meti::r 1'1'-, kirkee;;ård "ns

-. 18 Y

d06 saL:u~.., c..t Stlrvl ..ut t en kUl.!. (;",1',)"" ter fe: l'Dud

',lOd b,d)'/-i""c::"se inJti L 4 :.leter fr.l k:Lrkesårå~ns skel

Si~f.',j"L, si,ure, ly.sthuse 2l1er li-.;n., der nu måtte ligge kirkegår-

U0Il,s skel n.;r.:ler<.l -=,1.1 _'or~ for hv.::" "nkelt t:j t..:ndom bestt!mt, måtte

olive neårevet. ,"ll~r Yb. ::mdE:;l .n[,oe g~.~L .:~unde, må genopføreIs;' iky.e ".'r
ske.

Denne: jetlar.1tion oliver at ti1161yse på de respektive ej enc:omrue

rnE:d Gt::;1 f::, r l:v:.:r ej (;ndv.:. rLI'!ll:: ra ~ll -ivne beer.:ensning.

l-Ltc.::"",rett:.n tilko;uf:1cr fr<,,:;unint,;::Cl.:.-vnet :'(;1" ki.Lorc;; amt og Vli:jgård

: ....c. 1'.11...1 :.\'':'1'
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01885.05

Dispensationer i perioden: 26-05-1992 - 14-11-2006



FREDNINGSNÆVNET
for Nordjyllands Amts sydlige Fredningskreds,
Galllllleltorv6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.11 Dato 26.05.92.

Aalborg Kommune,
Magistratens 2. afdeling,
Vesterbro 14, Postboks 705, 9100 Aalborg.

FS 21/1992: Vedr.matr.nr. 18 z 0. Sundby, Aalborg jorder. opførelse
af carport på areal omfattet af deklaration lyst 12. juli 1952.

e•
De har ved skrivelse af 28. april 1992, j.nr. 9204CI023, fremsendt
ansøgning om tilladelse til opførelse af en carport på matr.nr. 18
z øster Sundby, Aalborg jorder, der er omfattet af ovennævnte
provst Exner-fredning.

Af sagens oplysninger fremgår, at carporten ønskes opført umiddel-
bart bag den 3 meter høje kirkegårdsmur, og at carportens højde er
lavere end kirkegårdsmuren. Som følge heraf og på grund af villaen
på grunden, vil carporten være skjult så vel fra kirkegården som
fra Nørre Tranders Vej.

•
Nævnet finder derfor det ansøgte ubetænkeligt og godkender for sit
vedkommende, at der opføres en carport i overensstemmelse med frem-
sendte tegninger og beliggenhedsplan.

opmærksomheden henledes på, at Vejgaard Menighedsråd også er påta-
leberettiget i henhold til deklarationen.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturfredningslovens
§ 34, kan inden 4 uger indbringes for Overfredningsnævnet, Slots-
marken 15, 2970 Hørsholm.

Godkendelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfal-
der, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

ti- ~- te -et
:"llljOmlnlS fl l
·:l.'O\!- og Naturstyrelsen \210 Jlf.-opo'f Sortsøe Jensen.
J nr SN \ZIl/J'1 eoe-l- ~. V
/Xkt ~lf~. lp



REG.Nl 18'8~.O&
Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.

Aalborg Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Stigsborg Brygge 5,
9400 Nørresundby.

Aalborg, den 31. august 2005.

• Vedr. FS 47/2005 :
Ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning ssamt etablere en
kvist på matr.nr. 20 gi øster Sundby, Aalborg Jorder, der er omfattet
af deklaration af 12. juli 1952 til sikring af Vejgård kirkes frie beliggen-
hed.

Ved skrivelse afS. juli 2005 har De på vegne ejeren afKovshøjsvej 2, Aal-
borg anmodet nævnet om tilladelse til at opføre en tilbygning til og en kvist
på ejendommen.

Fredningsnævet afholdt den 24. august 2005 besigtigelse og forhandling i
sagen. Udskrift af protokol tilførselen vedlægges til orientering

• Nævnet besluttede at tillade udførelse af såvel en tilbygning på husets østsi-
de som en kvist på den vestlige tagflade, idet bemærkes, at tilbygningens tag
ikke vil ligge højere end kirkegårdsmurens overkant på vilkår, at materialer
og farver svarer til husets.

Spørgsmålet om carportens lovlighed og evt. beskæring el1er delvis fjernelse
afbeplantning langs med kirkegårdsmuren udsattes.

Afgørelsen er truffet i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. I og kan
inden 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 af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

,20(11-/21/;1'1- (70(7/
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Side 2/2

Sortsøe Jensen

kopi er fremsendt til:

1. Knud Erik Jeppesen,
2. Hans Thomsen,
3. Nordjyllands Amt, Naturkontoret,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening, att. Anton Thøger Larsen,
6. Skov- og Naturstyrelsen,
7. Vejgård Sogns Menighedsråd ved Finn Thorsen,
8. Aalborg Stift,
9. Robert Bonderup



Onsdag, den 24. august 2005 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
besigtigelse og forhandling i

FS 47/2005 :
Ansøgning om tilaldelse til at opføre en tilbygning samt etablere en kvist på
matr.nr. 20 gI øster Sundby, Aalborg Jorder, der er omfattet af deklareation
af 12. juli 1952 til sikring af Vejgård kirkes frie beliggenhed.

Nævnet var mødt ved formanden dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalg-
te medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Hans
Thomsen.

For Aalborg Kommune, teknisk forvaltning mødte Karin L. Nørgaard og
Finn Mejlgaard.

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Annemarie Christensen,

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Anton Thøger Larsen,

For Vejgård kirkes menighedsråd mødte Bent Bjerregaard,

Else og Robert Bonderup var mødt tillige med bygmester Jes Jessen.

Der fremlagdes skrivelse af 5. juli 2005 fra Aalborg Kommune, Teknisk
Forvaltning med bilag l - 5, skrivelse af 18. august 2005 fra Aalborg Stift
med de deri nævnte bilag samt skrivelse af 27. juli 2005 fra Vejgård Sogns
Menighedsråd.

Formanden orienterede indledningvist om fredningsdeklarationen, hvorefer
der f.s.v.a. denne ejendom ikke må bebygges nærmere end 10 meter fra kir-
kegården.

F.s.v. angår tilbygningen oplystes det, at denne ønskes opført i en afstand af
ca. 2\12meter fra ejendommens østlige gavl og ca. 8 meter fra kirkegårdsmu-
ren mod vest. Længden er på 6,4 meter og højden på 2,3 meter til underkant
af tagkonstruktion og således at tilbygningen s tag når underkant af eksiste-
rende kvist.

F.s.v. angår kvisten ønskes denne udført i samme udformning og materialer
som eksisterende kvist dog således, at der i begge isættes dannebrogsvindu-
er.

Tagbeklædningen vil på begge tilbygninger blive af samme farve enten som
eksisterende tagdækning eller såfremt der lægges ny tagdækning på huset,
tilsvarende denne.

Hverken amt, kommune eller naturfredningsforening havde indvendinger
mod det projekterede, hvorimod Vejgård Sogns Menighedsråd kun kunne
acceptere projektet såfremt træer og buske, der vokser umiddelbart op ad
kirkegårdsmuren fjernes. Der forespurgtes samtidig, hvorvidt der er meddelt
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tilladelse til en carport beliggende umiddelbart op mod kirkegårdsmuren.

Aalborg Stift har i den fremlagte skrivelse ingen indvendinger mod det an-
søgte.

Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte f.s.v. angår til-
bygning og kvist. Nævnet oplyste i denne forbindelse, at fredningsdeklarati-
onen udelukkende er en bygningsdeklaration.

Sagen udsattes vedrørende spørgsmålet om carport og beplantning, idet par-
terne opfordredes til i mindelighed at aftale, at carporten forbliver samt
hvilken beplantning der i givet fald skal studses eller fjernes. Parterne anmo-
dedes om at fremsende en eventuel aftale til nævnet.

Parterne klagevejledtes vedrørende den trufne afgørelse.

Sagen udsat.

Sortsøe Jensen

Side 2/2
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Tlf. 96307000

Aalborg Kommune
Teknisk Forvaltning
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Aalborg, den 14. november 2006

• FS 4712005- vedr. matr.nr. 20 gi øster Sundby, Aalborg Jorder, der er
omfattet af deklaration af 12. juli 1952 til sikring af Vejgaard kirkes
frie beliggenhed.

Den 31. august 2005 godkendte fredningsnævnet en tilbygning på oven-
nævnte ejendom.

Under sagen opstod soørgsmål om lovliggørelse af en carport og beskæring
af beplantning langs kirkegården.

Vejgård sogns menighedsråd har nu meddelt, at beskæring er sket og at der
ikke er indsigelse mod bevaring af carporten.

Efter skriftlig behandling lovliggør nævnet herefter den på ejendommen op-
• førte carport.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. log kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.

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

SIJIS-/Z/- 0007<


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	DISPENSATIONER>



