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'. IJustitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger ~. m. (vedr. fast ejendom).

61 m.fl. Vodskov ,
Hammer sogn.

Akt: Skab ~ .r. $"O!
(1UIf1I4a ., tlo".,...,lunrIo,d)

Mtr. nr., ejerlav, løgn:
(I København kvarter)

eller (I de aønderiydske lands-
dele) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

logn.

Købers } bo æl·
Kreditors p.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(bver "danl lIndaj Fredningsnævnet for rlalborg amt.

kr.Stempel: øre.

jj 1!; K L .h .ri A 'lI I U U

Undertegn.ede gårdejer Christoffer Olesen af Voaskov bestern.-ner

herved for mi6 og efterfølgende ejere af

matr. '"bo Vodskov, Bamnler sogn, af hartkorn 2 sko 3 fak. ot albanr. J- .
- J2k 2 3 ot

3h o 2 2i

fredningsn.:2vnet.

Vodskov, den J2. september 1949.

c. Olesen.

Til vitterli6hed: I
f
I

j,
l

L. Jeppesen.

T. Olesen.

Kr. Øre INDFØRT I DAGCOGEN FOR r.:::~~:'(::Ef'~
NR. 6~1 l !G;~·':3U.: n~y 1<0dSTAD 00 I{J~-;

tIEI<j~d) l/;ED I-;V::'TBO HUmED
§ 14. J
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Bestilling ..
formular

Stempel: ~ kr. - øre2k, 6i

Vodskov
Hammer

Mtr. nr .• ejerlav. sogn:
(I København kvarter)

eller (l de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. I tingbogen,

art. nr., ejerlav. sogn.
REG. NR. Oa? 51. d 10

80GU
Anmelder;

landinspektør Nellemann,
Vesteraa l, Aalborg.

r· . 1i}""
•• ~ {~ ... L• ..-:..'1.

D e k l a r a t i o n

Undertegnede gårdejer C. Olesen, Vodskov bestemmer herved
for mig og efterfølgende ejere af

matr.nr. 2k Vodskov by, Hammer sogn
matr.nr. 6i Vodskov by, Hammer sogn

at der ingensinde på disse matr.nre. indenfor en afstand af 250m fra
det under matr.nr. 2dæ matrikulerede areal vil blive opført bygninger
eller foretaget udsigtsødelæggende beplantning.

Denne deklaration tinglyses som hæftelse på matr.nr. 2k og
6i Vodskov, således at påtaleret tilkommer menighedsrådet og natur-
fredningsnævnet.

Med hensyn til hæftelser og servitutter henvises til ejen-
dommens blad i tingbogen.

Vodskov, den 02(. ~. I1b2-.æ.&~
( h/J,..)

'"' .1 f/Ov'19Q2

Carsten Jcpsen ~IE.o.
P.M.

Genpariens rigtighed bekræf
Dom.ueren i 1'- tes..

. '_rresundby, d. I· 1 f~O V 1962/"t -. .- . ___
L~'i''''~/; t,,/ -.~_.• , - . ?'~?"" ;,1-~f)....rl(J __ "'/
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FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

FREDNINGSKREDS
Gl. Torv 6
)(tXiiX~ll(SlI:iKJ~~ 9000 AALBORG

HF 10BI)t2X7~ }<!
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REG. HR. o ~7?:,J.O/o

Aalborg, den 19. juni 1989.
Journal nr. 14/89

Aalborg kommune
Lokalkontoret i Vodskov
Drøvten 2 A, 9310 Vodskov

.\!lOQt~9G{ J

~;{ov·,og Natursty(e.s~.J

-; r nJrt;1 (""i-:=-~
{. J ,,:, U f \,.~ .~~.' ,

•
Vedr. opførelse af menighedshus ved Vodskov Kirke. - De-
res j.nr. II 3088.

Under henvi~njng' til Deres skrivelse af 18. april 1989
og besigtigelse den 6. juni 1989 hvoraf udskrift vedlæg-
ges, skal herved meddeles, at Fredningsnævnet godkender,
at der opføres nyt menighedshus i overensstemmelse med
fremsendte tegninger, beskrivelse og beliggenhedsplan.

Nævnet godkender ~ndviåere.den; umiddelbar.t~nord herfor
uden nævnets tilladelse omkring 1970 opførte kapel- bygning.

• Nævnets afgørelse, ved hvilken der i medfør af naturfred-
ningslovens § 34 stk. l er givet dispensation fra9de~ting-
lyste fredningsdeklarationer, kan i medfør af naturfred-
ningslovens § 34 stk. 2, jfr. § 58 stk. 3 - 7 indbringes
for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm,
af den der har ansøgt om nævnets godkendelse, ejendommens
ejer og bruger, Skov- og Naturstyrelsen, Nordjyllands amts-
kommune, Aalborg kommune og Danmarks Naturfredningsfore-
ning.

Klagefristen er uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den klageberettigede. Dispensationen må ikke udnyttes før
klage fristens udløb. Er klage indgivet må dispensationen ikke
udnyttes medmindre den opretholdes af klagemyndigheden. Dis-

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1.2////f -000 /

Akt.nr.~/



pensationen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra dato.

Til orientering + bilag 24

•
l' Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.

Nordjyllands amtskommune, Landskabskontoret, Niels Bohrs-
vej 30, 9220 Aalborg øst .
Arkitekt K. Elmo Nielsen, Tidselbakken 8, 9310 Vodskov.
Aalborg Stiftsøvrighed, Østerågade 6, 9000 Aalborg.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
Danmarks Naturfredningsforening ved Jørgen Balslev Hansen,
Lille Volstrupvej 7, 9230 Svenstrup.
Jens Nielsen, Plantagevej 17, 9230 Svenstrup.
Thyge Steffensen, Bakkevænget 19, 9000 Aalborg .
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Ar 1989, onsdag den 6. juni kl. 14,45 foretog Fredningsnævnet for
Nordjyllands amts sydlige fredningskreds besigtigelse i

sag nr. 14/89

opførelse af menighedshus ved Vodskov Kirke.

Sagens akter var tilstede.

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det
amtsrådsvalgte medlem, Jens Nielsen og det kommunalvalgte medlem,
Thyge Stefensen.

For Nordjyllands amtskommune, landskabskontoret: Janni Nielsen.

For Aalborg kommune: Anna Pedersen.

For Vodskov sogn menighedsråd: Torben Holm.

For Aalborg Stiftsøvrighed: Kirkegårdskonsulent Mogens Andersen.

Arkitekt Elmo Nielsen var mødt .

Danmarks Naturfredningsforening var indbudt, men ikke mødt.

Nævnsformanden bemærkede,atder"er' tinglyst Provst ·Exner-fredninger
på matr.nr. 2 be, og at det af et af landskabskontoret udarbejdet
kort fremgår, at såvel den eksisterende kapelbygning som den nu
påtænkte bygning er beliggende inden for deklarationsområdet, og
at nævnet ikke ses at have godkendt kapelbygningen.

K. Elmo Nielsen oplyste, at den ny bygning tænkes opført i
forbindelse med den eksisterende bygning. Den skal bl.a. rumme
toiletter, kontor og konfirmand- og mødelokale. På grund af
terræneta. hældning mod syd vil den nye bygning få lavere tagkote
end den eksisterende. Begge bygninger vil blive hvidkalkede.



'.

tt Træerne langs bygningens østside vil blive bevaret.

I

I

Janni Nielsen oplyste, at landskabskontoret var betænkelig ved
projektet, idet der er tale om et stort og stilfremmed projekt
med en dominerende beliggenhed tæt ved kirken.

Anna Pedersen bekræftede, at der er givet byggetilladelse til den
eksisterende bygning uden at nævnet har været spurgt. Bygningen
er opført i begyndelsen af 1970erne. Aalborg kommune har ingen
indvendinger mod det foreliggende projekt.

Mogens Andersen oplyste, at der ikke foreligger nogen formel
godkendelse fra stiftsøvrigheden, men at projektet er anbefalet
til godkendelse af de hørte konsulenter og myndigheder.

Nævnet voterede. Der var enighed om, at den eksisterende bygning
efter omstændighederne, herunder at kommunen har givet
byggetilladelse uden at forelægge sagen for nævnet, ~i bør
godkendes af nævnet. Der var endvidere enighed om, at den nye
bygning på grund af terrænforholdene og placeringen i forhold til
den eksisterende bygning ikke vil få væse~tlig indflydelse på
udsynet til kirken, hvorfor nævnet tillige godkender det nu
foreliggende projekt.

~ Jensen



REG. Nt J..13 (~o O
FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.

Aalborg, den 1. juni 1994.

Nordjyllands amt,
Ejendomsadministrationen.
Storemosevej 12,
9310 Vodskov .

• FS 26 og 27/1994: Matr,nr.2 11Vodskoy. Ansøgning om tilladelse til ændring af
facader og opførelse af carpOI1 med redskabsrum på areal omfattet af deklaration
lyst 27/9 1961.

Aalborg Kommune har hertil fremsendt Deres ansøgninger om tilladelse til ændring af
facader og opførelse af en carport med redskabsrum på ejendommen Skeldalsvej 21.

Nævnet godkender herved, at facaderne ændres, og at der opføres en carport med
redskabsrum i overensstemmelse med de fremsendte tegninger.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf 50, stk. 1,
kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden
klagefristens udløb. Rettidig klage har opsættende virkning. Tilladelsen bortfalder, hvis
den ikke er udnyttet inden 3 år.

Sortsøe Jensen
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