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Matr. nr. 68~ Vester
Korup, Solbjerg sogn.

Afsagt 27/~ 1963.

K e n d e l s e •

på vestsiden af landevejen Terndrup-Hadsund og grænsende
umiddelbart op til denne er beli;gende matr. nr. 6~ Vester :Co-
rup by, Solbjerg sogn, der - da nærværende frednin:ssag efter

" se i Statstidende for den 3. maj 1962 - ejedes af husmand Carl
be:;;~rin0af bor.:;erei 'ferndrup b~ev rej st ved oe:~endt&Ørel-

Christensen. på ejenQonunens vestli~e halvdel var og er stadig
et silluld,str3.tæld bindin~sv-:r~-cshus, medens der på den østli:;e
halvdel lO. en mindre hvid1~al:cot bygnin::; (hønsehus) og en isl-ca--'. gebod, der be~ge set fra nævnte landevej vir:\:ede særdeles S~C[3m-

e mende tt udsynet ;110dbindine-:sværkshuset o~ den nord for ~run-
den beli,~~ende lille sø, der er omkranset af et lille sty~clce
smllicthedeareal. I den hensi3t at bevare sidstnævnte areal, der
er opdelt l en r2~C{e parallelt løbende sQ~parceller, ne~ll~ matr.
nr4,68Y, 68~, 681,68~, 68~, 68Q, 68P o~ 6~ srunt en mindre del

n daf 68- og 68-, alt af Vester ~\.orupby, Solbjerg sogn, blev fred-
ningen ved bekendt~Ørelse i Statstidende for den 20. sept. 1962
udvidet til at oll1fattedi sse.

Den 16. maj 1962 besi6ti~ode n~vnet arealerne o: for~andle-
de med e j endomshandler :~arald c;h:L'istensen,G~.1dumhol1l1,der 'a1;d
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skØd.e, lyst eien 9. s.mel., var blevet ejer af mntr. nr. 68.2&, om

f j ernel se af hpnsehuset og i s:GJ..L:eboden, hvil~æt han li10den pas-

sende er sta tnin.:; ville i,I10del:oL11f:'le.

Den 4-. o~r:t. s.a. afholdt IL"JvnetLJløde, til .'villcet bl.a.

sculltli::.,e 10cJ.sejere, panthavere o.:; DalD,,21~1'l:sLatur frednin.:;sfor-

ening vnr indv~rslet.

Lodsejerne VE.rEIØdt. Gjort be~cendt med frednL1~ssa6ens

for[nål, nemli:; at sPGe de hcrol11handlcde arealer bevaret i nu-

værende tilstund med foroud illod beoY3~else protesterede ejer-

ne rued undtE'..,jelse af ~J:al~E'..ldCh:cistensen (matr. nr. 68.2&), der

iføl=:;e slcØd.e, lyst den 15. LlUG. 1962, havde sol~t ;;runden til

SØren llil;:'celsen, Guldl;:TO~6, vejle, efter at hØnsehuset o.; is-

lm.;eboden i Hlellemtic' ..en VD:l~ f j enlGt. SkØdets post 5 er sulyc ..ende:

• nØberen er oelcendt i'l1cd, nt (len overdragne ejendom efter

nftale med frednin~smYlJ.di6hederne vil blive belD..~t 111ed

ninssservitut.· ~rsto.tnin.:;en herfor tilko~iler sæl~eren •

mere vilt:J..r for servi tutten er endnu i'e'æ altal t, men sæl::;eren

indest&r for, at servitutten ild'l:e vil blive til hinder for be-

plantninG o:; haveal1l::3[; :s:amt for, at der kan by~ges til bn:;:LlU-

set, når tllbygnin.;en i:r:ke lC0TI11l1ertil at skæmllleoll1~ivelserne.

l~øberen md forvente, at enhver bebYG3else på parcellen skal fo-

relæ~6es frednin~sll1yndi.:.;hGderne til godkendelse.tI

Sidstnævnte ej endom er ved. de~clara tion, lyst eien 20. feb.

1957, belo.st med en oversigtsservi tut og forbehold 0111anlæg af

en~ffentlib bivej, der alt vedrører den sydØstli::;e del af ej-

endom.men.

Det er under sa::;ens behanulin.:; af Vej inspektoratet for Aal-

bor3 iliat oplyst, at den ovem12vnte lc.ncievoj den l. juli 1963

optaGe.s som lliD.tslandevej, s~..-,-cdes at en vc3sentli:; del af de



nærmeste norct herfor til-,ru;nsencle p21'celler, ileJJlic:; l11:-'.tr.l1T. 68y,

6811, 6&1 ot; 68.2 vil blive o~n:2.-Gtetc:f G.en i n~~turfl'ec1nin.;slovens § 25,

1,OJvnetansel' de unCiel' frec1nin ~ssa.;en omfattode a:coaler som fred-

nin.---:sværc1i:;e, jEr. SQtlLlelovs § l, Jlen .L'inciel' uncl.er hensyn til a.et

lise anfØrte en fredninG af disse Cll'ealer bortset fra lJlatr. nr. 68~

overflødig, hvorfor den fremsatte be~~2rinG om fredninG af di sse ik-

ke vil være at taGe til fØl~e. llatr. nr. 68~ vil derimod være at un-

e derkL~ste frednin.3, hvorefter den Østlibe halvdel af ejendommen, jfr.

vedhæftede J:ort, i~d<.emå IJeby,-;ges, li;;e som der her ilr:{e m1iopsættes

• boder, master eller al1G.reuclsigtsslc21TIJllencieindl'Gtnin,~er. P~l denne

halvdel m~'.anlC:3~beshave, uIen bevolcanin~en må lcun bestå af sådan,

der ifØl~~e sin nntur i~dw vil hine.re udsigten. Såfrel1lt det 1)8.den

vestli~e halvCiel v~rende hus ved brand eller p& anden ln1idemåtte gå
..ett.vi/

til, -S;; SL1..L':f'eJlltejeren Ønsker at foreta::;e tilby~nin;; til huset eller

• a t opf0re anden by::;nin.§, skal dette lmn kunne slce mod ~nets forud

indhentede slcriftli~e ~;o(il(en<1else, således at te;-:;nin:::;or\eskrivelse

h3ro.f be.:;æres OpbeVl11'et i nr;vnets arldv af hensyn til ;;:ontl'ollen. Den

nuv:..,.;rendebeby.:;-:;else, horundel' et lille nordvest for bindin(~svc:;rks-

11uset værende udhus, o..:;eventuel senere llled hj eJl1..ln el i foranståenc"te

opfØrt bYGllin:; s;cCcl stedse for så vidt an:.;år det udvendige ve6.li::;e-

holde s på en efter nævnets slcØn sy:5I1lmeli:;mådG.

Der tillæL;3es e j endoll1sl1andler IIo..rald Chri stensen, Judwllholm, i

erstatninG 900 :r. tilligemed renter heraf 5~ årliG fra den 3. illaj
• 1962, indtil betaling s;ce:c, iCtet ersta:cningell vil være at udrede på

\ den i naturfreiliLingslovens § 17, stk. l, nævnte m~de. vet slral be-

mær]res, at de i ejendommen i0vrigc interesse11ede i:;:lce [;av dlØde den

4. okt. 1962, o::; o..t pantsilck81'heden i GjGndOJllUlenved p~_læ: af den her-

omhandlede frGc111in3sbesteLUGlse i0vri,~t ilc:ce s:rønnes udsat for for-

ringelse • .Dndeli:~ slcal
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tilf0jes, at n::.:;vnteejenuOlllshandler Harald Christensen under 2.

stc:..tuing p&. ca. l.oom kr. til fald Qf~~relse.

OffeDtlioheden har in~Jn Q~;un3 til Qet s~ledes freuede,

ud over hVeWejJl"e:' L.1~.ttetillEcLe.

'fhi bestel.l~l1es:

6S~ 6Sd O" 6Sn, 0 ,alt af Vester Korup

by, Solbjer~ so~n, ta~es i~l[e til f0lge.

uatr. nr. 6S]S;smst. un6.er~[astes frodnin::s i overu1'JVnte om-

fan~ med }'redldn~sn:3Vl1Jt for Aalborg Amtsrådsxreds som på tale-

beretticet.

Der tilL:;c::;ges ejel1dofl1shandler ::-~arald Christensen, GUdw.lholm,

i erstatnins 900 '':1'. tilli:..;e1!led renter heraf 57; urlis fra den

3. maj 1962, indtil oetalin,:; sker. Beløbet udredes på den i Da-

turfredllin:; slovens 0 17, st~:::. l, H::3Vntemåde.

i..~;rvc;3reYlcJ.e~[enclolse tin;lyses ,o, ., ..... J_p<.c1l1C: L,r. nr. 6S~ L.1edpriori-

tet foruQ for :..;~ld o~ byr6er.

Schierbeck

Ernst Vadgaard K.B.Hjorth

Udskriften s rigtighed bekræftes. \~~ ~ ilt)~)
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Afgørelser - Reg. nr.: 02992.00

Dispensationer i perioden: 15-06-1993 -01-06-2006



REG.NR. 2l102.o0

.e FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT~
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 1271 11.

Aalborg, den 15. juni 1993.

Skørping kommune,
teknisk forvaltning,
9520 Skørping.

Yedr.FS 24/1923: opførelse af tilbygning på matr.nr. 68 x vester KODllh Solbjerg.

De har ved skrivelse af 4. maj 1993fremsendt en ansøgning fra ejeren, Dorthe Kristensen,
om tilladelse til opførelse af en tilbygning til eksist~rende beboelseshus på ovennævnte
ejendom.

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 27. april 1963, hvor~_"bl.a.
fremgår, at tilbygning skal kunne ske med nævnets forud indhentede skriftligl~ god-
kendelse.

Nævnet har foretaget besigtigelse.

Ncevnetgodkender herved, at tilbygningen opføres i overensstemmelse med de fremsendte
tegninger, idet det dog er en betingelse for godkendelsen, at tilbygningen opf(\res i s':lmme
stil og materialer som det eksisterende beboelseshus.

Fredningsnævnets afgørelse, der er truffet i henhold til kendelsen, kan inden 4 uger
indbringes for Naturldagenævnet, der evt. kan henskyde klagen til miljørninisterens af-
gørelse. Godkendelsen må ikke udnyttes inden ankefristens udløb, og rettidig klage har
opsæuende virkning. Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet. Godkendelser, bort-
falder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Sortsøe Jensen



- L. - Sk Modtaget i
ov- og Nt-lturSh'rp!<:('n

-7 DEC. 2000Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 aalborg
telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 6. december 200

•
FS 71/2000: Ansøgning om lovliggørelse af påbegyndt opførelse af carport og
fyrrum på ejendommen, magtr .nr. 68 x Vester Korup, Solbjerg, beliggende
Tistedvej 13, Terndrup, der er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 27.
april 1963 om bebyggelse, beplantning og udsyn .

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Skørping kommune
tillige med udskrift af nævnets protokol for den 28/11 2000.

Med hensyn til påklage af afgørelsen henvises til klageanvisningen i skrivelsen.

Sortsøe

1. Holger L. Holm
2. Stig Juhl Christensen,
3. Nordjyllands Amt, Natur- og miljøkontoret,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening vi Michael Wulff,

><-6.Skov- og Naturstyrelsen,
7. Dorthe S. Kristensen, Tistedvej 13, 9575 Terndrup.

Miljø- og Energiministeriet
Skov- og Natur~tlre]sene J.nr. SN 1996 -/~ 11/1'1'-060/

'Akt. nr.
/ :z.1-



t'reC1nmgsnævnet tor NorC1JyllandsAmt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 307000

Skørping Kommune,
Teknik & Miljø,
Skørpingvej 7,
9575 Terndrup.

Aalborg, den.6. december 2000

•
Vedr . FS. 7112000: Ansøgning om lovliggørelse af påbegyndt opførelse af
carport og fyrrum på ejendommen, matr.nr. 68 x Vester Korup, Solbjerg,
beliggende Tistedvej 13, Terndrup, der er omfattet af fredningsnævnets ken-
delse af 27. april 1963 om bebyggelse, beplantning og udsyn.

Ved skrivelse af 7. november 2000 har De på vegne ejeren af ovennævnte ejen-
dom søgt om fredningsnævnets dispensation tillovligggørelse af en påbegyndt op-
førelse af kombineret carport og fyrrum på ejendommen.

Fredningsnævnet foretog den 28. november 2000 besigtigelse og forhandling.
Protokollat herfra vedlægges.

Det fremgår heraf, at nævnet ikke kunne imødekomme det ansøgte, idet dette ville
stride mod fredningen formål.

• Afgørelsen er truffet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 stk.! og kan inden
4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til frednings-
nævnet.

Sortsøe Jensen



Tirsdag, den 28. november 2000 kl. 09.30 afholdt Frednings-
nævnet for Nordjyllands Amt besigtigelse og forhandling i

PS 71/2000: Ansøgning om lovliggørelse af påbegyndt opførelse
af carport og fyrrum på ejendommen, matr.nr. 68 x Vester Ko-
rup, Solbjerg, beliggende Tistedvej 13, Terndrup, der er om-
fattet af fredningsnævnets kendelse af 27. april 1963 om be-
byggelse, beplantning og udsyn.

Nævnet var mødt ved formanden,
amtsrådsvalgte medlem Holger L.
medlem ,StigJuhl Christensen.

dommer Sortøe Jensen, det
Holm og det kommunaltvalgte

For Nordjyllands Amt, Natur- og Miljøkontoret mødte Anne Ma-
rie Christensen.

For Skørping Kommune, Teknik og Miljø mødte Bo Bergkvist,

Ejeren Dorthe S. Kristensen var mødt.

På ejendommen er en kombineret carport og fyrrum på i alt ca.
60 m2 under opførelse, efter det oplyste således at de bæ-

tt rende elementer er i naturstammer, og taget forventes belagt
med tagpap. Bygningen er placeret øst for beboelsen i den del
af haven, der er beliggende i hjørnet mellem Hadsundlandeve-
jen og Tistedvej.

Por.manden orienterede om den på ejendommen hvilende ud-
sigtsfredning, hvis formål er at sikre udsigten fra syd og
øst til søen og landskabet nord for ejendommen. Det fremgår
af fredningen og det tilhørende kortbilag, at tilbygninger
til det eksisterende ældre hus på den vestligste halvdel af
ejendommen kan ske med nævnets tilladelse, medens der for den
østligste del indeholdes forbud mod bebyggelse m.v. og kun
tillades beplantning, der ikke hindrer udsigten.

•
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Det fremgår af besigtigelsen, at det ansøgte byggeri, der var
påbegyndt, fremtrådte meget bastant og var placeret centralt
i den nævnte østlige del af ejendommen. Det fremgår endvide-
re, at der på denne del var høje løv- og nåletræer, der
stærkt generede udsigten.

Skørping Kommune havde ingen bemærkninger til det ansøgte.

Det bemærkes, at nævnet den 15. juni 1993 havde tilladt samme
ejer at opføre en tilbygning vest for huset, da det te ikke
ville påvirke udsigten.

Nordjyllands Amt udtalte sig mod en dispensation til det an-
søgte, idet dette vil stride mod fredningens formål. Det op-o
lystes, at Amtet vil give påbud om at fjerne træerne i syns-
feltet mod søen.

Ejeren oplyste, at der i hendes ejertid har været 2 carporte
opført i træ på det sted, hvor den nye carport nu er under
opførelse i samme dimensioner.

Nævnet voterede og tilkendegav, at der ikke under denne sag
kunne tages stilling til en ophævelse af fredningen. Idet der
bl. a. lagdes vægt på tilsynsmyndighedens bemærkninger om at
ville bringe bevoksningen i overensstemmelse med fredningen,
og at de oplyste tidligere carporte ikke har været lovlige,
findes et byggeri af det ansøgte omfang og med en placering
centralt i ejendommens østlige delområde at stride mod fred-
ningens formål, hvorfor nævnet ikke kan meddele dispensation
til lovliggørelse af byggeriet. Det bemærkes, at ejeren ved
den tidligere sag har været opmærksom på fredningen og dens
indhold.

Formanden orienterede om klagereglerne.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.
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NATURKLAGENÆVNET

FORMANDEN

Frederzksborggade 15, 1360 København K

17/: 33955700
Fax: 33955769
X400 S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
E-mail: nkn@nkndk

Skov- MOrJtaget i
og f'..Jaturstyrefsen

- 6 AUG. 2001
J.nr.: 97-121/800-0022
EBK

2 7 JULI 2001

Afgørelse
i sagen om lovliggørelse af bebyggelse på ejendommen

Tistedvej 13, Terndrup, Skørping Kommune .

•
Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt har den 6. december 2000 i henhold
til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddelt afslag på en ansøg-
ning om dispensation fra fredningsnævnet s kendelse af 27. april 1963 om
fredning af matr.nr. 68 x Vester Korup By, Solbjerg, beliggende Tisted-
vej 13, Terndrup, til lovliggørelse af en påbegyndt opførelse af en
carport og et fyrrum på i alt 60 m2 på ejendommen. Afgørelsen er påkla-
get til Naturklagenævnet af ejeren.

Fredningen omfatter et areal på 0,3 ha og vedrører kun den pågældende
ejendom. Fredningen skal sikre udsigten fra syd og øst til "den nord

• for grunden beliggende lille sø, der. er omkranset af et lille stykke
smukt hedeareal". Det er i fredningsnævnets kendelse bl.a. fastsat,
at "den østlige halvdel af ejendommen ...ikke må bebygges, ligesom der
her ikke må opsættes boder, master eller andre udsigtshæmmende indret-
ninger. på denne halvdel må indrettes have, men bevoksningen må kun be-
stå af sådan, der ifølge sin natur ikke vil hindre udsigten." på den
vestlige halvdel af ejendommen kan der opføres bebyggelse med fred-
ningsnævnets godkendelse.

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt meddelte den 15. juni 1993 dispen-
sation fra fredningen til opførelse af en 79,5 m2 stor tilbygning vest
for den eksisterende bebyggelse. Dispensationen blev meddelt til samme
ejer, som nu søger dispensation.

s~:.~"/, ~,r; r\'Tr1lt"1"'r,~ l' , ~:.~'-~lYIl"esen
J,'" '-, ':C''','-\9..h\ll.f--DolO
A:.t I",

'i
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Klageren har bl.a. anført, at påbegyndelsen af byggeriet er sket i god
tro, idet der i hendes ejertid har været to carporte på det sted, hvor
den nye carport og fyrrummet nu er under opførelse. Den'nye carport har
samme dimensioner som de gamle, men er lidt højere. Da fredningsnævnet
besigtigede ejendommen forud for dispensationen i 1993, blev der ikke
sagt noget om, at carportene var ulovlige.

I

Beplantningen på ejendommen består af 25-30 år gamle træer. Klageren
har ikke fået nogen meddelelse om, at fredningen omfatter beplantnin-
gen. Da fredningsnævnet i 1993 besigtigede ejendommen, var nævnet ude
på vejen for at vurdere, om tilbygningen ville tage udsigten, men næv-
net udtalte, at træerne var så høje, at man ikke kunne se tilbygningen
fra vejen. Klageren finder det i øvrigt uforståeligt, at flotte, sunde
træer skal fældes i et naturområde.

Nordjyllands Amt udtalte sig under fredningsnævnets besigtigelse mod en
dispensation fra fredningen, idet en dispensation ville stride mod
fredningens formål. Amtet oplyste, at amtet ville give påbud om fjer-
nelse af træerne i synsfeltet mod søen.

Skørping Kommune havde ingen bemærkninger til det ansøgte.

Fredningsnævnet har i referatet fra besigtigelsen anført, at det ansøg-
te byggeri fremtrådte meget bastant. Det hedder videre i referatet, at
nævnet tilkendegav, "at der ikke under denne sag kunne tages stilling
til en ophævelse af fredningen. Idet der bl.a. lagdes vægt på tilsyns-
myndighedens bemærkninger om at ville bringe bevoksningen i overens-tt stemmeIse med fredningen, og at de oplyste tidligere carporte ikke har
været lovlige, findes et byggeri af det ansøgte omfang og med en place-
ring centralt i ejendommens østlige delområde at stride mod fredningens
formål, hvorfor nævnet ikke kan meddele dispensation til lovliggørelse
af byggeriet. Det bemærkes, at ejeren ved den tidligere sag har været
opmærksom på fredningen og dens indhold."

Afgørelse.

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:
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Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, at fredningsnævnet
kan meddele dispensation fra en fastsat fredningsbestemmelse, når det
ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål.

Fredningens formål er, at sikre udsigten fra syd og øst til søen og
landskabet nord for ejendommen, og det er i fredningsbestemmelserne
fastsat, at den østlige halvdel af ejendommen ikke må bebygges, og at
bevoksningen på denne del af ejendommen ikke må hindre udsigten.

En dispensation til lovliggørelse af det påbegyndte byggeri vil således
stride mod fredningens formål.

De på ejendommen tidligere eksisterende carporte var opført uden fred-
ningsnævnets godkendelse og var således opført ulovligt. Det nuværende
byggeri er endvidere mere omfattende, idet det tillige omfatter et fyr-
rum, og byggeriet er ifølge Wagerens oplysninger højere end de tidlige-
re carporte.

Det af klageren anførte kan ikke føre til en anden vurdering af sagen i
forhold til naturbeskyttelseslovens dispensationsbestemmelser end den
af fredningsnævnet foretagne, og der kan således ikke gives klageren
medhold i klagen.

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amts afgørelse af 6. december 2000,
stadfæstes.

0:J~
Inger Vaaben
viceformand / Else Brix Knudsen

fro.

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens §82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.



• SCANNET lÆG. tik~~t'~~·co
-l NOV. 2001

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17,9000 Aalborg
Telefon 96 307000.

Aalborg, den 31. oktober 2001 .

• FS 55/2001: Vedrør~nde ansøgning fra lodsejer om ophævelse af fredning på matr. nr.
68 x Vester Kornp by, Solbjerg.

Til orientering vedlægges kopi af skrivelse af30. oktober 2001 til Skørping Kommune, Teknik
& Miljø, Skørpingvej 7, 9575 Temdrup.

Sortsøe Jensen

•

1) Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
K.2) Miljø & Energi Ministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø

3) Nordjyllands Amt, Natur- og Miljøkontoret, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg øst.

-Skov- og Natur~t elsen
J.nr. SN 2001 - /;{/I I'y- Ø/f)
Akt. nr. t en:----
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17,9000 Aalborg
Telefon 96307000.

Aalborg, den 30. oktober '2001.

Skørping Kommune
Teknik & Miljø
Skørpingvej 7
9575 Terndrup.

FS 55/2001 : Vedrørende ansøgning fra lodsejer om ophævelse af fredning på matr. nr.
68 x Vester Korup by, Solbjerg.

Deres journal nr. 01.05.10.GOl.00003.00.

De har ved skrivelse af24. oktober 2001 fremsendt en ansøgning fra ejeren afmatr. nr. 68 x,
Vester Korup, Solbjerg, om ophævelse affredning af27. april 1963.

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan ophævelse af en fredning ske efter reglerne om
gennemførelse affredninger i lovens kap. 6.

Det fremgår af lovens § 33, st1. 3, hvem der kan rejse fredningssager og fremgangsmåden er
beskrevet i§ 36.

enlig hilsen

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00

Nordjyllands Amt,
Naturkontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
9220 Aalborg øst.

Aalborg, den 28/05-2003

Vedrørende FS 29/2003: Ansøgning om lovliggørelse af beplantning på
matr.nr. 68 x Vester Korup by, Solbjerg, beliggende Tistedvej 13, Tern-
drup, Skørping Kommune, der er omfattet af fredningsnævnets ken-
delse af 27. april 1963 om fredning af arealer på og omkring ejendom-
men.
G.nr. 8-70-21-1-843-0026-00)

•
Ved skrivelse af 2. maj 2003 ansøgte De på vegne ejeren af ovennævnte
ejendom om dispensation til opretholdelse af slørende beplantning omkring
ejendommens bygninger.

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 27. april 1963,
hvis formål er at sikre udsyn fra den nord-sydgående landevej over søen og
arealerne nord for ejendommens have.

Fredningsnævnet afholdt den 22. maj 2003 besigtigelse og forhandling i sa-
gen. Kopi af forhandlingsprotokollen vedlægges til orientering. •Det fremgår heraf bl.a. at nævnet besluttede at tillade opretholdelse af og
etablering af slørende beplantning i en ca. 5 meter bred bræmme fra indkør-
selsvejens østside, ligesom der betinget heraf meddeltes dispensation til be-
varing af et allerede opført vindfang på husets østside. løvrigt skal forholde-
ne på ejendommen for så vidt angår bevoksningen inden den 1. oktober
2003 bringes i overensstemmelse med fredningen.

Afgørelserne, der er meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50 stk.
1, kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsen-
des til fredningsnævnet til videre foranstaltning. Den del af afgørelsen, der
omfatter tilladelse til yderligere beplantning, må ikke udnyttes inden klage-
fristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen.
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt afholdt den 22. maj 2003 kl. 9.00
besigtigelse og forhandling i

FS 29/2003:
Ansøgning om lovliggørelse af beplantning på matr.nr. 68 x Vester Ko-
rup by, Solbjerg, beliggende Tistedvej 13, Terndrup, Skørping Kom- .
mune, der er omfattet affredningsnævnets kendelse af27. april 1963
om fredning af arealer på og omkring ejendommen.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsråds-
valgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Mi-
chael Sasserson.

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Annemarie Christensen.

For Skørping Kommune mødte Lau Bøgeholt og Finn Østerbæk,

Ejeren, Dorte Sørensen var mødt.

Der fremlagdes: skrivelse af 2. maj 2003 fra Nordjyllands Amt med de deri
nævnte bilag.

Formanden orienterede om den på ejendommen hvilende fredningskendelse,
der bl.a. har til formål at sikre udsyn over søen og arealerne nord for parcel-
len.

På formandens forespørgsel oplyste Annemarie Christensen, at påbud om
nedtagelse af den allerede opførte carport, der ikke har kunnet lovliggøres
ved dispensationjfr. FS 71/2000, har afventet spørgsmålet om, hvorvidt en
eller flere af de kompetente sagsrejsere ville rejse en fredningsssag til ophæ-
velse af fredningen på ejendommen. Det er for nylig blevet afklaret, at det
ikke er tilfældet, hvorfor Nordjyllands Amt har udstedt påbud om fjernelse
senest den 1. juli 2003.

Formanden påpegede endvidere, at en salgsudstilling aftømmerkonstruktio-
ner opstillet på oversigtsarealet ved krydset mellem Tistedvej og landevejen
bør påbydes fjernet som stridende mod fredningen.

Ejeren oplyste, at hun under denne dispensationssag ønsker tilladelse til i vi-
dest mulig omfang at bevare den høje træbevoksning i haven på parcellens
østlige del, idet denne bevoksning skjuler bebyggelsen.

Formanden orienterede om, at der efter fredningskendelsen må anlægges ha-
ve på den østlige del af ejendommen, men beplantningen skal bestå af så-
dan, der ifølge sin natur ikke vil hindre udsigten.

Lau Bøgeholt oplyste, at Skørping Kommune ønsker at bevare den slørende
beplantning omkring ejendommens bygninger således, at der alene foretages
rydning af opvækst fra eksisterende autoværn langs landevejen mod nord,



hvilket areal er udenfor fredningen.

Nordjyllands Amt tilsluttede sig dette, dog således at der foretages rydning
af trævækst på et mindre areal umiddelbart syd for søen, som indtegnet på
fremlagt luftfoto.

Nævnet voterede. Der var enighed om, at den høje træbevoksning var i strid
med fredningens formål og den af amtet foreslåede fældning ikke tilstrække-
ligt tilgodeså hensynet til udsigt for landevejstrafikken. For at sløre bygnin-
gerne kunne nævnet meddele dispensation til opretholdelse af den høje be-
voksning og supplering af denne i en ca. 5 meter bred bræmme øst for den
nuværende indkørsvej fra Tistedvej til bygningerne på ejendommen, regnet
fra indkørselsvejens østlige afgrænsning af det nu grusbelagte vejareal. Ud-
formningen skal ske i samråd med tilsynsmyndigheden. Iøvrigt skal bevoks-
ningen på parcellens østlige del bringes i overensstemmelse med fredningen
inden den 1. oktober 2003.

På formandens forespørgsel oplyste ejeren, at et vindfang på ca. 2 x 2 meter
af svært tømmer på husets østside er opført uden fredningsnævnets godken-
delse. Henset til, at vindfanget under forudsætning af, at nævnets dispensati-
on i øvrigt efterleves, ikke vil være synligt fra landevejen, besluttede nævnet
at meddele dispensation hertil. Der må snarest tilsendes nævnet tegningsma-
teriale til sagen.

De mødte orienteredes om klage adgang med frist fra modtagelse af skriftlig
afgørelse.

Således passeret.

Sortsøe Jensen.

•
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Afgørelse
i sagen om beplantning på ejendommen

Tistedvej 13, Terndrup.

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt har den 28. maj 2003 i henhold til
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddelt dispensation fra fred-
ningsnævnets kendelse af 27. april 1963 om fredning af matr.nr. 68x Ve-
ster Korup By, Solbjerg, beliggende Tistedvej 13, Terndrup, til bibe-
holdelse og etablering af slørende beplantning omkring ejendommen. Af-
gørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af ejeren.

Nævnets afgørelse er sålydende: "Nævnet besluttede, at tillade opret-
holdelse af og etablering af slørende beplantning i en ca. 5 meter bred
bræmme fra indkørselsvejens østside, ligesom der betinget heraf medde-
les dispensation til bevaring af et allerede opført vindfang på husets
østside. I øvrigt skal forholdene på ejendommen for så vidt angår be-
voksningen inden den 1. oktober 2003 bringes i overensstemmelse med
fredningen."

Fredningen omfatter et areal på 0,3 ha og vedrører kun den pågældende
ejendom. Fredningen skal sikre udsigten fra syd og øst til "den nord
for grunden beliggende lille sø, der er omkranset af et lille stykke
smukt hedeareal". Det er i fredningsnævnets kendelse bl.a. fastsat,
at "den østlige halvdel af ejendommen ...ikke må bebygges, ligesom der
her ikke må opsættes boder, master eller andre udsigtshæmmende indret-tt ninger. På denne halvdel må indrettes have, men bevoksningen må kun be-
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let stå af sådan, der ifølge sin natur ikke vil hindre udsigten." På den
vestlige halvdel af ejendommen kan der opføres bebyggelse med fred-
ningsnævnets godkendelse.

Fredningsnævnet har tidligere den 15. juni 1993 meddelt dispensation
fra fredningen til opførelse af en 79,5 m2 stor tilbygning vest for den
eksisterende bebyggelse.

Fredningsnævnet meddelte den 6. december 2000 afslag på en ansøgning om
dispensation fra fredningen til lovliggørelse af en påbegYndt opførelse
af en carport og et fyrrum på i alt 60 m2• Afgørelsen blev stadfæstet af
Naturklagenævnet den 27. juli 2001.

Klageren ønsker tilladelse til i videst muligt omfang at bevare den hø-
je træbevoksning i haven på parcellens østlige del, idet denne bevoks-
ning skjuler bebyggelsen. Klageren har fremsendt fotos af beplantningen
og anført, at træerne er blevet store, og at det af natur- og miljømæs-
sige årsager vil være forkert at fjerne beplantningen, idet den skaber
en meget bedre harmoni omkring søen til glæde for både dyre- og fugle-
liv.

Fredningsnævnet har begrundet afgørelsen med, at en dispensation til
bibeholdelse af den høje træbevoksning på den østlige del af ejendommen
vil stride mod fredningens formål.

Nordjyllands Amt indstillede til fredningsnævnet, at der blev meddelt
tilladelse til bibeholdelse af den del af beplantningen, som skærmer
for indblik til huset, der ligger på den vestlige del af grunden. Mens
den østligste del af beplantningen ud mod vejen burde fjernes således,
at indsigten til søen blev retableret.

Det fremgår af fredningsnævnet s forhandlingsprotokol for nævnets besig-
tigelse den 22. maj 2003, at Skørping Kommune ønskede at bevare den
slørende beplantning omkring ejendommens bygninger således, at der ale-
ne foretages rydning af opvækst fra eksisterende autoværn langs lande-
vejen mod nord.
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_ Afgørelse.

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:

Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, at fredningsnævnet
kan meddele dispensation fra en fastsat fredningsbestemmelse, når det
ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål.

Fredningens formål er at sikre udsigten fra syd og øst til søen og
landskabet nord for ejendommen, og det er i fredningsbestemmelserne
fastsat, at den østlige halvdel af ejendommen ikke må bebygges, og at
bevoksningen på denne del af ejendommen ikke må hindre udsigten.

En dispensation til lovliggørelse af den høje beplantning på ejendom-
mens østlige del vil således stride mod fredningens formål.

Det af klageren anførte kan ikke føre til en anden vurdering af sagen i
forhold til naturbeskyttelseslovens dispensationsbestemmelser end den
af fredningsnævnet foretagne, og der kan således ikke gives klageren
medhold i klagen.

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amts afgørelse af 28. maj 2003, hvor-
ved der er meddelt dispensation til bibeholdelse og etablering af slø-
rende beplantning i en ca. 5 meter bred bræmme fra indkørselsvejens
østside og - betinget heraf - dispensation til bibeholdelse af et vind-
fang, stadfæstes. Fristen for fjernelse af den øvrige beplantning fast-

.. sættes af tilsynsmyndigheden, Nordjyllands Amt.

Inger Vaaben
viceformand / Else Brix Knudsen

fm.

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø.
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, sti<. 1.
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.•
Nordjyllands Amt,
Naturkontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
Postboks 8300,
9220 Aalborg øst.

Aalborg, den 30. maj 2006

•
Vedr. FS 27/2006 :
Ansøgning om tilladelse til at opføre tilbygninger til matr.nr. 68x V. Ko-
rup by, Solbjerg, der er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af27.
april 1963.

Ved skrivelse af 30. marts har De under Deres j.nr. 8-70-51-81-843-0001-06
på vegne Dorte Sørensen ansøgt om nævnets dispensation til opførelse af 2
tilbygninger til ejendommen, beliggende Tistedvej 13, Temdrup.

Nævnet afholdt den 24. maj 2006 besigtigelse og forhandling i sagen. Ud-
skrift af forhandlingsprotokollen vedlægges til orientering.

Ejendommen er omfattet af ovennævnte fredningskendelse, der skal sikre
udsigten fra syd og øst til den nord for ejendommen beliggende lille sø, der
er omkranset af et hedeareal. Den østlige halvdel af ejendommen må således
ikke bebygges, ligesom der ikke må opsættes boder, master eller andre uhen-
sigtsmæssige indretninger. På denne halvdel må der anlægges have, men be-
voksningen må ikke hindre udsigten. På den vestlige del af ejendommen kan

• der opføres bebyggelse med fredningsnævnets godkendelse.

Efter besigtigelsen er nævnets lokale medlem telefonisk kontaktet. Denne
havde ingen indvendinger mod det ansøgte.

Det er herefter det samlede nævns vurdering, at opførelse af de ansøgte til-
bygninger ikke vil hindre udsigten til søen og således ikke stride mod ken-
delsen og da byggeriets udformning og materialevalg svarer til de eksiste-
rende bygninger, kan dette godkendes ..

Afgørelsen er truffet i henhold til kendelsen 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
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. klagen er modtaget fra fredningsnævnet, og behandlingen ~fklagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen .

Sortsøe Jensen .

Kopi er fremsendt til :

1. Knud Erik Jeppesen.
2. Flemming Møller Mortensen,
3. Skørping Kommune,
4. Danmarks Naturfredningforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening vi Micael Wullf,
6. Skov- og Naturstyrelsen,
7. Dorte Sørensen



Onsdag, den 24. maj 2006 afholdt Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
besigtigelse og forhandling i

FS 27/2006:
Ansøgning om opførelse af tilbygninger til eksisterende enfamiliehus på
matr.nr. 68x V. Korup by, Solbjerg, der er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 27. april 1963.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen og det amtsråds-
valgte medlem Knud Erik Jeppesen.

For Nordjyllands Amt mødte Annemarie Christensen,

For Skørping Kommune mødte Kay Jacobsen,

For DanmarksNaturfredningsforening mødte Michael Wullf,

Sammen med ejeren Dorte Sørensen mødte Claus Sørensen.

Der fremlagdes skrivelse af 30. marts 2006 fra Nordjyllands Amt med bilag
1 - 7.

Claus Sørensen oplyste, at der i overensstemmelse med det fremlagte teg-
ningsmateriale mod syd ønskes opført en forlængelse af den eksisterende
fløj på 6,20 meter x 5 meter. Tilbygningen vil få et større udhæng end resten
af huset, men udføres iøvrigt i samme stil, af samme materialer og med strå-
tag.

Herefter forevistes mod nord, hvor endnu en tilbygning ønskes placeret op-
ført i samme stil som det eksisterende i vinklen mellem eksisterende bygnin-
ger.

Ingen havde bemærkninger herti1.

Nævnets tilstedeværende to medlemmer tilkendegav, at de kunne imøde-
komme ansøgningen, men inden sagen færdigbehandles skal spørgsmålet
forelægges for det lokale medlem.

Sagen udsat herpå.

Sortsøe Jensen
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Fredag, den 26. maj 2006 foretog fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,

FS 27/2006 :
Ansøgning om opførelse af tilbygninger til eksisterende enfamiliehus på
matr.nr 68x V. Korup by, Solbjerg, der er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 27. april 1963.

Ingen var mødt.

Det kommunaltvalgte medlem, Flemming Møller Mortensen har telefonisk
voteret for samme resultat som nævnets to andre medlemmer den 24. maj
2006. Herefter er nævnet samlet enige om at imødekomme det ansøgte.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.

Nordjyllands Amt,
Naturkontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
Postboks 8300,
9220 Aalborg øst.

Aalborg, den 1. juni 2006

Vedr. FS 40/2006 :
Ansøgning om lovliggørelse af opført fyrrum og garage på matr.nr. 68 x
V. Korup by, Solbjerg, der er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af
27. april 1963.

Ved skrivelse af 22. maj 2006 har De på vegne ejeren af ovennævnet ejen-
dom fremsendt ansøgning om lovliggørelse af et delvist opført fyrrum og
carport på ejendommen, j fr. Deres j.nr. 8-70-21-1-843-0026-00.

Nævnet afholdt den 24. maj 2006 besigtigelse og forhandling i sagen. Ud-
skrift af forhandlingsprotokollen vedlægges til orientering.

Nævnets tredje medlem er efterfølgende telefonisk kontaktet og har tilsluttet
sig de to mødende medlemmers votering.

• Ejendommen er omfattet affredningsnævnets kendelse af27. april 1963, der
har til formål at sikre udsigten fra syd og øst til søen og landskabet mod
nord. Det fremgår af kendelsen blandt andet, at der på den østlige del af
ejendommen ikke må opføres bygninger eller skæmmende indretninger.

Den opførte bygning, der nu fremstår som bastant og placeret i den centrale
del af denne østlige del af ejendommen, vil efter det nu forelagte efter ænd-
ring aftagkonstruktionen blive ca. 1,7 meter lavere end oprindeligt ansøgt
eller nu ca. 3,30 meter høj men i øvrigt af samme materialer og med samme
placering og grundplan som det oprindelige projekt.

Naturklagenævnet har ved kendelse af27. juli 2001 stadfæstet frednings-
nævnets afgørelse af28. november 2000, hvorefter der meddeltes afslag på
lovliggørelse af det nu eksisterende byggeri, der var ansøgt med en byg-
ningshøjde på ca. 5 meter.

_ Den nu foreliggende ansøgning anses for en ny dispensationsansøgning un-
der hvis behandling nævnet har fundet, at byggeriet uanset dets lavere udfø-
relse fortsat i samme grad som det tidligere ansøgte hindrer udsynet til sø og
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" ~ arealer nord for ejendommen. Nævnet har derfor ikke kunnet imødekomme
det ansøgte.

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

Sortsøe Jensen

•

Kopi er frremsendt til :

1. Knud Erik Jeppesen,
2. Flemming Møller Mortensen,
3. Skørping Kommune,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening vi Michael Wullf,
6. Skov- og Naturstyrelsen,
7. Dorte Sørensen.
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Onsdag, den 24. maj 2006 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
besigtigelse og forhandling i

FS 40/2006:
Ansøgning om lovliggørelse af opført fyrrum og garage på matr.nr. 68 x
V. Korup by, Solbjerg, der er omfattet af Fredningsnævnets kendelsen
af 27. april 1963.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen og det amtsråds-
valgte medlem Knud Erik Jeppesen.

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Annemarie Christensen,

For Skørping Kommune mødte Kay Jacobsen,

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Michael Wullf,• Sammen med ejeren Dorte Sørensen mødte Claus Sørensen.

Der fremlagdes skrivelse af 22. maj 2006 fra Nordjyllands Amt med de deri
nævnte bilag.

Nævnsformanden oplyste, at der tidligere ved såvel fredningsnævnets som
Naturklagenævnets afgørelser er truffet beslutning om ikke at tillade det op-
førte byggeri. Den nu foreliggende ansøgning vedrører samme byggeri, men
reduceret med 1, 70 meter til ca. 3,30 meter i højden.

Claus Sørensen bekræftede dette, hvorefter byggeriet vil få et tag med en
fladere taghældning på ca. 22 grader og belagt med strå evt. med tagpap.
Arealet vil fortsat være ca. 60 m2.

Amtet kunne ikke tilslutte sig byggeriet uanset den ændrede højde, idet det
fortsat hindrer udsigten til søen.

Hverken kommune eller naturfredningsforening havde bemærkninger.

Nævnets 2 medlemmer voterede og besluttede ikke at imødekomme det an-
søgte. Nævnets 3. medlem vil blive forelagt sagen.

Sagen udsat herpå.

De mødte orienteredes om klageadgangen.

Sortsøe Jensen.



"

Torsdag, den 1. juni 2006 foretog Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt

FS 40/2006:
Ansøgning om lovliggørelse af opført fyrrum og garage på matr.nr. 68 x
V. Korup by, Solbjerg, der er omfattet af fredningsnævnets kendelse af
27. april 1963.

Ingen var mødt.

Det kommunaltvalgte medlem, Flemming Møller Mortensen har telefonisk
erklæret, at han efter en besigtigelse kan tilslutte sig de øvrige medlemmers
votering.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen
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