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Hatr. nr. 261
Aaby by og sogn. AmBel"l"

DoIImarkontoret 1
Terndrup.

O'I14.1'",n8. Marius f'lOllgaaJ"d, 'Aaby, som e~.1" ar aatr. 01".

261 Aaby b7 0& sogn deklarerer berv" pi egne PI ef'tel'tøl,4ende

e3ere. vegne, at det pi ve4bætte48 rid. lied, .:;,røn skravqrina

viste areal, pi hv1lket oldtidøbØ~.n 1011-1 er beliggende, skal

Yære Abent tor otfentllgheden. Det skal steds. henligge ~
Iræluea1. In4en 2 lI' etter tingl1an1Dt at deklarationen, tor-

anle41g.1' J91 fældet og t~ernet den pi &realet værende t....

og buskbevoksn1ng, bortset tra noel. enkeltst1ende Veer 0l

bo.'••' tra beYOkaaJ.ncen på .. l•• oldt14ahø~_. I tiden har •

•t'e. skal ... \11 ..... 1' tid ... ende ejer tAle. at hednlngs-

U'ftle' dala toran1e41c_ t~eJ'fl.'tuden udgift tor eJereD, ••1y-
det v.- og baakbbtlYOksn1nl. Ol dels drage _801'1 to'_ at are-

ale' fremtræder ~,. Deft pi arealet opsatte tlagstang t3erne.,
11gelede. inden nævnte 2-års trist.

Til det .. d rØd skravering 8DI1vne areal (3!1'. rid.et)

tradi tlemel laadbru.g8l'D8:ls811 ll4rqttelee 1D4e sted. Beplant-

n1nI ml her ikke toretag •• lied lOrteJ', .. lføl,e der•• na-
tur med tiden kunne torrlnae udsigten mod oldtld.hø~8D ••t
tra den nord-8y-dglenda veJ øst tor høJen. Fælles tor de to

• ber omhandlede omrlder er, at der pi dlsse ikke d opllttta.
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~~atr. nr. 45al

Aaby by og so~n. AnrnelC:.er:Dorl:l1or:wntoret

i 'l'orndru'J.

REG. NR. 3~"~.

~
Underte:-;nede :-cOl:1luunesom ej er af matr. nr. 450.1 ..'I.abyby

06 sogn, de~larerer herved på e~ne Ob efterfØlsende ejeres

vegne, at <let på v2<ihc:;ftede rids deci ';l~~;llskravering vi ste

areal, cier :;r23nS8r op til olcitidshrJj en, 1011-1, s~;:al være

c.bent for o:z'fentlighec1en. Det sl;:al stedse :1enli:;ge i '::;1";:::;5-

areal, 05 <len til e~hver ti<l v2rende ejer vil foranledige,

P2. aralet ms. ikl;:e opsC3ttes master, boc~er, s:,\:ure eller 11~-

nende, alt for at sikre udsigten mod oldtidshØjen. Der til

enhver tid værende ejer af arealet sÆal tAle, at frednings-

l1C3Vnetforanlediger selvsået tr03- o;; IJus:;:oevol;:snin;; f j crnot

uden udGift for ejeren.

Fc:crværende de';:1c..ration iJå tin,;lyses ovenl1'Nl1te ejen-

Cloinl11edj.'~a-:::'ionalmus8eto::; :J'1~8d.1'lin:;sm:;vnetfor AaliJorz A:~,ts-

rAds~reds som påta1eberetti~et hver for siG. JveDtuol (is-

pensation fra fOl~anst2.encle ::1~2ver be~se de påta18b8:cetti~e-

des skrlftli~e ~oæ~el1delse.

" ed hensyn til pan-cehc:-;ftelser, servi tuttel' og an,ere

byrcier her:vi se s -Gil ej ellciOlilii1enSblad i tin.:.;bo~en.

Aabybro, den 27. februar 1~64.

Jens A.J-eppesen
si,;n.

Aaby-~iersted sogneråd,

Aabyb:co. ':'i:ll",lyst den 6/3 1964-.
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RE6.NR. 32 8&.00
Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt foretog torsdag, den 3. april 2003
besigtigelse og forhandling i

FS 14/2003:

S, , MOdtaoet i
,(0\1- 00 1\ •. ,

j • \Id IJ.-stV"'c/sen
1 n .if 'l .,~

" li ,"t r'li, ~jjO:i

Anmodning om tilladelse til at opføre garage på matr.nr. 26 a Åby by,
Åby, der er omfattet af deklaration af 6. marts 1964 om fredning af om-
rådet ved "Skipper Clements Høj". '

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

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Annemarie Christensen.

• For Danmarks Naturfredningsforening mødte Søren Rosenberg.

•

For Abybro Kommune mødte John Nielsen.

Ejeren, Lone Rendbæk var mødt.

Der fremlagdes skrivelse af 6. marts 2003 med bilag fra Aabybro Kommu-
ne.

Formanden redegjorde for fredningsdeklarationens udstrækning og ind-
hold.

Ejeren redegjorde for det påtænkte projekt, hvorefter den eksisterende gara-
ge og carport på ca. 30-40 m2 ønskes nedrevet og erstattet af en ny ca. 70
m2 stor og ca. 4 meter høj bygning, hvilket vil medføre, at ca. halvdelen vil
være beliggende i det fredede område. Taget, et sadeltag, vil få en hæld-
ningsgrad på ca. 20.

Amtet kunne ikke anbefale den projekterede bygning, men evt. en bygning i
samme højde som den eksisterende med fladt tag eller enkeltfaldstag. I

Aabybro Kommune anførte, at såfremt nybygningen blev opført parallelt
med hovedbygningen og således at også indkørselen blev flyttet mod nord
ville hele projektet kunne holdes uden for det fredede område.

Danmarks Naturfredningsforening tilsluttede sig den af kommunen an-
førte mulighed, idet man derved ville kunne sikre indsigten fra vejen til hø-
Jen.

Nævnet voterede og tilkendegav, at man ikke kunne imødekomme det an-
søgte projekt, idet det uanset taghøjden i væsentlig grad ville spærre for ind-
sigten tiloldtidshøjen.

Ejeren blev gjort bekendt med klageadgangen. Skov~og l\Jatumty:relseTh
J,IIr. Si'< ~UU1" f Z i J / {L{ - 000/
Akt. nr• .b 2$ ---- '1"



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,

.. Telefon 96 30 70 00

'Aabybro Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Rådhuset, Toftevej 43,
9440 Aabybro.

Aalborg, den 8. april 2003.

Vedr.

• FS 14/2003: Anmodning om tilladelse til at opføre garage på matr. nr.
26 a Åby by, Åby, der er omfattet af deklaration af 6. marts 1964 om
fredning af området ved "Skipper Clements Høj".

Ved skrivelse af 6. marts 2003 har De på vegne ejeren af ovennævnte ejen-
dom anmodet om fredningsnævnets tilladelse til, at der på ejendommen ned-
rives en eksisterende garage og carport beliggende helt udenfor frednings-
området og opføres en ny på ca. 70 m2, hvorved ca. halvdelen heraf vil være
beliggende i det fredede areal. Det fremgår af fredningsdeklarationen, at det
ikke er tilladt at opstille master, boder, skure eller lignende, der kan forringe
indsigten fra vejen til højen

Fredningsnævnet afholdt den 3. april 2003 besigtigelse og forhandling i
• ovennævnte sag. Kopi af protokoltilførsel vedlægges til orientering.

Det fremgår heraf, at fredningsnævnet besluttede ikke at imødekomme det
ansøgte, idet projektet ved sin længde og højde delvist ville spærre for ind-
sigten til højen, hvilket vil stride mod fredningens formål. Det tillagdes
vægt, at der er alternative muligheder for ejeren til udvidelse af garagen
uden derved at berøre det fredede areal.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1 og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Sortsøe Jensen.
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Aalborg, den 8/4-2003

Vedrørende FS 14/2003, opførsel af garage på matr.nr. 26 a Åby by,
Åby .

• Hoslagt fremsendes kopi af protokoltilførsel af 3/04-2003 samt fredning s-
nævnets afgørelse. Klagevejledningen fremgår af afgørelsen.

Sortsøe Jensen
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