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Overfredningsnævnet ,

Ama.liegade 13,

1256 København K.

J.nr. 2416/79.

Den 8 . november 1979.

Foranstående kendelse, afsagt af fredningsnævnet for Nordjyllands amts

sydlige fredningskreds den 26. marts 1979, stadfæstes af overfredningsnævnet med den

ændring, at erstatningen fastsættes til 22.000 kr., der ikke forrentes. I omkostninger

tillægges Dansk KautionSforSikrinZAI:S 2.000 kr. .

P.O.y
LQ...e---c ('( V--~c:t~ c~ __

Bendt Andersen
overtrednlngsnævnets forman61
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REG. HR. 't''19~~-?,fredningsnævnet
for Nordjyllands amts
sydlige fredningskreds
Kong Hans Gade 18, 9000 Aalborg

Tit. (08) 127011

UDSKRIFT
af

kendelsesbogen for Fredningsnævnet for Nordjyllands
amts sydlige fredningskreds.

Kendelse afsagt den 260 marts 1979
sag nr. 243/78:·
Fredning af matronr. 5 g Skivum by og sogn.
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2.

K E N D E L S E.

Ved skrivelse af 23. juni 1978 har fredningsplanudvalget
for Nordjyllands amt rejst sag om fredning af matr.nr. 5 g Ski-
vum by og sogn af areal 16.226 m2• Danmarks Natuffredningsfor-
ening er ved skrivelse af l. december 1978 indtrådt som med-
rekvirent i sagen.
A: ~~r~!~~~~~_!~~~~!~_~~_~~g!~~~!~~~

Området, der er ubebygget og som nu henligger 1 udyrket
stand, hovedsagelig bevokset med lyng, består af en ret stejl,
sydvendt skråning, hvis højeste del er højt beliggende og med.god udsigt. Arealet er trekantet og grænser på to sider op til
den del af Sønderup Ådal-fredningen, der er gennemført ved Fred-
ningsnævnets kendelse af 21. februar 1946. Arealet er i sin hel-
hed beliggende indenfor skovbyggelinien jfr. naturfredningslo-
vens § 47.

De foreslåede fredningsbestemmelser er sålydende:
1. Det fredede område må ikke bebygges, og opstilling af skure,

boder, master samt andre for landskabet skæmmende etablerin-
ger må ikke finde sted.

2. Arealet skal fortsat henligge i udyrket stand, rydning af
selvsåning kan foretages ved fredningsmyndighedernes foran-
staltning. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at realet
kan afgræsses.

3. Arealet må ikke gøres til genstand for råstofudnyttelse, op-
fyldning eller anden form for terrænændring.

4. Arealet må ikke anvendes til campering men alene til kortere,
,

almen ophold samt almen færdsel til fods.
Det.fremgår af sagen og en tidligere af nævnet behandlet

dispensationssag (nævnets sag nr. 294/66), at matr.nr. 5 g ved
landbrugsministeriets skrivelse af 29. juli 1968 blev frastykket
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3.
landbrugsejendommen matr.nr. 14 i m.fl. Skivum by og sogn ef-
ter at bygningsrådet og bygningsudvalget for Aalborg amt den
2. februar 1968 havde udtalt, at man ~ såfremt arealet ikke
findes fredningsværdigt - vil være sindet at tillade den an-
søgte udstykning med henblik på opførelse af et sommerhus og
efter at fredningsnævnet ved deklaration t~nglyst 12. marts
1968 havde meddelt tilladelse til ,opførelse af et hus med
nærmere angiven placering mod bevarelse af parcellen som na-
turgrund. Nævnets afgørelse indankedes af Danmarks Naturfred-
ningsforening for Fredningsankenævnet for Jyllands amter, der
ved skrivelse af 5. juli 1968 meddelte dispensation fra den
dagældende naturfredningslovs § 25 stk. 2 til opførelse af et, ,

enfamiliehus på nærmere angivne vilkår, herunder at byggeriet
blev påbegyndt inden den l. april 1973. Et af ejeren fre~sat
krav om erstatning i medfør af by- og landzonelovens § 12
blev afslået af taksationskommissionen for Nordjyllands ~mt

-ved kendelse af 15. juni 1977 og en ansøgning om ti1lade~se til
opførelse af en bebyggelse blev ved skrivelse af 14. december :r

1977 afslået af Nordjyllands amtsråd i medfør af by- og land-
zonelovens § 7 jfr. § 9, idet det samtidig henstilledes til
kommunen og fredningsplanudvalget at rejse fredningssag.

Parcellens ejendomsværdi er pr. 1. april 1977 ansat til
ie
I 20.opo kr.
,

B: §~~~g~_~~g§~~!~gg~
Meddelelse om sagens rejsning og indkaldelse til forhand-

lingsmøde den 31. august 1978,er bekendtgjort i Statstidende
den 22. juli 1978. Endvidere er ejer, panthavere og myndighe-
de~ indkaldt ved anbefalede skrivelser af 20. juli 1978.

I mødet og efterfølgende besigtigelse deltog repræsentan-
tt ter for'fredningsp1anudva1get, Danmarks Naturfredningsforening

og statsskovrideren. For ejeren ifølge tingbogen Andrea Vilhel-
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mine Pedersen, der er død den 4. marts 1978, og hvis bo ifølge
skifteretsattest er overtaget af Sven~ Erik Pedersen, Algade
18, Aalborg, der var særskilt indkaldt, blev der ikke givet
møde. For l. prioritetshaveren ifølge ejerpantebrev lyst 26.
juni 1971, stort 50.000 kr. med fuldmagt til Dansk Kautions-

mødteforsikring A/S, Gl. Tor~ 14, København K./Dansk Kautionsfor-

,
,

sikring ved landsretssagfører Erik Zerlang, Aalborg, der til-
lige gav møde for samme ifølge udlæg stort 68.055 kr. lyst l.
december 1977. Udlægshaveren'S~atsskattedirektoratet v/Aalborg
kommune ifølge udlæg stort 35.424 kr. og 4.414 kr., lyst hen-
holdsvis 18. marts 1976 og 29. juli 1977 gav ikke møde.. .

Fredningsplanudvalgets repræsentant redegjorde nærmere for
~redningsbegæringeh 'og begrundede fredningspåstanden med
arealets naturskønhed og beliggenhed som en kile ind i de alle-

. .

rede fredede arealer omkring Sønderup Ådal.
Ingen af de fremmødte havde indsigelser mod fredningen el-

ler de foreslåede fredningsbestemmelser.
Landretssagfører Zerlang henviste til den foran anførte

redegørelse for sagen forhistorie og fremhævede, at det alene
beroede på forskellige uheldige omstændigheder, at byggeriet ikke
var blevet påbegyndt indenfor den af fredningsan)~nævnet fastsat-
te frist l. april 1973 og at den berettigede forventning om byg-
getilladelse på det af fredningsnævnet og fredningsankenævnet
fastsatte vilkår om at grunden skulle bevares som naturgrund hav-
de forhindret ejeren i at udnytte grunden på anden måde. Han ned-
lagde på~tand på en betydelig erstatning, der under hensyntagen
til parcellens meget ringe værdi efter fredningen bør udbetales
panthaveren.

-tt C: ~~~~~~~~~~~~~~~_~f~~~~!~~~
Fredningsnævnet finder, at det foreslåede område i sig selv

er af betydelig lan~&~abelig værd~'og at det på grund af sin be-
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liggenhed som en kile ind i tidligere fredede områder er fred-
ningsværdigt samt at der for fredningen bør gælde de neden-
for fastsatte fredningsbestemmelser. Den på ejendommen den
12. marts 1968 tinglyste deklaration vil være at aflyse ved
nævnets foranstaltning.

Fredningsnævnet finder ikke, at der efter den foran under
afsnit A nævnte forhistorie kan fastsættes erstatning for mi-

stet mulighed for bebyggelse. Fredningserstatningen findes der-
imod at burde fastsættes under hensyntagen dels til, at par-
cellen, der ved udstykningen og pålæggeIse af deklarationen
lyst 12. marts 1968, hvorefter grunden som vilkår for forventet
og senere umuliggjort tilladelse til bebyggelse skulle henligge
og faktisk har henligget som naturgrund, ikke efter frednin-
gen kan genopdyrkes til egentlig landbrugsjord eller anvendes

" "

til beplantning og dels til den almenheden tillagte ret til

færdsel og ophold.
Fredningserstatningen findes som følge heraf at burde fast-

sættes til et skønsmæssigt fastsat beløb stort 5.000 kr.
Erstatningen, der mod behørig dokumentation vil være at

udbetale Dansk Kautionsforsikring A/S, Gl. Torv 14, København
K.", som håndpant- og udlægshaver ifølge fornævnte ejerpante-
brev eller med dennes samtykke"til ejeren, vil fra nærværende
kendeIses afsigelse og indtil udbetaling kan ske være at for-
rente "med 1% højere end den af Danmarks Nationalbank fastsatte
diskonto. Erstatningen afholdes af statskassen med 3/4 og af
Nordjyllands amts amtsf~nd med 1/4.

Nærværende afgørelse kan påklages tiloverfredningsnævnet,
Amaliegade 13, 1256 København K., efter de i naturfredningslo-
vens § ~6 fastsatte regler. Klagefristen er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt den pågældende.
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68
THI BESTEMMES.

Med "det formål at bevare ejendommen matr.nr •.5 g Ski-

vum by og sogn i dens nuværende tilstand som udyrket areal
fredes ejendommen •

For fredningen gælder følgende fredningsbestemmelser:
l. Det fredede område må ikke bebygges, og opstilling af skure,

boder, master samt andre for landSkabet skæmmende etablerin-
ger herunder hegning må ikke finde sted.

2. Arealet skal fortsat henligge i udyrket stand. RYdning a~
se]vsåning kan foretages ved fredningsmyndighedernes foran-
staltning •.

3. Are~let må ikke gøres til genstand for råstofudnyttelse, op-
fyldning eller anden form for rerrænændring.

4. Arealet må ikke anvendes tfl campering.
5. Arealet er åbent for almenheden for færdsei

~
kortvarigt ophold.

6. Fredningen skal ikke være til hinder for, at arealet kan a~-
græsses, og at der i den anledning opsættes sædvanligt landbrugs-

hegn.
Nærværende fredningsbestemmelser, der skal overholdes af

alle og enhver, vil være at tinglyse på ejendommen og er bindende
for ejeren og indehavere af andre rettigheder over ejendommen
uden hensyn til, hvornår retten er stiftet •
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DEKLARAT ION.

Undertegnede
• som ejer a f ma tr. n r. , g .'; 1~~ tI U*~ e'l'J.."J1

deklarerer herved paa egne og efterfølgende ejeres vegne, at
'tt grunden er omfattet af naturfredningslovens § .~••
~ således at den ikke må bebygges uden forudgaaende skriftlig

tilladelse fra Fredningsnævnet for Aalborg Amtsrådskreds . En af
en sådan tilladelse (dispensation) omfattet bygning må ikke
ændres uden tilsvarende tilladelse, og enhver af en dispensa-
tion omfattet bygning skal for så vidt angår det udvendige
stedse vedligeholdes på en efter nævnets skøn sømmelig måie.
Den i forbindelse med en dispensationssag af nævnet godkendt
tegning og beskrivelse begæres opbevaret i nævnets arkiv af
hensyn til kontrollen.

Denne deklaration tinglyses på ovennævnte ejendom, idet
der med hensyn til hæftelser og servitutter henvises til ejen-
dommens blad i tingbogen.

Påtaleret tillægges Fredningsnævnet for Aalborg Amtsråds-
kreds.

,:'~~Ultb~~~';','t~~l'l:ft t~t(tl.~t'lf:tt t{iJ:?~;l'I$}J:"" (f~t-:~t.~t',."t:1~r",tt.rt~~,,r
t1.4t;:~11~f~;" ,~k,~ :f~ttlt~6tt~@( .lM'~ttt1k :rO~,~~tl!l'~.!1r;t e~~~~t"f; ~r O~..
tit...~:J.dt et hu:~.":'tttJ< t;IJ!~ g(Jt'~enrjt. tte;ttlrt:''lfr (Jft'.o ....ut.}
'J~ IUUt1}3'tl t~.l 1~1u.Q1J~;,fin ".,f tt.w.~~t,~~l th;ln'i. "odhtQ.~{io,$ tØ'
mtttn~t., .t bn41~1"'1(.~t,..t a~t'.t\(lt "Ill 10riJ.H:o;. l\utftlt rJk~ø.Jtfit .-
1.,.o.:"t :;ij)d"".~tp$oeI$ilgt. :1·~~:til(h:ft t: t t.t:,~,;.~'it;•••~.rt1~.'
~x1• tl".lU".l' te
:lit .~ 1.~'l..f~$ tlr:. ~":!tl~l.th' p-,~of3';L;l\tatil ~t."d1~/~l)dektt.l
41-n.i~ i~, • S lUn 'ti'~"r(f4f!. t'Jf!t~J'A $Q~ nt'$.tuf' .ruml.

•

• ,-i~rtI: fh,n 4-)..; !~MJ
.~~th11~.;,,',,1';>:'';. ("il'~)

, ,

t,.ll;o~'g ~··jtf:.r-~•.t~~~.t.dfc,t~r'1i 1-)..1'·'!Ml
~cb1~rt.O~'(e1~n)
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Aalborg den 28 februar 1968. ~
Andrea V11helmine Pedersen (s1gn)-Boulevarden l a 111 th.

"'-

Lyst ved retten i Nibe den 12-3-1968

Afskriftens rigtighed bekræftes
Bernt Henri~e~~

~~t/f"~~

•

Fredningsnævnet for
fr. AAlborg Amtsraadskreds.

Dommerkoatoret Terndrup sag 294/66 jfr,H.R.190. •
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FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT
BADEHUSVEJ 17, 9000 AALBORG
TELEFON 96 30 70 00

Aalborg, den 20.03.98.

Landinspektør Birgitte Juhl
Jyllandsgade 33,
9600 Aars

REG. NR. 'i4> 'i~.O O

FS 11/1998: Vedr. vandledning over matr.nr. 5 g Skivum.

Ved skrivelse af 12.februar 1998 har De ansøgt om lovliggørelse ved dispensation af en
vandledning, de er nedgravet over matr.nr. 5 g, 19 f, 1 k og 5 v Skivum.

\ o \~ .O' D '-\ \o'1 ~ - 00
Ejendommene er omfattede af fredningsnævents kendelser af 21. februar 1946 og 26. marts 1979,
der indeholder bestemmelser om, at lyng- og skovarealer skal henligge bl.a. uden terrænændringer.

Efter en besigtigelse kan jeg konstatere, at det oprindelige terræn i det væsentlige er retableret,
og at der kun i beskedent omfang er sket indgreb i bevoksningen.

Der meddeles hermed dispensation til lovliggørelse. Det forudsættes, at der foretages afsluttende
udjævning, hvor nedgravningen er sket, og at der er indhentet samtykke fra lodsejerne.

Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 9, stk. 4.

Dispensationen er meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, og kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Klage fremsættes skriftligt til Fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen

,



ii o..

-- g...
'"c..
tb o~
;;
c
~ oc

~~-,

o
"'4;-

~
o"'y

~ /'
~ /o o

~
<-j

I<. o

~
~

o

o

\,\
\ \,\

\ \
\ ,\'\,\

TINGLYSNINGSRIDS 1:2000
Vedr. vandledning på matr.nr.
sg m.fl. Skivum by, Skivum.

Aars, den 19.01.199~

Blankc"'ummor 27 fj
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• 677 PRÆSTØ

MATRIKEL FORTEG NEL S E

(ajour pr. 2s/ r 19b~)
Fredningen omfatter (helt eller dejvis ) følgende
matrikelnumre:

Gældende matrikulært kortbilag: Per ~2- Lt

Se også REG. NR.: -



\S \2 1IT f\Jø
FOTOGRAFISK REGISTRERING Fredningsstyrelsens 3. kt.

(/./ - -
'l ~ :, ~ pkt.

I /-1

2 f1• f.l:>

.; q

B

, Æ

7 8

g C

Fredningsregister-nr:
Init: / >-IV

optag.nr. kompas
l. s-f "c L

2. s-f $'C

3. s-f '~ ""0
4. s-f 'J c C'

5. s-f >..20

6. s-f .2-i'c

7. s-f .c'o

8. s-f 2.ro

7 ~ 9. s-f -.$ o o
---.:..----:> 00 a b lOJ. s-f -1 '3 ()

J

~

D ll. s-f '>0-) ./} 12. s-f "3> "'; l.-

I ~ I I E 13. s-f "3 J o• < F 14. s-f .2cf'.s-

') F 15. s-f -3'3 ;:

'i F 16. s-f 30

.y ( ~- S / -5 {. c (' .; ';> l .~' ( I ,~.
• ti •

Dato: c~. 'l/:-.r.c... • l.'Tid:

beskrivelse

S/rel/by./'",", .2.s- sk,.;.,./-I-- Ty~ ..s-kG .... b";:; ...~ ..-n.<JL

/:>'1 e~1 /}~ ....,
l

~P-/,e- s/dc- e::r .... -::-; Av" .. ?/~..,#'1~ rY/#i.d,-,,- C".-C'"Glye ....~

";"c s'kr.e/-I- rr~ s-/~',' '"".:;rÆk_1- .6..-.-, / .,. y

,I-/u; 'r ~ » .::1c"' 'I:r v ~i .;;v~...e/ ..,ri r ~ r /.:;""'.-,, .s A- C .'

~s->k~,4/ Tr<. .r/"" -..,<:,.. A- ., 6A.ry

...Bemærkninger, inel. vejr: 's".-f-y e ~, ~/'d>1 /.Je," ?/~t'~\ ''1c.<·s/.-., I..,t .. //-
,,~'- ~~' "'l-s.-4-.>-< /-,


	Forside
	OVERFREDNINGSNÆVNET>
	FREDNINGSNÆVNET>
	DISPENSATIONER>



