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U d s k r i f t

af
fredningsprotokollen

for
Hjørring amtsrådskreds

----------------------

•
År 1968 den 8. november kl. l4i holdt fredningsnævnet mø-

de i Sæby.
Mødt var formanden, dommer Th. Haagen, Hjørring, det amts-

valgte medlem, amtsrådsmedlem, gdr. Carl Nielsen, Skovbo, Søn-
derskov, og det byrådsvalgte medlem, dommerfuldmægtig H.
Waarst, Sæby.

Der foretoges:
F.s. 2690/1968: Fredning af Paradisjorderne, Hol-

mene og Fiskerstien i Sæby.
Der fremlagdes:
l. Skrivelse af 17. maj 1968 fra Sæby byråd.
2. Skrivelse af 23/8 1968 fra landinspektør Knud Rasmus-

sen, Sæby, med Fredningsplanudvalgets påtegning.
3. Kort.
For Sæby byråd mødte læderhandler J. L. Myrhmann og hen-

holdt sig til byrådets fredningsbegæring.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte

branddirektør Svendsen og støttede byrådets begæring.
Landinspektør Knud Rasmussen mødte som byrådets tekniske

medarbejder og oplyste, at "Holmene" er matr. nr. 132, Sæby
købstads bygrunde, og "Paradi.sjorderne" er matr. nr. 11, Sæ-
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by købstads markjorder, samt at "Fiskerstien" er en umatri-
kuleret offentlig sti, og at arealet på matr. nr. 11 og 132
tilsammen er på 38.730 m2•

Området blev besigtiget og gennemvandret, og frednings-
nævnet fandt, at arealet på grund af dets skønhed og belig-
genhed kunne fredes i medfør af § l i lov om naturfredning.
Arealerne ejes af Sæby kommune og er ubehæftede. Der er dog
tinglyst strandbyggelinie på matr. nr. 11 i henhold til § 25,

Istk. l i lov om naturfredning, og ifølge § 25, stk. 4, er
der fredet 150 meter på hver side af åløbet, idet bundbred-

l' den er over 4 meter.
Fredningsplanudvalget har i påtegning af 10. august 1968

på bilag 2 anbefalet fredningen og anført, at denne først og
fremmest vil sikre et grønt område med sti langs åen.

Byrådet forlanger ingen erstatning og tilbyder at afhol-
de udgifter ved kort og anden teknisk bistand.

Fredningsnævnet fandt, at området er af betydelig skøn-
hed med den smukke Sæby å og spadseresti og de frie arealer,
og når hertil kommer beliggenheden ved åens udløb i havet
samt at der ikke kræves erstatning, vil fredningsbegæringen
være at tage til følge.

T h i b e s t e m m e s:
Ovennævnte arealer, matr. nr. 11, Sæby købstads markjor-

der, og matr. nr. 132, Sæby købstads bygrunde, samt del af
umatrikuleret offentlig sti "Fiskerstien", fredes således,
at der er adgang til fods for almenheden, og at arealerne be-
vares som de nu henligger under Sæby kommunes røgt og pleje.
Navnlig må der ikke bygges, camperes, parkeres eller opslås
telte, ejheller må der opstilles master, boder, skure eller
findes oplags- eller affaldspladser. Arealet må ikke tilplan-
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tese Fredningen er ikke til hinder for,at der anlægges en
kloak hen over arealerne, og at der på matr. nr. 132 anlæg-
ges en pumpestation, som skal sløres med buske. Fredningen
er ejheller til hinder for, at byrådet kan give tilladelse
til, at der holdes sommerfester og lignende på arealerne
i omfang som hidtil. For fredningen ydes ingen erstatning.

Fredningen tinglyses på de ovennævnte ejendomme. På ved-
hæftede kort findes arealerne indtegnet. Påtaleretten tilkom-
mer Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds og Danmarks
Naturfredningsforening hver for sig.

Oplæst.
For Sæby byråd.
J. L. Myrhmann.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Th. Haagen. Carl Nielsen. H. Waarst.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds,

den 8. november 1968
P. n. v.

Th. Haagen.



l!o...
j:
.,;
ti* ~
;:•...;;...

.~t:•...
c•lO

9~~•11
C
E::
l

-CI.I-c:
CI.I
E
Eo
."
c:
~
CI.I

CI.I
."
c:
f
f
."

CI.I
>
t:,-

,.
Ol
."

~

B... tlllings-
formular

Y·2 fløj

Akt: Skab nr.
(udfyld ... f do""" ... kontor .. ,

~z

-

-
sæ6y

~tr. nT: ~I
SCS&K.. Æ:ø6s(!ads
~at'r. 7?r: -r:31?
Gae6)(.. kø6sc-ads

r;..ede~ area/er.-
7?U%~r: nT: ~~ ~ .3 2320
??Za6r: ru: 7"32 . 6~/O
risker.5t~·en- nze//e~
/irz-Gern:e T7ZQ!!,rA:et
p ~ l? - __-- -- -- - - - ---- - -- ---.---/~50

;;;0080

SbeDr den" /2 nøeJe~~er /968.
I '

Knudf /&zS,"U5sen ~ ~8a'//e-PeCer..se.~
I La.n.d'~·rz.s,Pel/-l!pSrer-S~6,v
I
I /: /ooc;

Jen.en & Kjeld.kov A/S



04889.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 04889.00
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D~n 10. juli 1990.
rs 14/90.

Sæby kommun~,
T~knisk forvaltning,
Rådhusve-j l,
9300 Sæby •

V~d skriv~ls~ af 3. april 1990 har Nordjyllands amt
fr~ms~ndt ansøgning af 28. marts 1990 om tilladels~ til at ~tab-
ler~ en tag~tag~ på Sæby Roklubs eksist~re-nde bygning på ej~ndom-
men matr. nr. 11, Sæby markjorder, der er omfattet af frednings-
nævnets kendelse af 8. november 1968 om fredning af Paradisjorder-
ne, Holmene- og fiskerstien i Sæby.

I den anledning har fredningsnævnet indhentet en ud-
talelse fra Danmarks Naturfredningsforening, der ifølge frednings-
kendelsen e-r påtaleb~rettiget tillige med fre-dningsnævnet.

Danmarks Naturfre-dningsfore-ning har ved skrive-lse af
19. juni 1990 meddelt, at foreninge-n intet har at indvende imod
projektet.

Je-g skal herve-d meddele, at fredningsnævnet ve-d skrift-
lig votering har besluttet for sit vedkomme-nde i m~dfør af natur-
fredningslovens § 34 at m~ddele- tilladelse til, at der på bygnin-
gen etableres en tagetage i overensste-mmelse med det forelagte
projekt.

Det bemærkes, at de nødvendige dispensationer fra
byggelinie-rne (naturfredningslovens §§ 46 og 47a) skal meddeles
af amtet.

fredningsnævne-ts afgørelse kan påklages til Overfre-d-
ningsnævnet af blandt andre ansøgeren, amtskommunen, kommunen og
Danmarks Naturfredningsforening. Klagefristen er 4 uger fra den
dag, afgøre-lsen er meddelt den pågældende. Tilladelsen må ikke -
udnytte-s før klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilla-
dels~n ikke- udnytt~s, medmindre d~n opre-tholdes af Overfrednings-
nævn~t.

Tilladelsen bortfalde~, hvis den ikke udnytte-s inden
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5 år fra dato.
D~r h~nvis~s til bygg~sagsnumm~r 98.20.90.

M~d v~nlig hils~n

Munl<-P~t~rs~n •

! I
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K'O P, MOdtaget:
Skov- og Naturstyretse"
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Sæby kommune,
Teknisk forvaltning,
Rådhuset,
9300 Sæby.

Den 14. januar 1992.

FS 18/91.

le
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•

Ved skrivelse af 16. maj 1991 har Sæby kommune anmodet
om fredningsnævnets godkendelse af planer om etablering af en

permanent bålplads og permanent flisebelagt scene på ialt ca.
100 m2 på det fredede areal Paradisjordene.

Arealet er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 8.
november 1968.

Jeg skal herved meddele, at et enigt fredningsnævn ef-
ter skriftlig votering har besluttet at meddele tilladelse til,
at projektet udføres på betingelse af,
at scene og bålplads støder umiddelbart op til hinanden,
at belægningen udføres i plan med terræn og med "armeret græs",

det vil sige brostensbelægning eller betonsten, hvor græsset
kan gro ind imellem, samt

at afgrænsningen af bålpladsen sker med tilsvarende materialer.

Det bemærkes, at dispensation fra bestemmelsen i natur-
fredningslovens § 46 - Strandbyggelinier - skal søges hos Nord-
jyllands Amtsråd.

e
III"m'nlsteriet. J". fif.ajr a d a t o •
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Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Overfrednings-
nævnet af blandt andre ansøgeren, amtskommunen og Danmarks Natur-
fredningsforening. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen
er meddelt den pågældende. Tilladelsen må ikke udnyttes før kla-
gefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyt-
tes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5
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Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96307000

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

23 AUG.2000

l~
REG. HR. lj<f ~9,00•

Aalborg, den 21.08.2000

•
Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Nordjyllands amt,
Natur- og ~ljøkontoret, tillige med udskrift afbesigtigelse foreta.get 17.august 2000.

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

Sortsøe Jensen

•

1. Egon Skjørbæk.
2. Kaj Pedersen.
3. Sæby Kommune.
4. Danmarks Naturfredningstbrening.
5. Danmarks Naturfredningsforening v/Carsten Pedersen.
6. Sæby Roklub v/John Wøhlk.

~7. Skov- og Naturstyrelsen.
8. Nordjyllands amt, Teknik og Miljøkontoret.

')
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Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96307000

Aalborg, den 21. 08. 2000

Nordjyllands amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs vej 30
9220 Aalborg ø

f S ~7/20()0: Oplørclsc afbådchal.

Den 26. Juli 2000 har nævnet modtaget en ansøgning af28. juni 2000 fra Sæby kommune om
tilladelse til opførelse af en bådehal på matr.nr. 11 Sæby markjorder.

Arealet er omfattet affredningskendelse af8. november 1968, og af Sæby kommunes lokalplan
4.66.0, der har afsat byggefelt på arealet, men respekterer fredningsdeklarationen.

Efter votering, hvorom henvises til vedhæftede protokoludskrift, har nævnet ikke kunnet
meddele dispensation til det ansøgte.

Afgørelsen, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage indgives til Fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen
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Torsdag den 17. august 2000 kl. 13.30 foretog Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
besigtigelse i

l·S -I"::m,'ll: Tlbd,..br.: :11dl opføre ~n bådchal pa m~ur nI' II S.l.'b\' n~.ukiu:dcr. der er omfattcl
af lh~;Jllirl).!:;~clldcl"L::.li'!< flll\ cn~b~,. It)t·~ om Ii"~dning.af"Paladisjurut:'n1t:. Ill)hn~l1cog
hsker!'tien iSæby

~dt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem, Egon
~kjørbæk, og det kommunaltvalgte medlem, Kaj Pedersen.

For Nordjyllands amt mødte Claus Riber Knudsen.

For Sæby kommurie mødte Lillian Nielsen og Eva Hansen.

For Sæby Roklub mødte John Wøhlk.

Der fremlagde s

ansøgning af28. juni 2000 med bilag fra Sæby kommune modtaget fra Nordjyllands amt den
20. juli 2000.

Formanden redegjorde for fredningskendelsen.

ehn Wøhlk redegjorde for ansøgningen, der vedrører en bådehal på 140 kvadratmeter placeret
sammenbygget med den nuværende bygning, nord for denne, men forskudt således, at den nye
hals østgavl vil ligge ud for midten af den nuværende bygning, mens vestgavlen vil ligge ca. 3
meter vest for den nuværende bygnings vestgavl.Bygningen vil blive udført af samme materia-
ler og med udformning og farver som den eksisterende bygning. Bygningen er nødvendig for
opbevaring af de større både, klubben nu anvender.

Sæby kommune henviste til, at bygnigen placeres inden for byggefelt ilokal plan 4.66.0.

Amtet havde ingen bemærkninger,

John Wøhlk henviste særligt til nødvendigheden af bygningen for at opretholde roklubbens
aktiviteter, og til at man har handlet i tiltro tillokalplanens udlæg afbyggefelt.

Det bemærkes, at arealet er omfattet aflokalplan 4.66.0 for Sæby kommune, der respekterer
fredningskendelsen, men hvori der på klubbens areal er afsat byggefelt.e
Nævnet voterede og tilkendegav, at der ikke kunne meddeles dispensation til det ansøgte.

:
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Nævnet skal lægge til grund, at det eksisterende klubhus ved besigtigelsen fandtes smukt
vedligeholdt, og at det ansøgte hus vil blive udformet som det eksisterende. Under hensyn til at
det fredede areal henligger som en åben græstlade, afgrænset mod nord af havet og mod syd af
åen, og at der - udover det eksisterende klubhus, der har ligget på arealet inden fredningen -
ikke findes bygninger eller lignende på denne side af åen, finder nævnet ikke at kunne dispen-
sere til opførelse af den ansøgte betydelige bygning på arealet.

Sortsøe Jensen
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