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F4Ihandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Aalborg Amtsraadskreds.

<e

Aar 1926 den 27. April blev der i Sagen angaaende Henvendel-
se fra Forskønnel$esforeningen for Nørresundby og Omegn om Fredning
af et Kastanietræ paa Nørresundby Præstegaards Grund afsagt saalydende

K e n d e l s e :

Da de ommeldte paa Nørresundby Præstegaards Grund henholds-
vis i dens nordvestre Hjørne ved Nørregade og i dens sydøstre Hjørne
ved Skolegade staaende to gamle Kastanietræer findes i væsentlig Grad
at forskønne de paagældende Gadebilleder, og da de med en enkelt
Undtagelse er de eneste store og gamle Træer, der har Betydning for
Byens Udseende, bestemmer Nævnet, at bemeldte to Træer vil være
at frede. Intet af Træerne maa derfor fældes, beskæres, undergraves
eller paa anden ~laade direkte eller indirekte udsættes for en Be-
handling, der kan føre til deres Ødelæggelse eller Beskadigelse.

Der findes ikke Anledning til at yde nogen Erstatning i
Anledning af Fredningen.

Lehmann
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U D S K R I F T
REG. NR" /lI

af
Forhandlingsprotokollen for l<~redningsnævnetfor Aalborg Amtsraadskr<3ds

Aar 1939 den 2. Oktober Kl. 14 afholdes Eøde paa Dommerkon-
toret i Nørresundby, hvor da foretages: Andragende fra Frk. Rosalie
Ellern om delvis Ophævelse af }'redningskendelse, afsagt den 27/4
1926, og hvor afsagdes saalydende

K e n d e l s e
Ifølge Kendelse afsagt 27/4 1926 blev bl.a. et paa det nord-

vestre Hjørne af Præstegaardens Grund ud mod Nørregade i Nørresluldby
staaende Kas tanietræ fredet saaledes, at 'l'ræetikke maa fældes, lJe-
skæres, undergraves eller paa anden !Ilaadedirekte eller indirekte
udsættes for en Behandling, der kunde medføre Ødelæggelse eller Be-
skadigelse. Træet staar i 3kellet ind til Naboen mod Vest, Klagerin-
den, hvis lfloder,den tidligere Ejer af Ejendommen, under den tidligere
}'redningssag havde e:rklæret, at hun intet havde at indvende mod, at
Træet blev fredet.

Ved Skrivelse af 17. Juli d.A. har Frk. Rosalie Lllern an-
modet Nævnet om, at Kendelsen maa blive ophævet for saa vidt angaar
ovennævnte Kastanietræ, idet hun til Støtte for sit Andragende har
anført, at Stakit, Havelaage og Indgangsfliser ja:vnligt maa omswttes
paa Grund af 'rræets Bevægelser, og navnlig, at Jen store TrækronEl,
der er vokset hen over den nordøstlige Del af Bygningen foraarsager,
at Tag og Mure til Stadighed er gennemtrukket af ~\ugtighed bl.a.
fordi Tagrenderne fyldes med Blade. Dette Porhold er i Aarenes TJøb
forværret, saaledes a~ Stuelejlighedens Indervægge er blevet saa fug-
tige, at Lejligheden maa betegnes som sundhedsfarlige, ligesom de
elektriske Indtallationer er gennemtrukket af Vand.

Nævnet har den 23. September d.A. afholdt Møde og besigtiget
Forholdene.

Der fandtes paa Indervæggen i Entreen i Klagerindens Ejendom
store Fugtpletter, ligesom der i den forreste Stue i StueeLagen fandte
udbredte Fugtpletter, dels paa Væggen mellem Entreen og Stuen, dels
paa Nordvæggen ud mod N~rregade.

Klagerinden oplyste, at hun udlejer Stuelejligheden, og at
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den nuværende Lejer har opsagt paa Grund af Klage over ~'ugtighed
ligesom den nye Lejer ogsaa har klaget og krævet Træet fjernet.

Nævnet har foranlediget, at Arkitekt N .K.L~ørck,Nørresund-

.,

by, har foretaget en Undersøgelse af Ejendommen til Oplysning om,
hvorvidt Fugtigheden kan være foraarsaget af Tr~et eller om Aar-
sagen dertil muligt skyldes Mangler ved Ejendon~en.

Arkitekt Mørck har derefter i 3krivelse af
d.A. udtalt:

"Huset er i det hele velbygget, Taget er velholdt og
Utætheder. Tagrenden ved det nordøstlige Hjørne af Huset lige
Tr~et er fyldt med Jord og Blade og Afløbet herfra er stoppet.
te i Forbindelse med, at Tagrenden har Yald den forkerte Vej,
virker, at Vandet i ~ilIu;lde af Regnvejr driver ned ad Lluren O

foraarsager Fugtigheden i Stuelejligheden. ~ugtpletterne paa
den nordre Ydervæg hidrører fra .l!'e jlkonstruktion ved Vinduerne
idet disse er uden Saalbænke. Blade fra 1ræet kan bevirke,
'l.'agrendenlidt ofte maa rengøres, men ellers ses 'lrwet ikke
nogen væsentlig Andel i .:ikadeni Stuelejligheden."

Det bem~rkes først, at Nævnet ikke enstemmigt
turfredningslovens § 18 kan imødekomme Klagerindens
at Fredningskendelsen vedrørende dette Træ ophæves,
'l'ræetkan fældes, idet det efter det oplyste ikke kan antages,
~ugrigheden i Lejligheden alene kan være foraarsaget af Træet,
og idet Nævnet ikke skønner, at de iøvrigt paaklagede Ulemper
berettige til at fjerne Træet.

Det maa imidlertid antages, at Træet som Følge af
Størrelse kan forvolde Klagerinden nqgen Ulempe, og at disse for-
mentlig kan afhjælpes ved en passende Besk~ring af Træeto

Ved Besigtigelsen af Træet konstaterede Nævnet, at Træet
ikke for 'riden kan berøre Huset, og at Træet nærmest Huset har to
ret store omtrent parallelløbende Grene med ca. Y2 illetersAfstand,
hvoraf den, der er Huset nærmest, kan fjernes uden at skæmme Træets
Form, ligesom et Par mindre Grene mod Syd og Sydvest kan fjernes •

Nævnet finder herefter, at Kendelsen af 27/4 1926 bør
ændres saaledes, at det tillades at fjerne de fornævnte Grene, og
iøvrigt at foretage en passende Desk~ring af træet, naar Forholdene
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maatte nødvendiggøre dette, alt efter nærmere Anvisning af Frednings
nævnet.

T h i b e s t e m m e s :
Den af Fredningsnævnet den 27/4 1926 afsagte }'rednincsken-

delse vedrørende Kastanietræet paa det nordvestre Hjørne af Praste-
gaarden ud mod Nørregade i Nørresundby ændres saaledes, at det til-
lades at fjerne fornævnte Grene mod NcboejendomLen, Nørregade 16,
og iøvrigt at foretage en passende Beskwring af Tr~et, alt efter
nærmere Anvisning af Fredningsnævnet.

Svend Ipsen
fg.

Charles Jensen Konrad Hansen
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REG. NR. ~/
~h~'rn-;~~~r

U d s k r i f t

forhandlinLsprotokoJ len for fre(lllin~sll'vnet for A:J.lh,r~ amt.

Ar 1955 den 18. november afsagdes sålydende

K ø n d e l a e.

Ved frecln1ngsnævnets kendelse ø:t Z/. april 1926 blev (ler

truffet bestemmelse om, at et på Nørresundby præstegO.rds nordvestre

hjørne stående kastanietræ fredes, _ledes at det ikke måtte fældes,

beakæJ:es, undersraves eller på anden måde direkte eller indirekte ud-

sættes for ~ behandling, der kunne f~re til dets ødelægeelse eller

beakadie;else.

Fredningen, der den 7. ma3 1926 er lyst som hæftelse på matr.

nr. 73 a, 7' o, '/3 p og 73 q Nørresundby bye;runde, begrundedes med,

at træet i væsentlig grad forskønnede gadebilledet.

H~eren at nabogrunden mod vest tømrer Geori! Thordrup, Nørre-

gade, .Nørreaundby, har overfor fredningsnævnet fremsat beeær1n& om t11-

ladelse t1l tjernelse, subsidiært beskæring af dets r~dder, idet han
har anført, at træet gennem årene er Vokset tåledes, at dets s1J8IDUle

del v1e stål.' p\ .bans grund. på hvilken fredningen ikke er tingly.t, lit

aet. rødder strækker sig langt ind under hans grund og har fori.rsaget

svu.p 1hans hus.

Han har fremlast erklær1na fra tømrermester Il. F. LIerel,

a.albors, omat der er svwnp 1 huset, og at den k8n antages at stamme

fra træets rødder, der s~er s1a ind un4er hu.et.

Naturfredningsrådet har udtalt, at de nævnte ulemper ikke

vil kunne at~ælpe. ved en del vis beskæring af træets Ndder~ men kun

hvis t~et t~ernes helt.

Sivel sognepræsten, der bebor præstegården t som menighad....
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d.4et har udtalt, at man lkke vil modsætte aia be~æd~ eller tælcln1.nl5.

Det m4 anses for &odt~jort. at træet er tl1 stor ulempe tor oJeren

at nabogrun4en. tømrer '1'hordrup.

Da ømtanget af træets trecJn1na Bom f'.Jlge af, at det står i sktJl-

let melløa præritesArden og Thordrup. grund, medens lysning ag fredn.1nU:J-

.ervitut kun er sket på præategi'irdens grund lIlatr. nr. 73 a, '/3 o, 73 P og7' q l:Jllrreaundby b;Ye~ru.!ldetertvivlsom , o~ da der efter den foreliggollde

udtalelse tra naturf~dnin~arådet Lkke flndas at burde træffQs bestemm~8e

oa en delvis opbMvelse at fredningen, be~ut~er næNn8t enstemmigt helt
at opheve Uæetoii frednillg, Såledeu at de interesserede vil k.unne gb. from

. etter lovglv.Dingens almindelige re~ler omnaboretlige forhold.
'ihl be at emmes z

Den clou 2.1_ spril 1~26 beslutteåe fredning at et ltutanietr ..: i

de1i nordw.Ulge hJJJrne at Nørresundby præotegtrds ~und, mstr. nr. 73 a,

7' o, '73 p os '/3 q .l"ø.L'r-esundlJybYfl.rWlde,o'phævea•

H. JuhI. 1\ l fr. Bøe.!l. d. Holff-}'etersen.

Uds kriftens ri[jtj Ghed bekræf r;e~;.

·:t
: ::J:l.:reds

den J9. novbr. l:SS.
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U d a ]t r 1 :t 1:

forhand11ng8prot~kollen for Fredningsnævnet for Aalborg Amt.
• • •

År 1955 den 29. oktober kl. 8.30 afholdtes møde 1 Nørresundby
angaaende behand11ng at

andragende fra snedkermester ~hordrup~ Nørre-
gade 6, Nørresundby, om t1lladelae t11 OTer-
skær1ng at rødderne af det paa præetejorden
etaaende kastanjetræ, der er fredet ved ken-
delse ~f 27/4 1926. ~

loruden forma:n~en, dommer l. Juhl, Nørresundby, verrnævnemedlem,
folket1ngsmamt Al:tred B0gh, NySWD, og læge Roltt-Peterøen som »upp1e-
en' for nævnsmedlem Peter Knudeen.

Der fremlagde8z
l. 8krive1ee af 29/4 1955 fra landsretssagfører HØet til fredning __

nævnet.
2. skrivelee af 30/12 1954 fra overfredn1ngønævnet.
,. kopi at udtalelee fra H. l. Morel of 1111 1954.
4. skrivelse at 29/6 1955 fra overtIedningenævnet.
5. afskrift af kendelse af 27/4 1926.
6. genpart af tlle1gelee t11 sne4kerme8ter l'hordrup.
7. genpart et tils1gelse t11 landsretssagfører B. Høet.
ø S..m. 1. nr. .2 // 6- !..
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8. genpøt at tl1,ig.ls. tl1 provet V••tergaard.

I I
9. g.npart at til81g81 •• til Menighederaadet i Nørresundby.

, 10. lenpU't at tilsigels. til kommunelbestyrelsen.
I

ll. Isnpart at tils1gelse til kirkeministeriet.
12• •enpart al tils1gelse til nævnsme41em Peter Knudøen, Nørr.eundby.

ID4videre ver tilste4e dokumenterne vedrørende ~redn1ngsBagen
nr. 6/1926.

MØdt var ejeren snedkermester Georg ~hordrup og denn•• sagfører,
lendsr.tøeae;føl'erB. HllJst,provet Veetergaard, ~or menighederudet mødte
fru H.il'buth.

%øvrigt var ingen mødt.
Prøvet Weøtergaard erklær.de Bom RiRZ beboer af tjen.steboligen

at hen ikk. vil modsætte aig beskæring eller fjernelae ~ tl'llJ••t.
rru Heilbuth mutte paa menighederaadets vegne indtage samme 8tan4 I

8D.~rmeBter Thordrup og landsretssagfører HØst erklærede, at de
.tter naturtr8dning.raadet8 erklæring principalt msatte andrase om en tjer-
n.l •• at tøet.

Provet Westergaard og tru Heilbuth erklærede begge, at de ej h.ll.
ville mod ..tte si' det videregaaende andragende. '.

Lendsretesae;tører Høst forbeholdt sig erøtatningskrø, s.strem'
fredningen ikke helt eller delvis ophæve., idet fredningen da maa anee.
tor at omtatte Thordrupø grund.

~rdrup oply.t., at det ikke havde været ham mulig at opaaa tor-
.1kr1ng mod svampeangreb øaalænge tl'lllletstod.

Etter ~orhandling optoge. spBrgemaalet til kendelse •
..d.t haTet.

Rolff-Petezosen.

• • • • • • • •
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