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Udskrift---------------af
OVERFREDNINGSNÆVNET S KENDELSE SPROTOKOL.---------------------------------------

Aar.l945, den 14.November, afsøgde Overfredning8n~net pas
Grundlag af skriftlig Votering følgende

Kendelse
i søgen Nr. 628145 vedrørende Bebyggelse ved Budolfi Kirke i Aal-
borg.

Den af Fr.dnin~snævnet for Aalborg Amtsraadskreds den 9.Juni
1945 afsagte Kendelse er saalydende:

"Den ved Budolfi Kirkes Udvidelse 1 194? fuldførte Tilbygning
til Kirke~ Østende blev med Aalborg Kommunes Tilladelse bygget ind
paa den tidligere mellem Kirken og Strandstien liggende Grund, lom
er matrikuleret under Matr.Nr. 290 Aalborg Bygrunde, 'og som Kom-
munen havde erhvervet no~le Aar i Forvejen. Denne Grund er bebygget
med Huse, der vender Facaden til Strandetien og Bagsiden mod. Vest
til Kirken.

Den 29.April 194, vedtog Aalborg Buraad at afhænde en Del af
Matr.Nr. 290 til A/S Nordjysk Bank til Opf~else ef en ny ~ankbyg-
ning, saaledes at det tillodes Banken at inddrage selve eaden Strand-
stien og at bebygge det købte Areal indtil en Afstand af 9,60 m fra Bu-
dolfi Kirkes nye Kor.

J '

Ved Skrivelse af l7.Juni 194, henledte KirkeværjipnKonsul
A.Abel Kirkeministerietl Opmærksomhed pae det formentlig uheldige
i, at den pa8tænkte Bankbygning kom til at ligge sa. nær ved Kirken.

Efter at have ind~entet Udtalelser fra .Sttatsøvrigheden,
Stiftsproveten, Menighedsraadet og Naturfredningsnævnet tor AalborS
Amt fremsatte Ministetiet 1 Skrivelse.af 27.April 1944 Begæring til
Naturfredningsnævnet om i H.t. Lov Nr. 140 at 7.Maj 1937 om Natur-
fredning § 8 jfr. § l at ville optage SAgen til Kendels8, idet Ministe-
riet nedlagde PeB stand om, at der intet bygges i Stedet for Husene vest
for str&ndst ien.

Der er forelagt Nævnet en ef Bankens Arkitekt Professor
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Bebyggelse vil kunne fremhæwe Kirkens An ••e1se pa~ en tordelagtig .(~~,}

.~i)~\~I~;
... . , . .~.

fremlagt. vil vEEl"ei hØ,1 Grad til. Skade f'orKirken. dels pu Grund l.'~:.;':

at dens 9lttor store Format - baade for hØ~ 0l tor lang ,- dele i~~~
P" Grund at den voldsomme Brydningmdt~ mellem Klrkens ogr:~:*iJ
Bankens Længdeekser. og dels paa Grund et Disharmonien mellem KirkenSt~j~
østparti og Bankbygningen. "~o

Naturtredningsra.det har i Erkl&ring at 10/8 1944 udt~lt.
,

.at partiet øst tor Kirken bedst reguleres ved en Bebyggelse. og at

-2-

Palle Suenson udarbejdet Plan for den psatænkte Bankbygnlng. der
har en Længde at ca. 48m og over tor Kirkens Kor en Højde at ca.
l]! og ligger i en Atstand tra selve' Kormuren at 2&62 m. Facaden
buer noget indad og viger· for Kirkens Kor.

Med sagen tulgte en Udtalelse fra Den polytekniske tøre-
8nsta1t. Laboratorium tor Vej- og Jer.banebygning samt Byplanlæg-
nin~ ved Protessor A.R.Christensen.

sagen behandledes pa8 et Møde l,Newnet den l. Juni 1944.
hvortil var varslet Kirkeministeriet. Stiftsøvrigheden. Menigheds-
raIdet. Kirkeværgen. Aalborg Byraad samt Nordjydlk Bank.

paa dette MØde nedlagde Byraødet principalt Paastand om
Atvisning at Sagen som lkke underglvet Reglerne 1 Naturtrednlnge-
loven. hvorhos man protesterede mod. at den planlagte Bankbyg-
nlngl Opførelse hindru ved Næwnets ~ende1Be. Man torbeholdt 'Big tra
Byr~adet8 Side at tremsætte Erstatningskrav. Banken paaetaar sig
tllkendt 1 Erstatning tor Arkit~kthonorar og andre Udgifter ved
Projektering 74255 Kr~

Fredningsnæwnet har indhentet. Udtalelser tra det" lærligei
I I

l'
I

BygningsByn. j fr. Lov. 137 at 12/3 1918 og fra Naturtrednlngsru-
det.

Maede. men at man lkke nærer Tvivl om. at en Bygning. som den at
Banken foreslaaede og at Byraadet godkendte. for hvilken Plan er

det 'tore1iggende projekt viser god Arkitektur og der tor kan anbe-
tall. at Raadet under Forudsætnlng af. at Bygningen rykkes ca. 2m
længer. tra Kirken.

Fra Bankene Side er produceret en Erklærlng fra Arkitekt
der tinder det ar protessorProtelsor ste.n Eiler Ra.museen.
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Palle Suenson udarbejdede Projekt udmærket. doS at han vilde anis det
for heldigt. om Bankbygningen blev ~orbundet med Ki~ken ved Mure.

Kirkens Arkitekt. kgl. BygningsiDspektør P~cknels. der under
Sagens Behandling har givet MØde for Kirkeministeriet. ·har som sin
Mening udtalt. at det vilde være heldigst. at spørgsmaelet om
Bebyggelse udskydes. indtil Pladsen er ryddet for de nuværende Huse.
idet der da bedre vilde kunne faal et Indtryk af de Muligheder.
Pladsen byder for eller imod Bebyggelse. løvrigt anser han den.
planlagte Bygnin~ for baade at var. for lang. idet den udelukker
fri Udsigt til Kiltken fra østerugade • og for at ligge Kirken
mere ead 2m for nær. HaD fremhawer derhol. at Terrainets stærke
Fald fra Syd til Nord yderligere vil fremhawe Manglen paa Balance
mellem Kirken og den lange B8nkbygning.

T. af Næwnetl Medlemmer finder. at de. foreliggende Sag ikke
falder ind under de i Naturfredningslovens § l. Stk. l. anførte
Tilfælde. hvor Fredni~g kan iværksætte. efter Bestemmelle. 1 Natur-
fredningsloven. og da de I~alede. ikke anser Nævnet for k~petent
til at bebandle Sagen. vil denne vare et .fvise.

Et af NæNneta Medlemmer finder. at Sagen ømtatte •• t Natur-
fredningslovenl § l. saaleaes at Næwnet er kompetent til at p.akende
sagen i Realitete ••

Under Henvisning til de afgivne Erklæringer finder dette
Medlem at kunne tillade en lav BebyggeIs. af mindre LæRgd. og
ikke under 12m fra Kirken.'

Kende18en vil være at afsige efter Stemmeflerhed.
T h i e r • g t e l:

Denne Sag atvi.es tra Fredningsnævnet."
Da Overfredningsnævnet mas finde. at Sp~gsmaalet ~m den

ommeldte Bebyggelse ikke omfattes af Bestemmelserne i Lov Nr.
140 af 7.Maj 19~7 om Naturfredning. vil Fredningsnævnet. Kendel-
se v~e at stadfæste.

T h i b e s t e m m e s,
Den af Fredningsnævnet tør Aalborg ~mtsrasdskred8 den

9. Juni 1945 afsagte Kendelse vedrørende Bebyggelse ved Budolfi
Kirke i Aalborg stadfæstes.

P.o.v.
Frederik V.Petersen.
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