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I !protokollen for fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds •

lr 1949. den 21. marts atsagde rrednlns8~net fOr Aaben _
raa amtsrAdskreds 1

Sag anglen~e fredning at Udsigten tra Vest _
vajen 1 Aabenraa over Aabenraa tjord Ted
vejens u~mund1ng 1 Sønderehau8.' ved StJrtom

8Uydende•
Kendel ••
•••••••••••••••

Ve" e1alvelH at B. 3u11 1947 har AabenJ'aa b,.,a4:,..prt

lvarksat trel'Jn1ni at ut1fJllten tre. ISen -projekterede .. 'e.,'~~ • 1.
Aabenraa over .labenraa fjord 'Yed vejens Ulbl.Uft41.1II1S.n.4eI'elI....

( 4el af hO"f'Gd\'eJ nr. 10 ), der pr lanse indenlden af tJett1ft • \lir

er fra Veøt'9'ejel'l her l)l en etra1Q11na af oa. 140 a. ~a .. ~ .. e' ••

uqrlnas})Unk't fri u11011\ mol'l.et over Aabenraa fJord 1.bel l»red-4+8. 3.5 km. og 1.n1t>4ø ca. 10 lOD. )iellea den ftln'nw veJ- __ os

fjorden 111.1" forutten t~oTedveJ 10 IDf:fo4 en øaa1 tJvaradbN« .... 20 ••

bred mellem 11& Oj; fJordeQ et enti,areal. der baner bJIIIJ'a'.-'al •• 110
l'

4e to vej •• BfJVar1ne,...n at u4811ten 'YU ur" lI::hlYe, .. _ .,Alp
del af 4et nayn'. eneareal 1 en st.øJ'T01H .., o•• 41Q9 ~ ,Jbr,.... _4

tl'J:;ctn1D&"88J'Ylwt• De, bliJlUrke., at b,rl4e'. - ..... 1na - lIMn1DI
el' roranlet11s,et •• d, at .al~ ar bY".P'Un4e 1ft anale' b..... twl4et

81;84, menbeb,øel.ø 'Yar dOa ikke 1'I'bel1lld' II feJl NI'Yft • .,11111-
del ar anale, •

JlltIvne'har athol<lt _tfer med 4ø 1 "sen 1."--'."'.441,

4e" lIledon enkelt uMtasel •• har 1)1$".' .... tU.n4' ---"ftlnI
1. tU falde at ~edn1ft8... 1.'fttrk_"el" •

1)a Aabenr.a f~or(l udmærker 81g •• 4 star naturlJQlmh.tl,

•

•



• ~1t/U.4
tlnl1er l'llJfYnet, !.l.t,den heromhandløde ul'I1~~ bør lir,,"" .h"f'Ortor fred -
n1n8 af ovennævnte (IJørnea1'øa1 mellem 48 100veje bør 1"'1'-'''.8 •

0&11omrl4e, Gel' berefter Y11 VlIJ"e a$ frode, er aft61ve~ Dled

tuld ekravl'i:r1na »I 481; untter øa€8n eo. bUaS I frem1a,t. atli4. at ma-

t1'lkulskortet, Jtr. endvldere kortb11a&8n& C og _ lamt mllanslv6lsen

bllni "'.• Omra,4et.. der har form BOlD en ~kan" bep'.na •• mo4 norUs_

at hovattveJ l". Oll. loU m., 06 Ud .,d'Y6St af VeaneJen, Ca. 14'J m.,

medenø u_nøen t nord'Y8øt .1' en re'tt U.nl. at la1'26t1eoa. "a •• 4.1' Wk-

kes fret. 4en norl1ø.t14e il'iIIU8e8 1101'1111.&endepunJn tøl.el'l4e elc.lle'tt \

lUellem parcel ~:l3w'7lo~ 68~71 U1 s,ttvtetcnnaenø 'Yeat1t. ene.punkt •

•

0ar6<1at bestil' heretter at røl.e048 arealer at .tiernønte .jendomme:

t t ht. nr. I fiii- I hi'iietnr.\ bOthe •
Lb. a I .ubenrea b~. I I bo.en a kor~dl- r 4e4.
nr. I .Jer r Aabenraa ejer- .. for I 8trlk' I ereale

, I la" .A.abenraa 'Aaben.- I Kol"-J'ul) I støl':relae
I I kØb!ta4 ,raa I Kortbl.llt a 2 .- ~ : : ~----....~-----

l. t )T"ken Årml ,~1882 rB,'~ XI c 83V71 I ••• 567
s Chrlntlæ Il&.- I ,Bl.8..
c ns Jaeoblen I I I ,
I I t I t

2. I Samme t 1880 • dO. I 8'6CV'71 I 0". 8u
» I I' I
, I 'I I

3. I GlrdeJer 1I.nø I sal I dO. I 8W11 I
I FUrsen I I' I
I r I' f

4. • Samme I 5'81 I do. • 841/11
I I r I

S. , Samme t '1)1 r dO. • 867/11
I I I I

6. I Jiurermø81t8r I 1819 : 110. I 86V11
• J:llchar4æe. I I I
I I 'I

7. ,JSnt.repreNfr '1021 ,.Bd.Ufl I 842111
• Johan! UJnuø- t IBl. 20~ I
I lieD • I'
• I ......( -'L __ ._~- __ - __

'a 2
'''.'' .. 1.1 :tZOl

S9'

21la
ln
600Oa.

oa.

Nlnnet. bestemmer heretter, at de Of'MMynM 8ft&1U' at lam-
alet ø1,ørrN.9 Oa. 4109 II , (lQl" 8011cwenfor bøurke\ er eBllYd "fed M4

81cft'f'er1nc pi det unGer easen lom bUes Y ",C8&'. atr14. at utl'lkU1e •

kOr.t. og Dom henligger som ene ~4ElnbJi?!ftler eller an4.'. _lasse.
en e."!tu'. ilenese u<J})l. et. der ikke Uden tl"etUd.l'1Panne'l '8 Aabeftfta

Iafbs'h.4kouaun.ee eamt7k:ke p6 ar •• lerne .. op føres nogen b7aD1ri1. h.n.n4ert'" 4rbhu ••• 1,sthU8El. ekur9 og 118nencte. eller anbrtnp. h"n. Ite •

»laD'nl_er tiller an".'. der ken vare tll b1n4er tv 4eR tru U481" ha
Vestvejen ovor arf'Jalerl1(~ tU A,abenraa tJord. elle&' lO. kan virQ '~n.



nClldøkAret eller fJernet • Pltaleret'tiln tllkommer INc1n1na ... net,

Ob Aabenraa købatadkolØlliuno So torøn1na eller byer tor eli •

Kedh.ne,o til do 1 eagon tremaaU_ el'atatnlnpkra'Y be •

marks. rølpn48 I

tøt tredCillSe omrids So eln helhea hemør" OJ1"1n4e11aUD48J'

parcel: 17";11 art. 581, UUu.rvnde prdeJer Hau lUra.n. caer 1a141.,..
t1d, tør: trtPdn1npn b16v beprt, haTclø trasol" aOIlbYS181Nn4e tøl •

""nc2e pare eller I

1. Parcel 83<)/11 tU ovennævnte frøken Jacob .. " Ted klfbekontrralrt,

at 18/20 c1ecem.bel' 1946 for 3 kl'. pr .2.

f!. Parcel 8W1l til ovcon.vnte murermester :ae.. TGd -lQfbek01ltrakt.

at 18120 d&aerober 19-46 tor :3 ler. ~r•• 2,

3. Parcel 841/71 'f'ElI! irøbekonU"akt at 31. 3anuar, oe 26. ~a 1941

ror sooo kr. ton tru Ilartha .Il. B. I. Søhul'., tlejo ved bbeQft -

'trak' at 14. maJ 1941 har yldElrtl8016t p.Nell.n tU A/a Aabenraa
~

Automob11hanl101tor 6000 lU' ••

4. h.roel 842/71 tl1 nennnnte entreprenør Å8J'4U8 .. 11 Tel'! k:ø\)ekOI1 -

trak, at 'lU. maJ 1947 tor l kr. pr •• '1..

Unltør torhanl2lingerne "r ....,..t el' 4er o»"., .mltled
_lO! glrdejer HafUl IUr.en og vedkommende køben 011, ., la~set'Bt at

parcellerne 841+"71Ol 841/11 t'r tUbap, Ol a' Prl1ej_ Ha. ftIJ' •

.en tU trøken Jacob.en J4erll6er. 1III16er'J,,"e1 866111 ti U1 .,.,..
I

.eet..r BDle stiger parcel a6S/1l tor 3 ~. pr.. 1 _te".' tor par •

oel 84Q/7l • Irøken JacobseD og murerme.-.r BIDe tlr herY.d t.o.a.
tU Gn markvej. t.U hvUk6ll enue:prenla "mul •• e llsel.eJel har ta •

oa4e, 0i 80a sleal u4bJa •• 801l lØ'lva' .,..~. h'Y11kft de »lp1Gerd-

aell' skal bekos. , 111880... akal ve411leholcle ",_j.n • TU beby.-

lelse .,e" t'lGme ve., Bkal do. lft<1hentel In4e1D"lcaSnlsMrie'. tU •

ladeløe •

Ob'aeJU' Hane .fIIt.n blU" h •• t... ~..• t )&JOel •

lerne 84W71. 841/71 og So?l?l. at areal lal' 2892.1. "_"e' .1&
tUk_nl1\ el1 .. It..'nlnl .t 2 kr. 80 .-r. _. -..... , .1 ...... 'Il1D ..

ler ved 4. ete4fUndne handler og Ud•• kn1__ •

rrøk:an Jacobsen har torlanst en ... t.'nl. at 2OQO Iu.,
hvorat 50v ler. tor _lal at fredn1np.erYlt.uten es lSQO JEr. l er -

statn1ns ror 811'1andel 2. Ul1iltternti ved u4b,gnlncen .t ae" .... 11 •



at denne vej •• Hun hav4. ellers kunnet. -,gø _4 taoø,4a dl IOTed-

veJ J,O •

hlurermelSter hase, der tør trfldnlnaebeprl~n ha...4e torbe-

redt opførelse at en vllla " dØR at h8JIIopr1Ddel1&køb" 1'*"81

840/71 mel'!tacac1e.ttl hovatIYeJ 10 Ol:) ha~4. 1Ml ....ere\ b'ID1It1.te. -

nlftg tU. bn;n1ngskoJ1lDbelonen. men nu akal byS. »I 'PU"C.1 86S"11 med

tao'H!S til 4~'novenl'Dvnt,c, lnarlCve3 lls{}som trøken Jacob •• n, her " •

sile' s16 tUkendt en erstatning at 3000 kr., eomhan har O"Hjort

a41e4 •• I

1. tUkørsel at ca. 20 læs fyld t11 'Pa~el 840/71

a 4 - ~ kr.
2. vedOrlag ror c1en at ham u4arbeJc1ede b,vt/;n1Q&a·

te6n1~ og for spUdt arbejdet med forberedelse af

b,seerl " ,arad 84W71

3. prlsøt1gn1l11 " b'"l#JU~rlaler
~

4. udgitt vod Udb1in1nijen at u.rkveJ.n 1 4 a.·.

bredde

5. difterence for 'bollt)1cJø .amt lasxlnc at

møbler 1 l 1/2 'r

250,00, •

1430,00 •

'00,00 •

720.00 •

rru Schul tI har _st'e' .1& tUkendt 1erøtatnlns 1000 la'. ,

1011hUDtab\lll' velS tUbaaecanaen at h.nl!olen aed Aabenraa Au\oJlobU •

haD~l. .amt, eratatn1111 at uagltierDD 'Yed kØ'bekontrak_en _4 "ret •

"Jtr Hanø fUr.n 146 kr. ~oøre •
.A/s Aabenraa Å.utoJ1\obl1hanlJ~lhar toJ'1aDa' en .. ata\ft1ft1 at

6000kr. • som .el.kabet har M_l' 1 Ubee. til tru 8ohUl'" hvor-

r hot .eløkabett har JAn'" eta &rstat.t;e' U4i1nøDe ".CI kØtMibllt.rak •

ten •• 4 tru i(~u1'. U9 la. SU .. & •

Bntreprenør Aamu8een har lnte' erøt._n1nsakr8Y t.r8asat. 4.
tl'eCSn1l11enelen. lieN"!' den 4el at hanø ,anel 842/71, 8011er Ud •

las' til ba",. , og 4. han lf,lp den ham .. ddelte b,.pt1l1adel ...

vUdr ikkeOl' ber.t'li.' tu .:'%'118 eller bep1anw anal., eller

a\ have andet der, som nlr en h'Jde at 1 • .n-.. ,w OYeI' YO''''Jena

ten'an •

Ved erøtatnlnsernøs taøte8ttelø8 vll det vare a' laS8 1

betragtn1ns. at de tro4ede\Arealer ikke er velesnede bY8Iesrundø •



u-al.- 11&'81'be'~481li' \1IUIII'T.J .... _rra •• 111 , ~"" •
,el" at tI- vil Iøwft tUf.reel at ty14 i "01' b••m....
Tanl1a4i6' T11 atnnc1e. ftr qUdeTaD4 •

"4Vld8l"' k... at. , •• , , •• ril bIl ,...,. -" .....
at. .. ikk. In. .Aftaler .. lan •• 1l1 t'V1It11ldtl.. Ul ft~ •

Ye. t..~t"l .... t ..n.'ftl 11 _a.,v Bau ...

ml t.1U1Ie ."&e' to "W-at.... ., .. T11 b11ft _-ø ., .. 81 at
241.1 at ha.. ","el 841/71 "'~l"I."l~U', tor I1.U ...... ~

, bla..,.. )'.. , hea ..,.U ..... ,.'lI1na •
BYatl ... 11P' ana&r te at fI"\i Søhulø .. All Au'. •

mo)111\an411 t.raIJat." •• ,.t.nl:n181r:rn b~ ••• a' 41 __ .t JU-

081 841111 h~ f\l'*' .-.a un4er fOJ'UtI"n1ft1 af, ., ter " ...
»anel Jøm4e .Dl.... '."1ftu •• , .. "10 •••a' ,.,. • ....,. •
'.J-, _a at 4.. 11•• a' 1lp'l'" .11 bll," ,l ,.. ... 11 ,Ul..-l •
.' beJ'\U, a. 4UN .nl... T.4 h3.... ' at ",.n.,.jea .. hm"" lO

. .
, vil,... t.u. tØ tItrJleel••• "Ml .. nl" tv.....all ....

at sruD4 bl"... 41 '&1~DiI .". •
(le. h " .. tJen t.N4ft1..... s..... ø.."el , .!nI .. ,. .. t.kD

r •

kun. Ulla " .. ld.DIt..... .,..\a'u.. •
li' , ........T11 .. ell••• Da .... '''*....

( • r
....... JIJ" ...... t:n*.ft I.cob .... , .,....w , tø
Ø.4ft1ftp. '. 41... "'\a~ t1n4 •• \IIltlII' la til ••, •
tor lt... ked4t ., .. e lt....... dle4e. t

'111 Ib'deJer Ha. nr.en 30M 111'.,
deJ" ~11~ ., .0.'4 •• n PlllthaTere" 8fftMJ"JdaJI: Bno*"". •
ta...
'11 tr,t•• Amlbri.' 111. laeobMft ,Gt W.,
c1er 101tør.' yU a' udb.'Il. ben_, nar ._1" støt. :\"

. \ U,* " »øI.U 83"'71 ., ""71 .. ~lltl1Jd, ..

•il ........ "'~4 'Dø.. Uf' •• '0.....
.... ~Oltør.' TU~ atl .01"". Il... 11&1' "M1iØ ... 'tllula
" JU'Oe1 ""71 er 'lft11,,., •

•• ,., lI__'" .et halYle1ea ., ......... ti

"""481•• af , ........ kU" •

.. fn" e.l •• GeJ' nr. 1. I. 6 el , 'lA .... a\ tU. •

w.. .81••• 84Sp JU"I.llI.UIN •



__ OY.nomel4'" arealer vU ..ue ., tnf!e I. OftJ".... '.n.4tl •
.. uG de, oYenantøne •

ftf,al.bent. Up' er Q'e'n1Q1al1n'fMt'tol' Ae"aa ..lIur&dØft-

ti ....bel'Ø'a. kftata4koJrauD.e l. tt.ren1Q1 ell.. hftJ' tor aS. •

Ol t •• '.a't,e ....... ,"1ft&W UdI"••• mel h.l..,401.0 at' •• ,. •.
-.a.n Ol balv4elen at Aabe'" køb.t.a4kOaUnee kaa•••

Ral)8lfok

Afskriftens rigtighed bekræf-tes •
Fredningsnævnet forAabenraa amtsrådskreds,

...........--~
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!ja6enroa (/ord.

!J/r/ds ejler I1qlriKt//s/(orlel
om/al/ende.

el7erraln of Kor/d/sir/Æ! Ko/sIrup, J(orI6/ad /1,

lJa6enraa I(Ø6sI-Clcl~ 1aoe-nroa 1j/l7lsrooclskreds,

l1oo/e"toAs(orh. Cel. 1:.2000.

E. .7. tYr. .29/191-9.
Ud/~cljelvden Ifebyr /'11.1. ;1 /
~ 33 ; L ov Nr. 1'to cr/ l /'10; 1937. /1a b (' lo (
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPhOTOKOL.

4t Aar 1949, den 28. september, afsagde overfredningsnævnet paa
tI,grundlag af mundtlig oG skriftlig votering følgende

k e n d e l s e

i sagen nr. 840/48 vedrørende fredning af udsigten fra den saakaldte
"Vestvej" i Aabenraa over Aabenraa fjord ved vejens udmunding i
Sønderchauss~ ved Styrtom.

Den af fredningsnævnet for Aabenraa amt den 21. marts 1949 afsag-
te kendelse er saalydende:

"Ved skrivelse af 8. juli 1947 har Aabenraa byraad begBrt
iværksat fredning af udsigten fra den projekterede "Vestvej" i
Aabenraa over Aabenraa fjord ved vejens udmunding i Sønderchauss~

~del af hovedvej nr. 10), der gaar langs indersiden af fjorden. Der
er fra Vestvejen her paa en str~kning af ca. 140 m fra de to vejes

~kæringspunkt fri udsigt mod øst over Aabenraa fjord i hele dens
bredde ca. 3,5 km og lEngde ca. 10 km. Mellem den nævnte vejstrækning
og fjorden ligger foruden hovedvej 10 med en smal strandbred - ca.
20 m bred mellem sig og fjorden et engareal, der danner hjørneareal
mellem d~ to veje. Bevaringen af udsigten vil derfor kræve. at den

2sydlige del af det nævnte engareal i en størrelse af ca. 4709 m
belægges med fredningsservitut. Det bem~rkes, at byraadets beg~ring

tlbm fredning er foranlediget ved, at salg af byggegrunde fra arealet
havde fundet sted. men bebyggelse var dog ikke paabegyndt paa den
nævnte sydlige del af arealet.



r

2.

Nævnet har afholdt møder med de i saGen interesserede, der
med en enkelt undtagelse har paastaaet sig tilkendt erstatning i
tilfælde af fredningens iværksættelse.

Da Aabenraa fjord udmærker sig ved stor'naturskønhed, finder
nævnet, at den heromhandlede udsigt bør bevares, hvorfor frednin~
af ovennævnte hjørneareal mellem de to veje bør iværksættes.

Det omraade, der herefter vil være at frede, er angivet med
ttfuld skravering paa det under sagen som bilag Y fremlagte afrids af

ttmatrikulskortet, jfr. endvidere kortbilagene C oe ø samt maalangivel-
ttlsen bilag Æ. Omraadet, der har form som en trekant, begrænses mod

nordøst af hovedvej 10, ca. 100 m, og mod sydvest af Vestvejen, ca.
140 m, medens grænsen i nordvest er en ret linie af længde ca. 95 m,
der trækkes fra den nordøstlige grænses nordlige endepunkt følgende
skellet mellem parcel 839/71 og 684/71 til sydvestgrænsens vestlige
endepunkt. Omraadet bestaar herefter af føleende arealer af efternævn-
te ejendomme:

Lb. Ejer Art.nr. Ting- Parcelnr. Det fredede
nr. Aabenraa bd.I bogen kortdi- areals ~tør-- Aabenraa ejer- for strikt relse m

lav, Aabenraa Aaben- Kolstrup
købstad raa Kortbl. 11

~1. Frøken Anni
Christine Eli- 1882 Bd.XI 839/71 ca. 567ne Jacobsen Bl.8

2. Samme 1880 do. 866/71 ca. 80
3. Gaardejer Hans

FUrsen 581 do. 840/71 599
4. Samme 581 do. 841/71 2122
5. Samme 581 do. 867/71 171
6. Murermester

Richard BBse 1879 do. 865/71 ca. 600
7. Entreprenør

842/71ej Johan Asmus- 1821 Ed.XXVI nat C)70
sen .iH. {lO?

tilsammen m2 4709



,.
Nævnet bestemmer herefter, at de ovenn~vnte arealer nf s~mlet

st0rrelse ca. 4709 m2, der som ovenfor bem~rket er angivet ved fuld
skravering paa det under sagen som bilag Y fremlagte afrids af mat ri-
kulskortet, og som henligger som eng uden bygninger eller ancet,
paalægges en servitut, g2aence ud paa, at der ikke uden fre~nings-
nævnets og Aabenraa købstadkommunes samtykke paa arenlerne maa op-
føres nogen bygning, hcruncer ogsaa drivhuse, lysthuse, skure og

'4t lignende, eller anbrin€es hegn, beplantninger eller andet, der kan
v~re til hinder for ~en frie udsigt fra Vestvejen over arealernee til Aabenraa fjord, eller som kan virke sk~mrr.~nde.Træer og beplant-

4t niub, l~erindskr,'€nkerudsigten, kan forlanees nedskaaret eller fjcr-
net • Pantaleretten tilkommer fredningsn33vnet og Aabenras. .Købstadkom-
mune i forening eller hver for sig.

Med hensyn til de i sagen fremsatte erstatningskrav bemærkes ~01-
gende:

Det fredede omraade i sin helhed henh0rte oprindelig under parcel
774/71 art. 581, tilhørende gaardejer Hans Fursen, der imidlertid, før
fredningen blGV begært, havde frasolgt som byggegrunde f2Jlgende par-

'e celler:
1. Parcel 839/71 til ovenn~vnte frøken Jacobsen ved købekontrakt af

18/20 december 1946 for 3 kr. pr. m2,.-2. Parcel 840/71 til ovennnvnte murermester
18/20 december 1946 for 3 kr. pr. m2,

Bose ved købekontrakt af

J. Parcel 841/71 ved købekontrakt af 31. januar og 26. marts 1947
for· 5000 kr. til fru Martha M. B. F. Schultz, der ved købekontrakt
af 14. mu.j 1947 har videresolgt parcellen til A/S Aabenraa Automo-
bilhandel for 6000 kr.,

e 4. Parcel 842/71 til ovennævnte en~reprenør Asmussen ved købekontrakt
af 20. maj 1947 for 3 kr. pr. m •
Under forhandlingerne for nævnet er der opnaaet enighed med gaard-
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ejer Hans Fursen ob vedkoæmende købere om, at salgene af parcellerne
840/71 og 841/71 gaar tilbage, og at gaardejer Hans FUrsen til frøken
Jncobsen' yderligere sæleer parcel 866/71 og til murermester Base

.,
s~lger phrcel 865/71 for 3 kr. pr. m' i stedet for parcel 840/71.

Fr3ken Jacobsen og murermester Base faar herved facade til en markvej,
til hvilken entreprenør Asmussen ligeledes hBr facade, og som skal
udbygges, som pri vat ve j, hvilket de paagJ:lld.endeselv skal bekoste,

4Itigesom de skal vedlieeholde vejen. Til bebyggelse ved denne vej skal
tt dog indhentes Indenrigsminicteriets tilladelse.

Gaardejer Hans ]1Ursen har herefter som ejer af'pare eJ1erne 840/71,
4tS4l/71 oe 867/71, af areal ialt 2892 m2, paastaaet sig tilkendt en er-

statning af 2 kr. 80 øre pr. m2 samt sine omkostninger ved de sted-
fundne handler og udstykninger.

Fr3ken Jacobsen har forlangt en erstatning af 2000 kr., hvoraf
500 kr. for paal~g af fredninesservituten og 1500 kr. i erstatning
for sin andel i udgifterne ved udbygningen af den ovenn::cyntemarkyej
og i udgifterne ved den fremtidige yedlieeho1delse af denne vej. Hun
havde ellers kunnet bygge med facade til Hovedvej 10.

_ Murermester Base, der f,..,rfrcdningsbeis'BI'ingenhavde forberedt op-
f0relse af en villa pua den af ham oprindelig kabte parcel 840/71

~med facade til hovedvej 10 og h~vde indleveret bygningst~eninb til
bygningskommissionen, men nu skal bygge paa parcel 865/71 med facade
til den ovennævnte mnrkvej ligesom frøken Jacobsen, har paastD,aet sig

l. tilkørsel af ca. 20 l~s fyld til parcel 840/71 a 4-5
2. vederlag for den af ham udarbejdede bygningstegning

og for spildt arbejde med forberedelse af byggeri paa
parcel 840/71
prisstigning paa byggematerialer
udgift ved udbygningen af markve~en i 4 m's bredde
difference for boligleje samt lagring af møbler i 1'/2

250,00 "
1430,00 "

500,o0 "
nar 720,00 "

tilsammen
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Fru Schultz har paastaaet sig tilkendt i erstatning 1000 kr., som
hun taber ved tilbagegangen af handelen med Aabenraa Automobilhondel,
samt erstatning af udgifte~e ved købekontrakten med guardejer Hans
Fursen 146 kr. 50 øre.

A/S Aabenraa Automobilhandel har forlangt en erstatnine af 6000 kr.,
som selskabet har betalt i købesum til fru Schu1tz, hvorhos selskabet
har paastaaet sig erstattet udgifterne ved købekontrakten med fru

ttJSChU1tz 119 kr. 50 0re.
Entreprenør Asmussen har intet erstatningskrav fremsat, da frednin-

ttgen alene berører den del af hans parc8l 842/71, som er u~lagt til have,
ttbg da hnn ifLJlge den ham med.delte byggetilladelses vilkU3.r ikke er be-

rettiGet til at bebygge eller beplante arealet eller at have andet der,
som naar en højde af l - en - meter over Vestvejens terl'.Bn.

Ved erstatningernes fastsættelse vil det være at tage i betragtning,
at dG fredede arealer ikke er velegnede byggegrunde. Arealerne ligger
betydeligt under vejenes terræn, saaledes at bebyggelse af dem vil
kræve tilførsel af fyld i stor mængde, hvorhos de vanskeljgt vil kunne
afvandes for spildevand.

,e Endvidere bemærkes, at Vestvejen vil blive facade10s, saaledes at
der ikke fra arealerne kan etableres forbindelse til denne vej.

Ved fasts~ttelsen af erstatningen til gnardejer Hans FUrsen maa til-
~ige tages i betragtning, at der vil blive paalagt et areal af 242 m2

af hans parc81 841/71 oversigtssorvitut, for hvilken der vil blive
ydet ham sBrlig erstatning.

Hvad særliGt angaar de af fru Schultz og A/S Aabenraa Automobilhan-
del fremsatte erstatningskrav bemærkes, at disses køb af parcel 841/71
har fundet sted under forudsætning af, at der paa denne parcel kunde
anl~gges benzintank og servicestation for motorkøret0jer, men at der

~ikke af byraadet vil blive givet fornøden tilladelse hertil, da disse
anl~g ved hj~rnet af Vestvejen og hovedvej 10 vil være til g~ne for
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f~rdselen. Handlerne vilde derfor allerede af denne grund ikke
blive gennemf3rte. Hanjlernes tilbagegang skyldes herefter ikke freu-
ningens iV'13rks:ettelse,o~. vil derfor ikke kunne tillE[,ees de paa-

g~ldende nogen erstatnine.
Efter det anførte vil der saaledes kun kunne till~gges gaardejer

FUrsen, froken Jacobsen og murermester B~Ae erstatning for fredningen
og disse erstQtninger findes under hensyn til det ovenfor bero~rkede

kunne bestemmes sa~ledes:
gaardejer Hans FUrsen 3.000 kr.,
vil V1;reat udbetale til panthaveren Sonderjydsk

4tiypotheklaanefond,
til frøken Anni Christine Eline Jacobsen 500 kr.,

der dog f~rst vil være at udbetale hende, naur endeligt
skøde til hende paa parcellerne 839/71 og 866/71 er ting-

til murermester hichard Base 1175 kr.50 øre,
lyst, og

der dog først vil være at udbetale til ham, naar endeligt skøde til
ham paa parcel 865/71 er tinGlyst.

_ Ersta tningerne udredes med hul vdelen uf statskassen og halvdelen
af Aabenraa k0bstadkommunes kasse.

De fredede ~realer under nr. l, 2, 6 og 7 vil være at tildele
~el vst'Jmdige parcelnumre •"

KendeIsens konklusion er su~lydende:
"De ovenommeldte arealer vil være ut frede i overensstemmelse med

det ovenanførte.
Pa2taleberettiget er fredningsnævnet for Aabenraa amtsraadskreds

og Aabenraa købstadkommune i. forening eller hver for sig.
De fastsatte erstatninger udredes med halvdelen af statskassen og

-halvdelen af Aabenraa k0bstadkommunes kasse."
Kendelsen er i medfør af naturfredningslovens § 19, 3. stk. fore-
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lagt overfredningsn~vnet, som ved en tidligere lejlighed har besis-
tiget de paag'Bldend'e.dreal.

Da man kan tiltr~ae:e kendelsen anførte, vil den være at stad-
f:Bste.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Aabenraa amt den 21. marts 1949 afsag-

te kendelse vedrørende fredning af udsigten fra Vestvejen i Aabenraa
e-)over Aabenraa fjord ved vejens udmunding i Sønderchauss~ ved Styrtom

stadfeestes •.' Gr~nserne for fredningen fremgaar af det nærværende kendelse ved-

e h::eftedekort nr. aab. 101. (~~,;/~)

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

~"-~~'UL-;r::-
overfredningsnæ~ts sekret~r
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U D S K R I F T
af

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

for

fredningsnævnet for Sønderjyllands

amts nordlige fredningskreds.

Den 26. november 1984 kl. 9,30 afholdt fred-

ningsnævnet for Sønderjyllands amts nordlige frednings-

kreds møde på amtsgården i Aabenraa. Nævnet var repræ-

senteret af formanden, civildommer Ib Lind Larsen, Ha-

derslev, det amtsrådsvalgte medlem, gårdejer B. Diemer,

Bjerndrup, og suppleanten for det af Aabenraa kommune

valgte medlem, gårdejer Jep Schmidt, Løjt Kloster.
Som sekretær medvirkede civildommer Torkil

R a s mu s s e n, Ko l d i n g •

Der foretoges

F. 128/84 Ophævelse af fredning

på del af matr. nr.

581 m.fl. Aabenraa, be-

liggende ved Kolstien/

Flensborgvej.

Der fremlagdes:

l. skrivelse af ll. september 1984 fra Aabenraa kommune,
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e
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2. forslag til ophævelse af fredningsbestemmelse,

3. fredningssag, reg. nr. 545-18-2, indeholdende fred-

ningsnævnets kendelse af 21. marts 1947 og overfred-

ningsnævnets kendelse af 28. september 1949,

4-9. tingbogsattester,

lo. referat af offentligt møde den 21. august 1980,

ll. kopi af skrivelse af 17. oktober 1980 fra beboerne

på Kolstien,
12. kopi af skrivelse af 20. oktober 1980 fra Sønderjyl-

lands amtskommune, fredningsafdelingen, til Aabenraa

kommune, teknisk forvaltning,

13. kopi af skrivelse af 20. oktober 1980 fra Gerhardt

Petersen til Aabenraa byråd,
14. kopi af skrivelse af 27. juni 1984 fra Aabenraa kom-

mune til Jes Peder Jørgensen,

15. kopi af skrivelse af 5. august 1984 fra Jes Peder

Jørgensen til Aabenraa kommune,

16. kort,

17. omslag med annoncer og

18. indkaldelse med indvarslingsliste.

For Aabenraa kommune mødte formanden for byplan-

og miljøudvalget, Frede Uldall Hansen, stadsingeniør Hen-

rik Hagerup og arkitekt Jan Ipland.

For Abenrå skovdistrikt mødte skovrider Erik

Nielsen.

•
For Sønderjyllands amtskommune, fredningsafde-

lingen, mødte overassistent Tove Larsen.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalko-

miteen, mødte fru Inger Ross.



• Lodsejern~ Frede Vestergaard, Flensborgvej

116, Aabenraa, Rasmus Boe og dennes hustru Ella Boe,
Kolstien 9, Aabenraa, Jes Peder Jørgensen, Kolstien 3,

Aabenraa, og Ejnar Jensen, Kolstien 7, Aabenraa, var

mødt.

Aabenraa kommunes repræsentanter henviste
til ansøgningen om ophævelse af udsigtsfredningen, hvis

forudsætninger er bortfaldet.

Skovrider Erik Nielsen bemærkede, at der ikke

er skovinteresser i sagen, og han har således ikke be-

mærkninger til forslaget.
Overassistent Tove Larsen bemærkede, at amts-

rådet primært ønsker fredningen opretholdt. Såfremt fred-

ningen ophæves, ønsker amtsrådet subsidiært, at ophævel-

sen betinges af, at der alene opføres et beboelseshus

på grunden, højst 6 m over fortovsniveau, og at der ved

placeringen af huset tages hensyn til naboerne, herunder

at der ikke anbringes reklameskilte o.lign. på ejendom-

e
e
e

men.

•

Lodsejerne fremhævede, 'at der, dengang fred-

ningen blev gennemført, blev lagt vægt på områdets na-

turskønhed, således at den omhandlede udsigt burde be-

vares. Disse forhold går sig stadig gældende, og der

bør tages lige så stort hensyn til de faste beboere som

til trafikanterne på den i sin tid påtænkte vej. Lods-

ejerne har købt deres ejendomme i den bestemte forvent-

ning, at området var fredet. Der er tale om en udsigts-

fredning og ikke en oversigtsfredning.

Kommunens repræsentanter gjorde opmærksom på,

at det fredede område udgør en almindelig grund, der



• stort set er byggemodnet. Kommunen vil under alle om-

stændigheder akceptere de af amtsrådet stillede betin-

gelser af hensyn til beboerne, jfr. den fremlagte skri-
velse af 20. oktober 1980 fra amtskommunen til kommunen.

Kommunens repræsentanter vil indstille til

byplan- og miljøudvalget, at der pålægges området bestem-

melser om beplantning, der tager hensyn tillodsejernes ud-

sigt, og at de nærmest liggende naboer tilbydes 400 m2

af det fredede areal, således at disse lodsejere frit
kan vælge, om de vil købe eller ej.

Naturfredningsforeningens repræsentant bemær-

kede, at der er tale om en overflødig fredning, og at be-

stemmelserne herom bør ophæves.

Fredningsnævnets medlemmer voterede internt og
afsagde straks herefter sålydende

K E N D E L S E:

e
•e

Da forudsætningerne for den gennemførte fred-
ning efter det af Aabenraa kommune anførte er bortfaldet,

og det af lodsejerne anførte ikke findes at være tilstræk-

keligt til at bevare fredningen, der ej heller af andre

grunde findes at burde opretholdes, vil fredningskendel-

sen være at ophæve.

Herefter

b e s t e m m e s:

•
Fredning af udsigten fra Vestvejen i Aabenraa

og Aabenraa fjord, omfattende matr. nr. 'e 581, 1664, 1821,

1879, 1880 og 1918 Aabenraa, ophæves.



Den tingl~te fredningskendelse aflyses ved

nævnets foranstaltning.

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til

overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K.,

efter reglerne i naturfredningslovens § 26. !Kjagefri-

sten er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den

klageberettigede.

Ib Lind Larsen B. Diemer Jep Schmidt

Udskriftens rigtighed bekræftes,

Fredningsnævnet for Sønderjyllands amts
nordlige fredningskreds, den 19. december 1984 •

•
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