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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01304.02
Dispensationer i perioden:

•

27-11-2002

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00

Nordjyllands Amt,
Natur- og miljøkontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
Postboks 8300,
9220 Aalborg øst.
Aalborg, den 27. november 2002.

Vedr. FS.62/2002: Ansøgning om tiIJadelse til ombygning/ud~kiftning
af
transformatorstation på matr. nr. 20 m øster Hassing by, øster Hassing, der er omfattet af deklaration af 22. august 1965 til sikring af
øster Hassing Kirkes frie beliggenhed.
G.nr. 8-70-51-8-817-00001-02)

Den 19. august 2002 har De fremsendt ansøgning fra Elforsyningen Sydvendsyssel om udskiftning af en ældre transformatorstation af opmuret type
med en ny med mål bredde 2,2 meter, dybde 2,46 meter og højde over terræn ca. 1,6 meter. Siderne er bræddebeklædte.
Den nye transformatorstation placeres ved kirkegårdens nordvestlige hjørne
på matr.nr. 20 m øster Hasssing by, øster Hasssing, der er omfattet af de~
klaration af 22. august 1965 til sikring af øster Hasssing Kirkes frie beliggenhed.
Sagen er behandlet efter forretningsordenens

§ 9 stk.4.

Da det ansøgte i forhold til kirkens frie beliggenhed må anses for en klar forbedring tillades opførelsen på betingelse af, at den hidtidige transformatorstation fjernes og terrænet planeres.
Tilladelsen, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1
kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes
til fredningsnævnet til videre foranstaltning. Tilladelsen må ikke udnyttes
inden klagefristens udløb og bortfalder såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen.

2crol . \2..\\

/14'

(JIOD1

