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U d s k r i f t
af

forhandlingsprotokollen for frednin~snævnet for A a l b o r g amt.

K e n d e l s e afsagt den 20. juli 1953.

Ved skrivelse af 8. februar 1949 begærede Danmarks Natur-
fredninr,sforening fredningssag rejst med hensyn til A l s kirlces om-
givelser, derunder selve kirkegården, idet man henviste til kirkens
monumentale lJeligrenlledpå toppen af det fri t mod l'-attegatlif:.['"cmc1e
højdedrar,. Begærincen an~ik først or,fremmeGt de til kirkegården mod
vest, syd og nord grnmsende lodder af matr.nr. 76 a Als by og Gop;n,dl;!'

var ubebygr;et ae tilhøLer Als bys ejerlav, men desuden bebyr;eede oC
ubebyggede arealer i tilslutning til ejerlaugets lodder, navnlig are-
alet mellem kirkegården og havet.

I begæringen var anført, at man på egnen arbejdede med pla-
ner om indletning af en badeby på stranden mellem kirken og havet,of,
at det måtte befrygtes, at dette kunne medføre en forrinl!,elseaf J.and-
skabets karakter af,kirkens frie belige;enhed.

Ji'redninr;smevnettog sagen til behandling allerede p:i et
møJe den 4. april 1949, hvortil ejerne af de af naturfredninuGfor-
eninren opregnede grunde var tilvarslede.

På dette møde erklærede ejerlaugets oldermand allerede,ut
der ikke fra laugets side ville blive rejst indsigelse mod fredninp,

e af laugets areal, dog at man forbeholdt sil:':at afstå et areal af den
veGt for kirken liggende del af matr.nr. 76 ~ til opførelse af et
egnsmuseum.

løvrigt viste der sig betydelig modstand mod frednin~ -
særlig under hensyn til de nævnte planer om en badeby, og det hen-
stilledes, at sagen udsattes, for at disse planer kunne blive fore- .
lagt nævnet.

Imidlertid er der ilckeblevet forelagt nævnet planer ved-

rørende badebyen, og sagen er den 16. juni 1953 genoptaget til ny
forhandling med lodsejerne.

Med nævnets tilladelse var imidlertid den nævnte museums-
el

I

bygning blevet opført • .Liener'anbragt i en lavninp; ved kirlcegctrdens
sydvestlir';8hjørne oe; er en gammel stråtækt bindinp;sv:erksbygninr;,
som Cl' flyttet til stedet • .Lienviser ni.)"at passe smukt ind i terne-
net.



Da planer an badebyen iklceforelå, 1'andt nævnet det
rigtigst at tilkendegive, at strandarealerne i det omfang, det
er omJ.attet af naturi'rednin;rslovens § 25 stk.l vil være undtaget
1'1'11 fredninp;iJsar:en,idet <.Jetm,e anses for tilstrækkelif, betryc-
gencle, at det te arenl lnm kun bebY{':,rresmed tilladelse af stuts-
minisLel'iet, med hvilket der da vil være at optaf,e forhand]in,~er,
hvis planer om en badeby bliver aktuelle.

Ej erlauget bekræftede sit tilsaGn om fredning, der kl,nne
ske uden vederlae; på betine;else af, at der kan foretar,es udvideJ-
se i fornødent omfang af den syd for kirkebakken løbende hulvej,
og at man når som helst ogstikan anlæg["e en vej gennem slugten
nord for kirken.

Ejerlauget vil forbyde, at der fremtidig henkastes 0.1'-

fald fra kirkegården i den nordlige slugt, hvilleet til sleade for
sl-:ønhedenses at have fundet sted i lang tid.

Nævnet koncentrerede sig derefter om forhandling med
ejeI'l1eaf matr.nr'. 7 9. og 7 h. Als by og sogn, arealet mellem lctr-
ken og havet, idet man fandt det rigtigst for tiden at opp.;ivefrcd-
nine af de øvrige i forslag bragte arealer.

Hatr.nr. 7 9. op;7 h består af den stejle østlige skr:rmt
af,det nedenfor li~gende lave engdrag indtil havet. Af dette areal
lades efter deL foranførte det ar naturfredninrrslovens S 2')stk. l

e omfattede areal ude af betrastninr:.

J!'rednine;envil herefter alene om1'atte selve kirkegården

Ejeren hotelejer 1auri ts Christensen Dreyer tilbød fri-
villig og vederla[';Gfrifredninrr af nelve skræntarealet el'tel'cm
linie, der ved besir,tigelsen afmærkedes, af,som af landinspektol'
er indtegnet på det nærværende kendelse vedhæftede rids.

På det smalle areal af matr.nr. 7 2. op;7 h. mellem .denne:

linie og strandfredningslinien er opført ~t enkel~ Dreyer til-
hørende sommerhus. Selvom der måtte være mulighed for en vis be-
byggelse af denne strimmel, finder nævnet ikke at burde skride
til frednine af dette areal.



og de til denne grænsende lodder af matr.nr. 76 ~ Als samt den:
hotelejer Dreyer tilhørende skrænt af matr.nr. 7 ~ og 7 h Als,
således Dom disse omr,~der er vist på det hoshæftede rids.

Predninf,ens indhold vil være at bestemme således
l. På kirkegården må høj beplantning ikke finde sted.
2. De fredede lodder af matr.nr. 76 ~ Als bør henligge ube-

byg~ede, udyrkede of,ubeplantede bortset fra eventuelt
selvsåning af eksisterende buskads, of,der må ikke fremtidif
graves Dand eller grus.

3. Skrænten af matr.nr. 7 c Of,7 h Als skal henlil3r:eubeb:iP:poet,
udyrket of,ubeplantet, o~ der må ikke afgraves sand clJor
fjernes jord eller andet materiale fra skrænten.

I hulvejen syd for ki~cen kan fornøden vejudvidelse
finde sted.

Gennem slugten nord for kirken kan anlæg~es vej.
Der ydes ikke vederlag for de nævnte fredninger.

T h i b e s t e m m e s :
Kirkegården i Als of,de nævnte arealer af matr.nr. 76 ,

7 ~, 7 h Als by og sogn fredes i det foran nævnte omfang.

F. Juhl. Alfr. Bøgh. R. Thorup.
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KONG HANSGADE 18 • DOOO AALBORG

TLF. (OB) 127011

Journol nr. 270/81.

Als Borgerforening,
v./hr. Uffe.Thygesen,
ø.Hurupvej 36, Als,
9560 Hadsund.
Vedr.'matr. nr. 7 ~ Als by, Als. - Opfyldning og planering af

festpladsen ved Als kirke beliggende inden for kystbyg-
gelinien og inden for ~;ervitutfrectet areal, jfr. nævnets
kendelse af 200juli 1953.

•
Un~er henvisning til Deres skrivelse af 26.oktober 1981

samt til det under besigtigelsen den S.november d.å. passerede
meddeles det herved, at Fredningsnævnet godkender, at det på
bilag 2 med skravering viste areal opfyldes og planeres, så-
ledes at der på arealet udlægges et ca. 20 cm tykt lag sand-
muld på betingelse af, at arealet efter opfyldningen tilsås
med græs.

Ovennævnte godkendelse, der er en dispensation fra na-
turfredningslovens § 46, kan i.medfør af saJ7lJ7lelovs § 58 ind-

,.p=:-==;m-
bringes for Overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 Købe~~avn Ko,
af den, der har begæret Fredningsnæm1et afgørelse, Frednings-
styrelsen, NordjyL'.ands amtsråd, Hadsund kommunalbestyrelse
og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-
delt den pågældende klageberettigede .

En tilladelse må ikke udnyttes før klagefristens udløb.
Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af Overfredningsnævneto. Nær-;værendetilladelse bort-
falder, såfremt .den ikke er udnyttet inden 5 år fra d~to.

MggP'-gehljreB5:i~g~f\~""ve1ilægges.
~ 3 NOV. 1981

...,'.'
Bilag. E.Bruun de
Til orientering, idet der vedlægges kopi

xFredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256
Nordjyllands Amtskommune, Niels Bohrsvej
Amtsfredningskontoret, "
Danmarks Naturfredningsforening, Fredefiksberg Runddel l,

2000 København F.
Hadsund Kommune, 9560 Hadsund.

Neergaard.
af bilag 2.
København K., 2 ekspl.
30, 9220 Aalborg ø.

"

Bilag. E.Bruun de Neergaard.



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96307000

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

Aalborg, den 29. august 2001.

Vedr.
FS. 43/2001: Ansøgning om tilladelse til at etablere nye graverfaciliteter
ved Als Kirkegård på arelaer, der er omfattet af Fredningsnævnets ken-
delse af 20. juli 1953 om fredning af Als kirkes omgivelser, herunder
selve kirkegården.

Fredningsnævnet foretog den 22. august 2001 besigtigelse og forhandling i
ovennævnte sag. Udskrift af protokollen vedlægges. Det fremgår heraf, at
nævnet besluttede at imødekomme det ansøgte.

•
Afgørelsen er truffet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk.l, og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
Fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og
borttalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen

J.nr. SN 2001 \ r) \ \ t \ ~'l \",c'o \

.- 'S SE P, ?G\ji

Akt. m. "<:J., \



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt afholdt den 22. august 2001 kl.(e 09.00 besigtigelse og forhandling i

FS 43/2001:

•
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Ansøgning om tilladelse til at etablere nye graverfaciliteter ved Als Kir-
kegaard på arealer, der er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 20.
juli 1953 om fredning af Als kirkes omgivelser, herunder selve kirke-
gården.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsråds-
valgte medlem Holger L. Holm og det kommunaltvalgte medlem Marianne
Borch.

For Nordjyllands Amt, Natur- og miljøkontoret mødte Annemarie Christen-
sen,

For Hadsund Kommune mødte Hans Metzker,

For Aalborg Stift mødte kirkegårdskonsulent Mogens Andersen,

For menighedsrådet vi Als kirke mødte formanden Kristian Overgaard samt
medlemmerne Egon Nielsen, Lilly Mikkelsen og Bent Johansen.

Kirkeværge Per Berg var mødt.

For Brøgger Arkitektfirma M.A.A. mødte Lars Nielsen.

Der fremlagdes skrivelse af 1. august 2001 fra Nordjyllands Amt, Natur- og
Miljøkontoret med bilag 1 - 4 samt udateret håndskreven meddelelse fra
Danmarks Naturfredningsforening .

Formanden redegjorde for den på arealet hvilende kendelse, hvorefter de
fredede lodder afmatr. nr. 76 a Als bør henligge ubebyggede m.v.

Lars Nielsen oplyste om det ansøgte projekt, at det vedrører etablering af
nye graverfaciliteter ved at overbygge det eksisterende redskabsrum i for-
længelse af eksisterende kapelbygning med en etage til samme højde og ud-
formning som kapel- og graverbygningen beliggende i kirkegårdens syd-
vestlige hjørne på matr. nr. 76 bd Als by, Als. Tagrygningen vil blive for-
længet og en ny gavl med kamtakker opført og der vil på hele bygningen

c- blive lagt nyt tag. I begge sider af tilbygningen, d.v.s.mod syd og nord isæt-
~ tes to rektangulære vinduer.
(j)

~ Hadsund Kommune have ingen indvendinger mod det ansøgte projekt.
o
o
-lo
I Nordjyllands Amt anbefalede projektet.
-"'1-'~,,'d';:: Mogens Andersen anbefalede ligeledes det ansøgte projekt, men tilkende-
~;. gav, at han ikke ville kunne anbefale yderligere bebyggelse på de fredede
;:: arealer ved kirken.



Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte og meddele dis-
pensation fra kendelsen, idet tilbygningen vil skabe et mere sammenhæn-
gende bygningskompleks, og ikke vil hindre den frie indsigt til og udsigt fra
kirken.

Således passeret.

Sortsøe Jensen .

.....~,-



,Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Tlf. 96307000•
Nordjyllands Amt
Naturkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø

Aalborg, den 6. oktober 2006

FS 75/2006 - vedr. Deres j.nr. 8-70-51-81-815-0001-06.

• Fredningsnævnets kendelse af20. juli 1953 om fredning af Als Kirkes kirke-
gård og omgivelser, matr.nr. 76 a, 7 c og 7 h Als by og sogn er tinglyst på
ejendommene og - ifølge påtegning på kendelsen - forkyndt for ejerne af
ejendommene, hvorimod det ikke fremgår af sagens akter, at bekendtgørelse
af fredningen ved indrykkeise i Statstidende har fundet sted.

Det er oplyst, at der den 13. juli 1989 er godkendt matrikulære ændringer,
hvorved matrikelkortet er berigtiget med hensyn til grænsen mellem ~l:}tr.nr.
76 a og matr.nr. 76 f, Als, der ikke var omfattet af fredningen således, at et
areal langs matr.nr. 76 fs nordskel af ca. 6 meters bredde blev tillagt dette
matrikelnummer fra matr.nr. 76 a.

Tinglysningen af fredningskendelsen blev ikke i denne forbindelse overført
til tingbogen for matr.nr. 76 f.• De har nu søgt om godkendelse af, at der opføres et parcelhus med garage på
m<ltr.nr. 76 f-således at garagen - og i ganske ubetydeligt omfang huset -
opføres på det areal, der er overført fra matr.nr. 76 a. Det er oplyst, at den
nuværende ejer af matr.nr. 76 fhar været ubekendt med, at nogen del afpar-
cellen skulle være omfattet af fredning.

Jeg skal i den anledning bemærke, at når det antages, at tinglysning af en
fredningskendelse - også før naturfredningsloven af 1978, § 22 udtrykkeligt
knyttede retsvirkninger til den offentlige bekendtgørelse - ikke var en gyl-
dighedsbetingelse, havde dette sammenhæng med forskriften i naturfred-
ningsloven af 1937, § l? om offentlig bekendtgørelse.

Idet det ikke kan bevises, at bekendtgørelse i Statstidende af fredningsken-
delsen i dette tilfælde har fundet sted, vil en beskyttelse af fredningen over
for ejendomserhverver i god tro alene kunne støttes på tinglysningslovens
regler, og da der ikke er sket overførelse af den tinglyste byrde på matr.nr.
76 a Als til matr.nr. 76 f ved de matrikulære ændringer, vil erhververen af
matr.nr. 76 f ikke være forpligtet at respektere fredningen, og byggeriet på
parcellen kræver derfor ikke dispensation.

g/VS - /2 l· (}OO?Z
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Side 2/2

Sagen har været behandlet efter forretningsordenens § 10, stk. 5.

Afgørelsen kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage
fremsendes til fredningsnævnet til videre foranstaltning .

.!fil1asBlsBH æå ilH\;8 HSH)it8s iRQ8R kla§8fFi~t8R~ WQh~QQ§ QQrtfalQ8f, så I

"'fromt den ilcl('e I:lsH)it8~ ig,deu 3 år.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet og behandlingen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

• Sortsøe Jensen

Kopi sendt til:

l. Knud Erik Jeppesen
2. Marianne Borch
3. Hadsund Kommune
4. Danmarks Naturfredningsforening, København
5. Danmarks Naturfredningsforening, att. Svend Grønkjær Madsen
6. Menighedsrådet ved Als Kirke v/formand Ellen Aaby, Hybenvej 19, Als,

9560 Hadsund
7. Skov- og Naturstyrelsen
8. Landinspektør Erik Støvring, GI. Visborgvej 8, 9560 Hadsund
9. Jørgen B. Simonsen, Hadsundvej 88 a, Als, 9560 Hadsund
10. Nybolig Hadsund v/Bjarne Andersen, Torvet 4, 9560 Hadsund
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