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Mr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

Stempel:

kr.

øre

la m.fl. østbjerg og Brødland,
eller (I de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Hammer sogn.
art. nr., ejerlav, sogn.
Gade og hus nr.:

Akt: Skab

1

nr. ",

(udfyldes af dommerkontoret)

Købers
} bopæl:
Kreditors
Anmelder:

Fredningsnævnet for Aalborg
Amt.
1747

Deklaration.
22 MAR, 1961

Det danske Hedeselskab, som er ejer af ejendommen matr. nr .
la,21,1oe,lof,loh,le,lm,2b,2d,4f,9b,15a,15b og 16d østbjerg
og Brødland, Hammer sogn, indgår efter aftale med Frednirgsnævnet
for Aalborg Amtsrådskreds på at pålægge samtlige de nævnte arealer nedennævnte fredningsbestemmelser.
For alle de nævnte arealers vedkommende bestemmes, at der
ikke fremtidig må opføres andre bygninger end de til Selskabets
drift nødvendige. Der skal således navnlig ikke kunne opføres
sommerhuse eller anbringes andre landskabet skæmmende bygninger
eller indretninger. Det bemærkes dog, at den på matr. nr . 15b
af Aalborg Katedralskole opførte lejrhytte naturligvis fremtidig
skal være tilladt, ligesom deklarationen ikke skal være til
hinder for, at der efter ansøgning til nævnet gives tilladelse
til tilbygning eller ombygning. Ligeledes skal fremføring af elekkxixitx± triske ledninger kunne finde sted i fornødent omfang,
men såfremt fremføring sker langs foden af Kællingbakken over
matr. nr . la skal plan for rejsning af master dog forelægges
nævnet. Dette skal da kunne træffe bestemmelse om, at fremføringen
sker i jordledning, men i så fald bærer nævnet den forøgelse af
omkostningerne, som følger af nedlægningen.
Derhos bestemmes, at indgreb i terrænet udenfor eksisterende
grusgrave ikke må finde sted.
Offentligheden har i almindelighed ret til færdsel over det
fredede, men ejeren kan ved opslag begrænse og regulere denne
færdsel.
Med hensyn til de på vedhæftede rids med grøn farve indtegnede arealer af matr. nr . la, 2a,loe,lof og loh østbjerg og Brødland gå fredningen endvidere ud på, at disse arealer ikke må beplantes, idet deres karakter åf lyngbakker og eng ønskes bevaret.

Bestillingsformular

D

Jensen & Kjeldskov AIS, København.

Akt: Skab

nr.

(udfyldes af dommerkontoret)

Det skal være ejeren tilladt at fjerne sellsåede træer og buske,
ligesom fredningsnævnet - dog kun efter aftale med ejeren - skal
kunne lade sådan opvækst fjerne.
Det bemærkes dog, at det på ridset viste område af matr. nr .
la, der er betegnet som planteskole, må opretholdes som sådan.
Derhos skal det, uanset at det i det hele tilsigtes at bevare landskabets karakter, være ejeren tilladt at foretage en
opstemning af vand fra det sydlige bakkeområde, således at der
opstår en se på den del af matr. nr . 2a og loh.
Nærværende deklaration vil være at tinglyse som hæftelse på
selskabets fornævnte ejendom.
Påtaleretten tilkommer Fredningsnævnet Etg for Aalborg amtsrådskreds.
Viborg, den

16.3. 1961.

Det danske Hedeselskab
Fr. Heick
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Carsten Jepsen

1E0.
I 1 I.

Genpartens rigtighed bakr:.øftes.
Dommeren i Nørresundby, d.

2 2 MRS 198-f
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» BOGEN FOR RETTEN
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» I NØRRESUNDBY

§14 I

3 kr.

øre den

18 SER 1961-

)3,4,

Carsten Jepsen

IE.o.

Gr.J.
Genpartens rigtighed bekræftes.
Dommeren i Nørresundby, d.
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DEKLARATIONER>

I
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I

~melder:

Matr~ nr. 2~ og ?o ØstbjAre7
Hammer sogn.

lliohs.Michelsen
og Knud Michelsen,
advokater, Aalborg

Stpl. 4- kr.

D E K L A R A T ION

•

Underskrevne husmand Niels Chr. Larsen af Østbjerg, der har
solgt en parcel af den mig tilhørende ejendom matr. nr. 2Q
Østbjerg og BrØdland, Hammer sogn, til arkitekt Torben Stokholm,
Aalborg, til opførelse af et beboelseshus, erklærer herved, at
der ingensinde på den tilbageværende del af matr. nr. 2Q må
opfØres sommerhuse eLler nogensomhelst anden bygning end de til
ejendommens drift fornØdne landbrugsbygninger.
Underskrevne arkitekt Torben Stokh6lm erklærer i tilslutning hertil, at der på den af mig erhvervede del af matr. nr.
2Q, som endnu ikke er matrikuleret, men som er ca. 3500 m2 ikke må opføres andre bygninger end den af mig planlagte, som ven-

e
e

tes godkendt af fredningsnævnet.
Disse fredningsbestemmelser

vil være at tinglyse som hæf-

telse på matr. nr. 2Q Østbjerg.
Påtaleretten tilkommer Fredningsnævnet for A~lborg Amtsrådskreds.
Østbjerg, den 28. april 1960.
Niels Chr. Larsen
Torben Stokholm.
Til vitterlighed om underskrifternes
rigtighed samt om myndighed.
K.Michelsen
advokat,
Aalborg.

ægthed, dateringens

idet den til arkitekt m.a.a. ~orban Stokholm bortsolgte
parcel ved landbrugsministeriets

approbationsskrivelse

af 19.

maj 1960 er udstykket som matr. nr. 2Q Østbjerg og Brødland,
Hammer sogn, begæres ovenstående deklaration tinglyst som servitut på såvel matr. nr. 2Q som matr. nr. 2Q.
Melsbæk, den 15. juni 1960.
Torben Stokholm

Niels Chr. Larsen.

Til vitterlighed om underskriftens· ægthed, dateringens rig-

4t

tighed samt om myndighed:
K.Michelsen·
advokat,
A~lborg.
Tinglyst i retten i Nørresundby, den 29. juni 1960.
Genpartens rigtighed bekræftes.

-

den 18.maj 1963.
;

e
e

DEKLARATIONER>

Anmelder: N.J.Melgaard,

Matr. nr. Id m.fl. øst-

landsretssagfØrer,

bjerg, Hammer sogn.

NØrresundby.
Stpl. 4 kr.

D E K L A R A T ION

•

Vi underskrevne gårdejer Chr. Jensen, Østbjerg, Vodskov, og
arkitekt H.Vibe Hansen, Blomsterrnarken 22, Aalborg, som ejere af
matr. nr.

19 Østbjerg, Hammer sogn, og matr. nr. IL smst., de-

klarerer og vitterliggØr herved med forbindende virkning for os
og efterfØlgende ejere af vore respektive ejendomme, at der ikke uden tilladelse fra Fredningsnævnet for Aalborg amt må foretages bebyggelse på vore ejendomme ud over den nu eksisterende og f.s.v. angår matr. nr. lL den nu projekterede.
Jeg, H. Vibe Hansen, indgår tillige på, at min ejendom
~I

ikke uden tilladelse fra nævnet må indhegnes.
Nærværende deklaration begæres tinglyst som servitutbehæftende vore ejendomme:
matr. nr.

"

19 Østbjerg, Hammer sogn, af hartkorn: lskp. 3fdk. oalb.
lL

II

tl

II

tl

II

o "

o

tl

med respekt af vejservitut iflg. skØde på l~, der tinglyses senest samtidig hermed, samt f.s.v. angår lQ den herpå tinglyste
pantegæld.
Påtaleberettiget er Fredningsnævnet

for Aalborg amt.

Nørresundby, den 29. april 1960.
Kr. Jensen

H.Vibe Hansen

Til vitterlighed om underskrifternes

ægthed, dateringens rig-

tiehed

oe

under skriverne s myndighed:
N.J.Melgaard,
landsretssagfØrer,
NØrresllndby

Tinglyst i retten i Nørresundby den 2. juni 1960.
Genpartens rigtighed bekræftes.
den 18. maj 1963.
-
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Mtr. nr., ejerlav, sogn: / n2
(i København kvarter)

#1

kr.

øre

Akt: Skab

nr.

(udfyldes af dommerkontoret)

Åen r (i de sønderjydske lands-

Købers }

bd. og bl. I tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Kreditors

Gade og hus nr.:

bopæl:

Anmelder:

for Aalborg Arntsraadskreds

ILA),-(3t4-e>

c2/2.

D EHK:L A RAT I 0 N :1

Undertegnede Godtfred Andersen, som ejer af matr. nr . ln østbjerg,
Hammer sogn, deklarerer herved på egne og efterfølgenAe ejeres vegne, at
grunden dr omfattet af naturfredningslovens § 25, stk. 2, således at den ikke må bebygges uden forudgående skriftlig tilladelse fra Fredningsnævnet for
Aalborg Amtsrådskreds. En af en sådan tilladelse (dispensation) omfattet byg-

•

ning

må ikke ændres uden tilsvarende tilladelse, og enhver af en dispensation

omfattet bygning skal for så vidt angår det udvendige stedse vedligeholdes
på en efter nævnets skøn sømmelig måde. Den i forbindelse med en dispensationssag af nævnet godkendt tegning og beskrivelse begæres opbevaret i nævnets arkiv af hensyn til kontrollen.
Denne deklaration tinglyses på ovennævnte ejendom, idet med hensyn til
hæftelser og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.
Påtaleret tillægges Fredningsnævnet for Aalborg Amtsrådskreds.
Underskriveren forbeholder sig for sig og senere ejere af matr. nr .
ln Østbjerg, Hammer sogn, ret til at forsyne det på grunden værende træhus
med en udvendig'atenmur, ligesom han forbeholder sig at opføre garage på
grunden, hvorved bemærkes, at underskriveren er enig i, at såvel garagens
udseende, som dens beliggenhed skriftligt skal godkendes af Fredningsnævnet,fØr arbejdet må påbegyndes.
Nørresundby, den 15. jan. 1962.

G.Andersen.
Den i foranstående deklaration omhandlede ejendom matr. nr . ln Østbjerg, Hammer sogn, findes fredningsfærdig på grund af sin skønhed og
Bestillingsformular
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Jensen & Kjeldskov AIS, København.

beliggenhed jfr. naturfredningslovens § 1, hvorfor nævnet godkender deklarationens indhold.
Ejendommen omfattes af en større fredningssag, fra hvilken nærværende
ejendom er udtaget, idet bemærkes, at hverken ejeren eller andre i ejendommen berettigede har fremsat krav om erstatning.
Thi bestemmes:
Ejendommen, matr. nr . in Østbjerg, Hammer sogn, tilhørende Godtfred
Andersen, bør underkastes fredning i overensstemmelse med indholdet af
ovennævnte deklaration.

Schierbeck
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Lyst.
Carsten Jeps
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Mtr. nr., ejerlav, sogn: 1 2 Østbjerg
Hammer sogn
(I København kvarter)

Stempel:

Z.)

kr.

Akt: Skab

nr. >14
(udfyldes af dommerkontoret)

øre

eller (i de sønderjydske landskzdel9) bd. og bl. I tingbogen,
L.44.

Købers }
Kreditors

art. nr., ejerlav, sogn.

bopæl:

Anmelder;

Gade og hus nr.:

FDF, Aalborg 6.kreds
v/formanden, viceinspekt.
A.Bechmann Sørensen,
Nørresundby.

DEKLARATION.

Undertegnede Frivilligt Drengeforbund, Nørresundby,
0
som ejer af matr. nr . 1—, Østbjerg, Hammer sogn
deklarerer herved på egne og efterfølgende ejeres vegne, at

•
•

grunden er omfattet af naturfredningslovens § 25, stk. 2, således at den ikke må bebygges uden forudgående skriftlig
tilladelse fra Fredningsnævnet for Aalborg Amtsrådskreds. En af
en sådan tilladelse (dispensation) omfattet bygning må ikke
ændres uden tilsvarende tilladelse, og enhver af en dispensation omfattet bygning skal for så vidt angår det udvendige
stedse vedligeholdes på en efter nævnets skøn sømmelig måde.
Den i forbindelse med en dispensationssag af nævnet godkendt
tegning og beskrivelse begæres opbevaret i nævnets arkiv af
hensyn til kontrollen.
Denne deklaration tinglyses på ovennævnte ejendom, idet
der med hensyn til hæftelser og servitutter henvises til ejen-

•

dommens blad i tingbogen.
Påtaleret tillægges Fredningsnævnet for Aalborg Amtsrådskreds.

Nørresundby, den 21. maj 1962

(underskrevet af hele kredsens bestyrelse:)
viceinspektør
A.Bechmann Sørensen
Bakkelygade 23, Nsb.

afdelingschef
pastor
V.Krohn
Gotfred Bove
Forbindelsesvejen 121, Thuresens'vej 20, Nsb.
Nsb.

lærer
Sv.E.Lorentzen
Østergade 65, Nsb.

købmand
Kaj Mortensen
Østergade 37A, Nsb.

assistent
K. Groth
Iver Huitfeldtsgade 2,
Aalborg.

- —

DSS 88301823
76 T-N 446
Bulk Sort / Hvid

159115
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arbm.
Gotfred Andersen
Vesterbæk, pr. Vodskov
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02576.00
Dispensationer i perioden:

11-10-1991 - 22-10-2003

REG.Nl fJ 57b .00

Fredningsnævnet
for Nordjyllands amts
sydlige fredningskreds
Tinghuset, Gammeltorv 6
9000 Aalborg, TIf.0812 7111

Aalborg,

Elforsyningen

den 11. oktober

1991.

Sydvendsyssel,

Strømmen 2,
Postboks 79,
9400 Nørresundby.

•

e

Vedr. FS 47/91: Etablering
Hammer Bakker.
Nordjyllands

af kabelanlæg

amt har til nævnet

fremsendt

og transformerstation

Deres ansøgning

i

om

tilladelse til etablering af en transformerstation
med tilhørende kabelanlæg. Af det fremsendte materiale fremgår, at transformerstationen
etableres på matr.nr. 51 m Melsted, Sulsted, og
at kabelanlægget nedgraves på matr.nr. 51 m, 51 x, 51 cm, 51 q
og 51 r Melsted, Sulsted og matr.nr. 1 a Østbjerg i Hammer. På
sidstnævnte ejendom er der den 16. marts 1961 tinglyst deklaration, der bl.a. indeholder forbud mod terrænændringer.

,

Da det efter det oplyste,

hvorefter

kebelnedlægningen

sker med

kabelplov, findes ganske ubetænkeligt, skal nævnet herved godkende det ansøgte på vilkår, at terrænet retableres straks efter
nedgravningen.
Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturfredningslovens § 34, kan inden 4 uger indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm. Godkendelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, hvis den ikke er
udnyttet

•

inden 5 år.

Sortsøe

ro \~\\IL..\ QQ.-t.
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Jensen .
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-2-

29b.oo

Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00
Aalborg, den 13. marts 2001.

Vedr .FS. 63/2000: anmodning om at fredningsnævnet foranlediger deklarationer

af 2. august 1965 og påtegning af 3. december 1981 aflyst på ejendommen,
matr. nr. 2 c Østbjerg, Hammer.
Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til advokat Ole Nepper
Christensen, Ny torv 7, 4., 9000 Aalborg, tillige med udskrift af nævnets protokol
for den 7. marts 2001 i ovennævnte sag.
Med hensyn til påklage af afgørelsen henvises til klageanvisningen

Sortsøe Jensen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
~ 7.
8.

Egon Skjørbæk,
Hans Thomsen,
Nordjyllands Amt, Natur- ogf miljøkontoret,
Aalborg Kommune,
Danmarks Naturfredningsforening,
København,
Danmarks Naturfredningsforening vi Anton Thøger Larsen,
Skov- og Naturstyrelsen,
Lisbeth og Claus Leth Bak.

SE:-~J
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Akt

; Naturstyrelsen
' , J01 - \ Cl
\
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\

i skrivelsen.

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17. 9000 Aalborg~
Telefon 96 30 70 00
Aalborg, den 13.marts 2001

Advokat Ole Nepper-Christensen,
Nytorv 7, 4. sal,
Postboks 1829,
9100 Aalborg.

Vedr .FS. 63/2000: anmodning om at fredningsnævnet foranlediger deklarationer
af 2. august 1965 og påtegning af 3. december 1981 aflyst på ejendommen,
matr. nr. 2 c Østbjerg, Hammer.

Fredningsnævnet afholdt den 7. marts 2001 besigtigelse og forhandling på ovennævnte ejendom. Udskrift af forhandlingsprotokollen vedlægges. Nævnet besluttede at meddele dispensation fra de på ejendommen hvilende fredningsbestemmeise
til en mindre udvidelse på 1 1/2 meter mod vest samt til stråtækning på vilkår, at
der til nævnets godkendelse fremsendes tegninger af tagets udformning. Herudover
godkendtes i princippet en senere tilbygning mod nord på 40-50 m2.
Tilladelsen er meddelt i medfør af naturbeskynelseslovens § 50 stk. 1 og kan inden
4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og
bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen.

Onsdag, den 7. marts 2001 kl. 10.45 afholdt Fredningsnævnet
Amt forhandling og besigtigelse i

for Nordjyllands

FS 63/2000:
Anmodning om at fredningsnævnet foranlediger deklarationer af 2. august 1965
og påtegning af 3, december 1981 aflyst på ejendommen, matr.nr. 2c Østbjerg,
Hammer.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte
medlem Egon Skjørbæk og det kommunaltvalgte medlem Hans Thomsen.
For Nordjyllands Amt, Natur- og miljøkontoret mødte Claus Riber Knudsen.
For Danmarks Naturfredningsforening

mødte V.B. Nielsen.

For og med ejerne af ejendommen, Claus Leth Bak og Lisbeth Omø Leth Bak
mødte advokat Ole Nepper-Christensen.
Ejeren af naboejendommen,

Else Maix var mødt.

Der fremlagdes :
1.
2.
3.
4.

skrivelse af 12. oktober 2000 fra adv. Ole Nepper-Christensen.
skrivelse af 2. juni 2000 fra Nordjyllands Amt til Else og Rene Maix.
betinget skøde af 26. september 2000 vedrørende ejendommen.
ejerens skrivelse af 15. december 2000 med bilag 1-7.

Formanden orienterede om de på ejendommen hvilende fredningsdeklarationer ,
der har karakter af en egentlig fredning og derfor kun kan ophæves ved den procedure, der gælder for behandling af fredningsforslag . Det fremgår af deklaration
tinglyst den 29. juni 1960 med påtaleret for fredningsnævnet, at der i forbindelse
med frastykning af en parcel fra matr.nr. 2c 0stbjerg og Brøndland, Hammer på
restejendommen ikke måtte opføres andre bygninger end en da planlagt. Ved deklaration tinglyst den 2. august 1965 godkendtes opførelse af nybygninger på matr.nr. 2c på vilkår, at et eksisterende ældre hus skulle nedrives efter beboernes
fraflytning eller død. Det fremgår af deklarationen, at vilkåret er en følge af
myndighedernes ønske om, at antallet af huse i Hammer Bakker ikke forøges.
Endelig har fredningsnævnet ved påtegning tinglyst den 3. december 1981 frafaldet fravet om nedrivning af det nævnte ældre hus, på vilkår at huset ikke udstykkes til en selvstændig ejendom.
Nordjyllands Amt har den 2. juni 2000 efter planloven tilladt udstykning. Det oplyses, at Kort- og matrikel styrelsen allerede har tilladt udstykning af ejendommen
med en størrelse på 5.000 m2.
Nævnet tilkendegav indledningsvist, at kunne frafalde det i 1981 stillede vilkår om
forbud mod udstykning, bl.a. under hensyn til at der efter parcellens størrelse ikke

-2 senere kunne forventes ansøgning om tilladelse til driftsbygninger.
Else Maix havde ingen bemærkninger hertil.
Herefter gennemgik Claus Leth Bak planer for ombygning af og tilbygning til
ejendommen: Husets vestgavl renoveres ved at tilbygge en ny gavlmur, der samtidig rykkes ca. 1,5 meter mod vest. Herudover ønsker man at indrette 2 værelser
på 1. sal. og lægge nyt stråtag på ejendommen samt eventuelt etablere en større
eller tre mindre kviste. Husets grundplan bliver herefter ca. 90 m2 og 1. salen vil
blive ca. 40 m2. Endelig er det hensigten om 5-10 år at opføre en tilbygning
vinkelret på det eksisterende hus mod nord på ca. 40-50 m2 mod nedrivning af en
mindre tilbygning. Grundplanen vil da blive ca. 126 m2. Det er ejernes ønske at få
fredningsnævnets godkendelse af ombygningen, der tænkes påbegyndt snarest samt
en pricipgodkendelse af tilbygningen, der er planlagt til om ca. 5 år.
Nordjyllands Amt havde ingen bemærkninger til udvidelse af husets grundplan
med 1 1/2 meter,tilbygning mod nord og stråtækning af taget, men er betænkelige
ved kvistene.
Danmarks Naturfreddningsforening

udtalte sig mod flere bygninger i området.

Else Maix havde ingen bemærkninger.
Nævnet voterede og besluttede at meddele dispensation fra deklarationerne, således, at bygningen kan forlænges l 1/2 meter mod vest og forsynes med stråtag.
Det forudsætes, at facaderne i øvrigt bibeholdes, og at der ikke sker ændringer i
tagkonstruktionens højde og taghældning. Nævnet forbeholder sig forelagt tegningsmateriale, inden der tages stilling til udformning og antal af kviste. Herudover godkendtes principielt en senere udvidelse mod nord i det beskrevne omfang.
Der vil blive taget stilling til dispensationens indhold efter forelæggelse af teg. ningsmateriale.
Ved afgørelsen har nævnet lagt vægt på, at der ikke opføres nye selvstændige
bygninger, og at den fremtidige tilbygning vil være af beskedent omfang og tæt
forbundet med det eksisterende hus også med hensyn til udformning.
Således passeret.

Sortsøe Jensen.
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17,9000 Aalborg
Telefon 96 307000.
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Aalborg, den 30. august 2001.

FS 46/2001: Vedrørende etablering af ny kildeplads på matr. nr. la Østbjerg, Hammer.

_

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af30. august 2001 til Nordjyllands Amt,
Natur- og Miljøkontoret, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg øst.
Med hensyn til påklage af afgørelsen henvises til klageanvisning i skrivelsen.

Sortsøe Jense

1. Carl Bro AIS, Nordlandsvej 60, 8240 Risskov
2. Hedeselskabet, Viborg
3. Holger L. Hohn
4. Hans Thomsen
5. Aalborg Kommune
6. Danmaks Naturfredningsforening
7. Danmarks Naturfredningsforening vi Anton Thøger Larsen
"- 8. Skov- og Naturstyrelsen
, 9. Buderuphohn Statsskovdistrikt
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00.

Aalborg, den 30. august 2001.

Nordjyllands A.mt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs Vej 30
Postboks 8300
9220 Aalborg øst.

FS 46/2001: Vedrørende etablering af ny kildeplads på matr. nr. la Østbjerg, Hammer.
Deres journal nr. 8-52-21-12-851-0001-01.

Ved skrivelse af 16. august 2001 har De for Carl Bro A/S ansøgt om tilladelse til etablering af
to vandboringer på matr. nr. la Østbjerg, Hammer, som vist på kortbilag.
Ejendommen, der tilhører Hedeselskabet, er omfattet affredningsdeklaration af22. marts 1961
vedrørende et areal i Hammer Bakker, der indeholder forbud mod skæmmende indretninger.
Det er oplyst, at boringen forsynes med en overdækning i dimensionerne I ,Sm x I ,Sm x I m og
bliver placeret i eksisterende bevoksning.
Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 9, stk. 4.
Nævnet meddeler hermed dispensation fra deklarationen til det ansøgte på vilkår,
at den slørende bevoksning omkring boringerne bevares,
at overdækningerne udføres af træ der males i farver ijordfarveskalaen tilpasset den omgivende vegetation.
Tilladelsen, der er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. I, kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage indgives til Fredningsnævnet. Tilladelsen må
ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.
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Sortsøe Jensen

Fredningsnævnet
Badehusvej 17
9000 Aalborg
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Skov- og Naturstyrelsen
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2100 København ø
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Aalborg, den 22/1 0-2003

FS 46/2001, etablering af kildeplads.

Hoslagt fremsendes fredningsnævnets afgørelse. Klagevejledningen fremgår
af afgørelsen.
('

Sortsøe Jensen

qq

Modtaget I
':>kov- og N'ltnrstyrelser,

J(

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Carl Bro A/S
Nordlandsvej 60
8240 Risskov

Aalborg, den 22/10-2003

FS 46/2001: vedrørende Deres projekt 30.3604.02

Den 30. august 2001 tillod nævnet en overdækning på 1,5 m x 1,5 m x 1 m
over en vandboring på matr.nr. 1 a 0stbjerg, Hammer.
De har nu ved skrivelse af 10. september 2003 ansøgt om lovliggørelse af en
overbygning af træ, brunbejdset og med sort tagpaptag med grundareal ca. 2
x 2 meter og højde ligeledes ca. 2 meter.
Det er overfor nævnet oplyst, at de større dimensioner skyldes arbejdsmiljøog sikkerhedshensyn og at installationerne ikke kunne rummes inden for de
oprindelige mål.
Sagen er behandlet efter forretningsordenens
Nævnsformanden

§ 9, stk. 4.

har foretaget besigtigelse.

Under hensyn tiloverdækningens materialer og farver og placeringen omgivet af bevoksning, der forudsættes bibeholdt, kan den ændrede udformning
godkendes.
Tilladelsen, der er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 kan inden 4 uger påklages til naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Sortsøe Jensen

Kopi sendt til:
1. Holger L. Holm
2. Hans Thomsen
3. Hedeselskabet, Viborg

Nordjyllands Fredningsnævn Sydøstlig del
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
Den 31. oktober 2018
FN-NJS-41-2018: Ombygning på Vesterbæk 20, Vodskov.
Fredningsnævnet har den 26. september 2018 fra Aalborg Kommune modtaget udtalelse om
ansøgning om tilladelse til at ændre ejendommens ydre fremtræden på matr. nr. 1r Østbjerg,
Hammer, beliggende Vesterbæk 20, Vodskov. Ansøgningen er indsendt af Svend Lund på vegne
Hanne Rikke Gandrup.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation.
Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagen baggrund
Ejendommen er omfattet af fredningsdeklarationer af henholdsvis 2. juni 1960 og 7. november 1969,
hvorefter ejendommens ydre fremtræden kun kan ændres ved fredningsnævnets godkendelse, samt
at ejendommen skal holdes i mørke farver.
Det fremgår af Aalborg Kommunes udtalelse, at det samlede boligareal reduceres med 3,9 m2 .
Ejendommen er ikke beliggende i Natura2000-område.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 22. oktober 2018. I
besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det
ministerielt udpegede medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Peter Halgren
Madsen. For Aalborg Kommune mødte Lene Pedersen. For Danmarks Naturfredningsforening
mødte Steen Birkedal, og sammen med ejeren, Hanne Rikke Gandrup, mødte Kurt Harbo.
Ejeren oplyste supplerende, at huset er tegnet i 1960 og bygget i 1961. Den eksisterende karnap
midt på løbegangen/svalegangen er tilbygget omkring 1970 og ønskes fjernet for derved at
genskabe det oprindelige hus. Der etableres sortmalede vinduespartier langs svalegangen i størrelse
fra svalegangens gulvniveau til loft. Fremspring i jordniveau fjernes. De partier, der i dag er
hvidmalede, opretholdes i denne farve. Bortset fra vinduespartierne bliver de ydre materialer som i
dag.
Hverken Aalborg Kommune eller Danmarks Naturfredningsforening havde bemærkninger til det
ansøgte.
Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af ejendommen Vesterbæk 20 i Hammer Bakker betyder, at projektet kræver
fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter
fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det
ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig
forstyrrelse af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50,
stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det
naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de
plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. Fredningsnævnet må efter sagens
oplysninger lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
2 eller 3.
Fredningsnævnet kan dispensere til den ansøgte ombygning, idet der hverken er tale om udbygning
eller ændringer, der vil stride imod fredningsdeklarationernes ordlyd og formål, ligesom farvevalget
ikke vil blive ændret i forhold til, hvad det oprindeligt har været.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

Adressaten for afgørelsen,

ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

offentlige myndigheder,

en berørt nationalparkfond,

lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og

landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017.
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret
tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet
klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et
afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen
Denne afgørelse sendes til:
1.
Poul Roesen,
2.
Peter Halgren Madsen,
3.
Miljøstyrelsen, København,
4.
Aalborg Kommune, att. Lene Pedersen,
5.
Danmarks Naturfredningsforening, København,
6.
Danmarks Naturfredningsforening v/ Steen Birkedal,
7.
Dansk Ornitologisk Forening, København,
8.
Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9.
Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. Svend Lund,
13. Hanne Rikke Gandrup.

