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REG. NR. ,R,~/t1
Matr.nr. 2~ Tostrup 0J,

ønderholm sogn. r redmn~snævnet
ror Aalbolb An(~

sr~b%r
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1 tr. 19l+/196lt.

'086 • - 9.NOV, 196' 5

Afsagt 3.nov. 1965.

Ved skrivelse af 16. juli 1964 fremsendte landinspektør Bjøra-
,kjær, Aalborg, for gårdejer Peter Larsen, Tostrup, som ejer ar matr.

by, Sønderhola sogn, begæring til fredD1ngsbaTnet ror
Aalborg amtsrådskreds om godkendelse af udstykning af en parcel her-

~at på ca. &~o.2(jfr. parcel 2 på landinspekt;rens målekort at ju-
li 1964) beliggende 1 Tostrup bakker, der overvejende er gresk1edte.

" ~"fi f ......b ....
Parcellen agtedes solgt for 12.000 kr.~t11 .erttsarbejder Jaco~"-,
d.r ••n, Aalborg, t11 bebyggeis ••

Den 26. august a.l. blev 1 oYerYærelse at ej.ren toretac.t eD. ,
b.sigt1gel •• at gr~.n, der Yiste sig at ligge på sydskrln1acen at

. ...
.n at btkk8rDe. BIl forllgs,-s'1g ordning vedrørende placeringen at
.~ hu. bl.v drøttet. Da .Jeren oplyste, at han ønskede senere at sø-
ge ud.tykket en række grunde, ligeledes til bebyggelse, um1ddelbart
v•• t for nævnt. bakke, på hvis top findes en arealtredn1ng om en ræk-
ke oldt1dshøJe, blev sagen den l. september s.l. oversendt t1l ~red-
D1ng.planudvalget, der i sin avarskrivelse af 9. december a.å. hen-

~,

stillede, at andragendet blev afslået, da det måtte ac.es tor en u-
...

he~1gtsmess1g byudvikl1ng 1 et område, som er be11ggende uden for
det eksisterende bysamfund 1 Tostrup. Ved skrivelse at 22, februar
1965 oplyste Danmarks Maturtredningstorening, at den gennem tred-
ningsplanudvalget var bl.vet underrettet om sagen og udbad sig denne
torelagt. V.d skrivelse at 24. s.m. gav nævnet landinsp.ktør B4ørn-
kJar .e4d.lel •• herom, idet nævnet samt1dig anmodede oa at fA til-
.eDdt .n .k1t .... s81g tegning og beskrivelse at d.t ~te bygge-

"
ls



" ,

ri, stadig med henblik på en forligsmæssig løsning~ En fornyet be-
sigtigelse ~andt sted den lo. maj 1965 w~der indvarsling af ejeren,
og repræsentation for Danmarks Naturfredningsforening, Fredningsplan-
udvalget og Boligministeriets kommitterede i byplansager. Ved den lej-

villelighe~ bebudede Danmarks Naturfredningsforening at/rejse fredningssag
vedrørende bakkerne, og ved skrivelse af 7. juli s.å. blev dette be-
kræftet.

Nævnet finder, at andrageren, der for længe siden har fremsat
andragende efter naturfredningslovens § 22 om parcellens bebyggelse,
uanset den fremsatte tilkendegivelse om fredningssag, har et beretti-

~get krav på særskilt afgørelse af sit byggeandragende.
Da aarådet findes fredningsværdigt og da der ikke kan bortses

, ~ /8'1
tra, at parcellen vil blive undergivet fredning, finder nævnet, uan-

-.. ,4";,~ • • "'. •. . ..
••t 4e .tedtunc1ne tor11gstorhandlinger, pi indeværende tidspunkt ikke
~ ~ etterk~ andragere~ anaøgn1ag om byggetilladelse. Da eJ-
n"j ~. ~ . '. . .
eJad~ herved al. utale. at talde i værdi, finder DEvnet, at der i

..; l A ". ~ ~ •

•eU. at stk. 2 i 11ge x.vnte lovb~stemmelse vil være at tillægge an-
. _ ")'" • .1 .'. t'

4r ~ en erstatning, der under hensyn til det oplyste om den ind-
':;jk '[-0'

:<.&\ Il.de JaaDdel og t11 at arealet dog fortsat kan udnyttes som hidtil
~I . .r'~l

~." ~11ar-D1n8 a. v., passende findes at kunne bestemmes til {~" r1 Cl(Ol der vil .-re at udrede som nedenfor anført tillige med renter 6~ år-
~I;J;~'lig harat fra dan 16. Juli 1964 at regne, indtil betaling skar.

. Den ejeren således tilkommende erstatning vil være at afkorte
I\'!
cl
't'
,i

i den erstatning, der måtte tilfalde ham ved en senere parcellen øm-,

fattende fredningskendelse •.
Såfremt fredning ikke gennemføres og det meddelte afslag pi

byggetilladelse ikke findes at burde opretholdes, Til der eventuelt
i torb1D4else med fredningssagen være at optage forhandling med eje-

• .: ;~ ro •

~.; r~~ oa _~lletil~a.~~lse !lod tilbagebetaling af ovenDe~t. ~er.statn1ngs-
'( SUlt, eftntuelt .~d en reduktioa pi grund ar den indtrufne forsinkelse.

(~ l l _ • '. • •• ) '(~

l:? KeD4.lJen Til være at foreIeege for Overfred.n1ngllnEvnet i med-



l.~
q 4~, ,
;1 !'t
"

'f

før af naturfredningslovens § 19, stk. 3. .
Kendelsen vil være at tinglyse på ejendommen med respekt at

tidligere tinglyste serY1tutter og pantehæftelser, hvorom henvises
til tingbogen.

T h i b e s t e m m e s :

" ,<,
'I-, , ~
I
! "

Det af' gårdejer Peter Larsen, Tostrup :1 indgl vne andragende
om tilladelse til at opføre et parcelhus på parcel 2 af matr.nr. 2~

Tostrup by, Sønderholm sogn, af areal ca. 8000 m2, bør ikke 1møde-
kommes.

Der tillægges andrageren i erstatning kr. JY~~~ med renter
heraf 6% årlig fra d. 16. juli 1964 at regne, indtil betal1al ak•••

Af .rstatningen udredes tre fjerded.le af .tat.k ............
en t3erdedel udr.des af Aalborg Amtsfond og de i .. t.rld.kr •••• n be-

k.b.tadkommuner efter folketal 1 henho14 til taD .....t.' '
"1 \ liggende
l,
";

'"

oft.ntliggjorte folketælling.

Indført i d\(bo~,:n
for RettGn ..i. r. j lJ~

den _ 9 ~r 1965
II II

- øre

II II

II II
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1 REG. NR. øt6/tfJ

Matr. nr. 2.fl Tostrup by,

SØnderholm sogno Anmelder: ~ø~"
r-rcc:J h:: [;srcC':t'rllc~

for Aalborg Amtsraadskreds

D E K L A R A T ION •--.....,..-.._-- ......._--- ....._ ..

Den 16. juli 1961f.induav undertegnede gårdejer Peter Lar-
sen, Tostrup, ved landinsp Iktør Bjørnkjær, Aalborg, andr~gen-
de i medfØr af naturfredni 19s1ovens § 22 til Fredningsnævnet
for Aalborg Amtsrådskreds m godkendelse af udstykning af en
ca. 8.000 m2 stor parcel a 'min ejendom, mattr. nr. 2A Tostrup
by, SØnderholm sogn. Parcel.1dn, der på landinspektØrens måle-
kort af juli 1964 er betegl~t som parcel 2, agtedes solgt for
12.000 kr. pr. tønde land 1~il værftsarbejder Jacob Pedersen,
Aalborg, til bebyggelse.

Ved skrivelse af 24. l'ebruar 196, meddelte nævnet land-
inspektØren, at der ville l~live rejst fredningssag for par-
cellen med omliggende area7[er.

Det er nu blevet mig 11,ilkendeglvet, at nævnet under hen-
syn til fredningssagen ikk1 finder at kunne imødekomme ~t an-
dragende, men at nævnet vet! kendelse 1 medfØr af naturfred-
ningslovens § 22, stk. 2, ~gter at tilkende mig en erstatning
for den ved afslaget forvo~dte værd1forr1ngelse af m1n ejen-
dom.



Jeg er bekendt med, Q1; k~ndelsent somjeg forbeholder

mig at påanke til Overfrewlingsnævnet 1 medfør at naturfred-
ningslovens § 19, stk. 3, vil væreat forelægge for Overfred-

ningsnævnet.

I tilslutning til ken1lelsen erklærer jeg mig indforstået

med, at der, såfremt fredn:.ngen ikke gennemfØres,.og det med-

delte afslag på byggetillaJelse ikke findes at burde oprethol-
des, optages forhandling mt!dden til den tid værende ejer at

parcellen om byggetilladel3e mod tilbagebetaling at erstatnings-
beløbet (eventuel t meden :~eduktlonpå grund af den ved fred-

nlngssagen forårsagede tor~lnkelse). Initiativet til en sådan
forhandling kan tages ente,l af ejeren eller ar fredningsnævnet.

Såfremt en sådan forhandll:1g ender negitiv, eller at det må tor-

udsest at den ikke kan forrentes afsluttet inden en trist af 2

år etter tredningssagens e:ldellge afslutning, skal staten, så-

fremt påkrav herom fremsættes inden udløbet af nævnte trist,
være berettiget til at oye?tage ovennævnte parcel fri for pan-
tegæld til en kØbesum, der 1 mangel af mindelig overenskomst

tastsættes af den i naturf"redningsloven omhandlede taksations-
kommission. I denne købesun tradrages naturligvis den mig ved

kendelsen tilkendte erstatning, somdenne endelig fastsættes
af Overfredningsnævnet, medfradrag af eventuel reduktion som

ovenfor nævnt. Denne reduktion vil ligeledes i mangel at for-

lig være at fastsætte ae taksationskommissionen.

Nærværende deklar~tion vil være at tinglyse på ovennævn-

te ejendom, men skal eftel' eventuel passeret udstykning alene

påhVile parcellen.

Påtaleret tillægges t?edningsnævnet for Aalborg Amtsråds-
kreds, der - såfremt behØrig påkrav ikke er fremsat inden 2-



,

:
(

II

års fristens udlØb - ska.æ være pligtig at kvittere denne
deklaration til aflysning 1 tingbogen.

Med heJ)lsyn til serv!'tutter, pantehæftelser m.v. hen-
vises til tingbogen.

I

&~ ~ ~':L/lo'~
G~~C~~)

.'
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U D S K R I F T
a f"',

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL
================

År 19661 den 8, november1 afsagde Overfredningsnæv-
net følgende

k e n d e l s e
i sagen nr, 1836/65 vedrørende udstykning med helårsbebyggelse

-. for øje af en parcel af matr, nr, 2 a Tostrup bY1 Sønderholm
~ sogn1 tilhørende gårdejer Peter Larsen1 Tostrup.

I den af fredningsnævnet for Ålborg amtsrådskreds
den 3, november 1965 afsagte kendelse hedder det~

1iVed skrivelse af 16. juli 1964 fremsendte landin-
spektør Bjørnkjær1 Ålborg1 for gårdejer Peter Larsen? TostruP?
som ejer af matr, nr. 2 a Tostrup by? Sønderholm sogn1 begæ-
ring til fredningsnævnet for Ålborg amtsrådskreds om godken-
delse af udstykning af en parcel heraf på ca, 8,000 m2 (jfr.
parcel 2 på landinspektørens målekort af juli 1964) beliggende
i Tostrup bakker 1 der overvejende er græsklædte, Parcellen
agtedes solgt for 12.000 kr, pr. td, land til værftsarbejder
Jacob Pedersen? Ålborg? til bebyggelse,

Den 26, august s,å. blev i overværelse af ejeren fore-
taget en besigtigelse af grunden 1 der viste sig at ligge på
sydskråningen af en af bakkerne, En forligsmæssig ordning ved-
rørende placeringen af et hus blev drøftet. Da ejeren oplyste?
at han ønskede senere at søge udstykket en række grunde 1 lige-



- 2 -.- ledes til bebyggelse 1 umiddelbart vest for nævnte bakke 1 på
hvis top findes en areal fredning om en række oldtidshøje9

blev sagen den l, sentember s. å, oversendt til fredningsplan-
udvalget 9 der i sin svarskrivelse af 9. december s. å. hen-
stillede9 at andragendet blev afslået 9 da det måtte anses for
en uhensigtsmæssig byudvikling i et område 9 som er beliggende
uden for det eksisterende bysamfund i Tostrup. Ved skrivelse

'.
af 22. februar 1965 oplyste Danmarks Naturfredningsforening9

at den gennem fredningsplanudvalget var blevet underrettet
om sagen og udbad sig denne forelagt. Ved skrivelse af 24.
S.m. gav nævnet landinspektør Bjørnkjær meddelelse herom9 idet
nævnet samtidig anmodede om at få tilsendt en skitsemæssig
tegning og beskrivelse af det påtænkte byggeri1 stadig med
henblik på en forligsmæssig løsning. En fornyet besigtigelse
fandt sted den 10. maj 1965 under indvarsling af ejeren og
repræsentation for Danmarks Naturfredningsforening9 frednings-
planudvalget og boligministeriets kommitterede i byplansager.
Ved den lejlighed bebudede Danmarks Naturfredningsforening

tt at ville rejse fredningssag vedrørende bakkerne 9 og ved skri-
.41 velse af 7. juli s. å. blev dette bekræftet.

Nævnet finder9 at andrageren9 der for længe siden
har fremsat andragende efter naturfredningslovens § 22 om
parcellens bebyggelse 9 uanset den fremsatte tilkendegivelse
om fredningssag 9 har et berettiget krav på særskilt afgørelse
af sit byggeandragende.

Da området findes fredningsværdigt9 og da der ikke
kan bortses fra9 at parcellen vil blive undergivet fredning 9

; finder nævnet9 uanset de stedfundne forligsforhandlinger9 på
.tt indeværende tidspunkt ikke at kunne efterkomme andragerens



- 3 -

ansøgning om byggetilladelse. Da ejendommen herved må anta-
ges at falde i værdi1 finder nævnet1 at der i medfør af stk.
2 i lige nævnte lovbestemmelse vil være at tillægge andrage-
ren en erstatning1 der under hensyn til det oplyste om den
indgåede handel og til at arealet dog fortsat kan udnyttes
som hidtil til græsning m. v.1 passende findes at kunne be-
stemmes til 14.0001 der vil være at udrede som nedenfor an-
ført tillige med renter 6 % årlig heraf fra den 16. juli
1964 at regne 1 indtil betaling sker.., Den ejeren således tilkommende erstatning vil være

'\
I

at afkorte i den erstatning1 der måtte tilfalde ham ved en
senere parcellen omfattende fredningskendelse.

Såfremt fredning ikke gennemføres10g det meddelte
afslag på byggetilladelse ikke findes at burde opretholdes1
vil der eventuelt i forbindelse med fredningssagen være at
optage forhandling med ejeren om byggetilladelse mod tilbage-
betaling af ovennævnte erstatningssum1 eventuelt med en re-
duktion på grund af den indtrufne forsinkelse.

" Kendelsen vil være at forelægge for Overfrednings-
nævnet i medfør af naturfredningslovens § 191 stk. 3.

Kendelsen vil være at tinglyse på ejendommen med
respekt af tidligere tinglyste servitutter og pantehæftelser1
hvorom henvises til tingbogen.1i

Konklusionen er sålydende~
liDet af gårdejer Peter Larsen1 Tostrup1 indgivne

andragende om tilladelse til at opføre et parcelhus på parcel 2
af matr. nr. 2 ~ Tostrup bY1 Sønderholm sogn1 af areal ca.
8.000 m21 bør ikke imødekommes .

.e Der tillægges andrageren i erstatning kr. 14.000
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•• med renter heraf 6 % årlig fra den 16. juli 1964 at regne,
indtil betaling sker.

Af erstatningen udredes tre fjerdedele af stats-
kassen, medens en fjerdedel udredes af Ålborg amtsfond og
de i amtsrådskredsen beliggende købstadkommuner efter folk e-
tal i henhold til den senest offentliggjort folketælling."

·S

Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnet i henhold
til naturfredningslovens § 19, stk. 3.

Overfredningsnævnet har den 7. juli 1966 foretaget
besigtigelse i sagen og har herunder forhandlet med ejeren,
gårdejer Peter Larsen? og dennes advokat samt med repræsen-
tanter for fredningsplanudvalget for Ålborg og Viborg amter,
byudviklingsudvalget for Ålborgegnen, Danmarks Naturfrednings-
forening9 Sønderholm-Frejlev kommune og fredningsnævnet.

::
Under sagens forhandling blev der af naturfrednings-

foreningens og fredningsplanudvalgets repræsentanter henvist
til, at der for kort tid siden er rejst fredningssag for et
område, der bl. a. omfatter matr, nr. 2 a Tostrup by, Sønder-
holm sogn.

Overfredningsnævnet har besluttet at ophæve fred-
ningsnævnets kendelse, idet man under hensyn til de dermed
forbundne omkostninger ikke har fundet tilstrækkelig anled-
ning til ved fredning at hindre bebyggelse på det omhandle-
de sted.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Ålborg amtsrådskreds

den 3. november 1965 afsagte kendelse, hvorefter udstykning
og bebyggelse af en parcel af ~atr. nr. 2 a Tostrup by? Søn-
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derholm sogn9 ikke må foretages9 ophæves.

Udskriftens rigtighed
bekræftes

.,
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