Afgørelser – Reg. nr.:

02731.00

Fredningen vedrører:

Hammer Bakker

Bemærkninger

Ophævet, areal indgår i ny fredning se reg.nr.
817100

Domme
Taksationskommissionen
Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

27-09-1961

Kendelser
Deklarationer

Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst

FREDNINGSNÆVNET>

REG. NR.

,J1;'/

Akt : Skab F nr.
Matr. nr. 2~ og 2~ Vodskov

by,
Fr. 100/61.

Hammer

sogn.

DEKLARATION.

Efter
kreds

forhandling

er undertegnede

indgået

med fredningsnævnet
bestyrelse

på den nedenror

tralinstitutionen
og 2~ Vodskov
frivillig

nærmere

ved Vodskov

by, Hammer

fredning

fredningsinteresserede

hvortil

fredning

af andre partier

hovedformål
muligt
- i videst/omfang

master

ejendomme

af de til cen-

matr. nr. 2Q

Bakker,

som tilhØrer

at danne en kerne,

i bakkerne

er - udenfor
at bevare

ved en

senere kan knyttes.
det egentlige

den nuværende

institu-

land-

skØnhed.

Det bestemmes
sommerhuse

fredning

lodsejere,

amtsråds-

Åndssvageforsorg

idet det er hensigten

Fredningens

skabelige

bestemte

af de dele af Hammer

særligt

tionsområde

for Statens

hØrende

sogn,

for Ålborg

derfor,

at der ikke på arealerne

eller foretages

eller ske indgreb

anden skæmmende
i terrænet

må opfØres

bebyggelse,

ved gravning

rejses

af grus og lig-

nende.
Deklarationen

skal derimod

se af de efter forsorgens
nØdvendige

bygninger

De hidtil

,

•

drift

og indretninger.
må forblive

Skov- og plantagearealerne

må bevares

almindelig

for opfØrel-

skØn til centralinstitutionens

arealer

gives

dyrkede

ikke være til hinder

forstmæssig

behandling

under dyrkning.
som sådanne

og under-

både med hensyn

til fæld-

ning og nyplantning.
Lyngarealerne

skal forblive

henliggende

dog slås, og det skal være ejeren
træer og buske.

Med fredningsnævnets

tilladt

i lyng. Lyngen
at fjerne

samtykke

må

selvsåede

kan beplantning

••
af

enkelte arealer efter
Medhensyn til

ejerens Ønske :f'inde sted.

de på vedhre.ttede rids med grøn :f'arve beteg-

nede dele at matr. nr. 211og 209.,nem;l.igarealet

i nord kaldet

Tuaborg, arealet

de eammenhtøngen-

1 øst omkring Tvill1nghø~e,

de a..,ealer syd, vest og nord :for e3endommen

0[;

Skeldal ,

CL.

v. s.

slugten syd for vejen tU Skeldal, et 20 m bredt bælte på begge
sider

af'

hulvejen 1 skellet

mellem matl'. nr. 2R.og 2,9.or:;da-

len nord for nævnte hulve~, bestemmes derhos, at disse områder,
der er swr11g karakteristiske for naturen 1 Hammer Bakker,
skal bevsl es 1 deres nuværende tUstand.,
l

vares.

De må derfor

Såt'remt de

på

således at l)'n.gen be-

ikke undergives ~rltn1ng eller

den østlige

beplante ••

del af det særligt :f'redede

areal syd for ('keldal 11seonde huse nedrives,

ml de pågældende

tomter med haver do[; untlereives dyrlming.

Be ..
stemmolcerne om denne særlige fredning er, ligesom for
de øvrige arealer nævnt, ikke til
og fjernelse

hinder for slåning

af'

l1na

at selvsåede træer og buske••

Nærværende deklaration vil være at tinglyse som hæftelse
på matr.

nr. 2.1

og 2.u Vodskov. Hæftelsen respekterer

fremti-

dige lån at statskasae~
Påtaleberettiget

efter denne deklaI'at1on er frednings-

nævnet for }J.borg emtsrådskreds.
Med hensyn til
ejendolUWsns

blad

servitutter og pantehæftelser

:1 tingbogen.

Xøbenhavn. den 22. august 1961.

Bestyrelson ror statens }nda6vage~orsorg
I"

ni navne

henvises til

Til vitterlighed

om dateringens

nes ægthed og underskrivernes
Navn:

underskrifter-

myndighed:

N.E.Petersen

Indført i dagbogen

rigtighed,

Navn:

R.Mac

for retten i NØrresundby

Fotokopi

den 27. sept. 1961.

af Socialministeriets
skrivelse
22
(Sfs. k. j. nr. B. 9 159) af 6. nov. 1959
forevist.
Carsten Jepsen.

~-~---~--------------'Genpa~~s

rigtighed

bekræftes.

fer I~·'.'>,:::g Arr.tsra:.tdsheds
den 2.jan.

1962.

JV;01'~
O
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•
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02731.00
Dispensationer i perioden:

24-10-1984 - 26-09-2006
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~FOR NORDJYLLANDS
.

AMTS SYDLIGE

18

9000

. J;
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. ;:!

,I

"

I'

"
24~oktober' 1984.

Aalborg, den

FREDNINGSKREDS .

KONG HANSGAOE

li
I

FREDNINGSNÆVNET

I

AALBOIIG

l

179/84.

Journal nr,

TLF 1D81 12 70 1l

Aalborg kommune,
Magistr~iens"2' afdeling,
Ve~terbro 14, 9000 Aalborg.
,Vedr ...
opførelse af 3 parabolantenner og apparathus på lejet
grund af matr. nr. 2 E Vodskov, Hammer, inden fo~ skovbyggelinie og på areal fredet ved dekl. af 22.8.61,

___~~_!l~!_gZ~2~§!~

II

_

Under henvisning til Deres skrivelse af 9.september 1984
gOdkende~ Fredningsnævnet det ansøgte placeret som og på vilkår som teskrevet i vedlagte udskrift af besigtigelsen den
18.oktobE:r 1984.
a>

~ t

I

01:::"ctho1des
af Overfre::l,ninCi~~:'l?2V~;.ct.
,.,I.
.L

.r.'cJdeT,

Bilag.

såfr,,-r'1t
dEYi i}cYe (er ndllyt~:et
Modtaget l frednlngsstyrelsen

2 5 OKT. 1984

~

l'

,~l

'-.

I -:'

::;

i.,-.
}t.:: j
l

l~.-= (~

-

'Li llcJdelse bo:l,"1:-

NJ_r,/(::::ne-ndc
, •

indc=:n

I,

år fra rl3tO.
..c:e ... ~,. ,.-....-t(:~
de: N€'crr;{;lrG.

Iv~~
/

j,: .BJ.'UVfl

l'il 02."ioeo:lt.,:-:C)
Y1S[, plus kopi af bilag 8 (forsiden) og bilag 9.
~rEdrnn0sstyreJ sen, A2-,~c"l:Le::~a:1c 13, 1;;:):-: }~Dl'E:.Lh,:,\-~ r.. 5 eksempl.
!,.mts5'r:2dningsJ<.ontoy,€[
, 8-70-52-1/26-37-84.
Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg ø.
Nurdjyllands Amtsko!TtJ'llUne,
Nj e] s I;ohl"'::vej 30, 9220
Aalbox'g (3.
DamnC3.rksNaturfrec1nil'lgsforening,
F'l'ede:r::" ksberg Rundd.el l,
2000 København
F.
...
DN's lokalkomit~, v./lektor Jo~an K. Højbjerg, Landlys~vej 35,
9210 Aalb. Sø.
Vod skov Antenneforening, v./hr. Erik Lundsgaard, Brorsonsvej 28,
9310 Vodskov.

Bilag.

E.Bruun

,>

År 1~84, torsdag den 18.oktober
ningsnævnet for Nordjyllands
sigtigelse i

kl.lo,oo,

amts sydlige fredningskreds

Sagens akter var tilstede.
Mødt var:
Nævnet ved formanden, dommer E.Bruun
~or det amtsrådsvalgte medlem,
Ni~lsen, og det kommunalvalgte
Sørensen.
Aalborg kommune

be-

vedr. opførelse af 3 parabol-antepper og apparathus på
lejet grund af matr.nr. 2 E
Vodskov, Hammer, inden for
skovbyggelinie og på areal
fredet ved dekl. af 22.8.61,
lyst 27.9.61.:

sag nr. 179/84

•

foretog Fred-

var indkaldt,

de Neergaard,

?uppleanten

ejendomsmægler E.Stadel
medlem, gårdejer Erik

men ikke mødt.

For Amtsfredningskontoret
og Nordjyllands Amtskommune:
Hr. Jørgen Larsen.
DN var indkaldt, men ikke mødt.
Endvidere var hr. Erik Lundsgaard, Vodskov Antenneforening,
tilstede .
. Lundsgaard foreviste det lejede areal beliggende umiddelbart
vest for P-plads og nord for institutionens gartneri ud mod Tingvej. Arealet var bevokset nied sirbuske l - 2 m høje. Parabolerne,
der agt~s opført nogenlunde ffiidti den bestående beplantning,
vil blive placeret på betonsokler som vist på brochuren - bilag

8 -

som afleveredes til sagen. Den ene parabol vil få en højde på
højst 3~ m over terræn og de to andre lavere. Til anlægget hører
endvidere Et apparathus på højst lo ~ og med maksimdl højde ca. 3m.

"~e
"

Huset agtes opført af træ, og man var enige om at placere huset
i arealets vestlige side op mod den i terrænet højere liggende
p-plads

ved de eksisterende

bygninger.

Efter at de mødende havde haft lejlighed til at uctale
besluttede nævnet at. godkende det ansøgte på vilkår
l:

2:
3:

sig,

at parabolernes stativ og bagside, - og hvis det var
teknisk muligt tillige disses inderside - holdes i
en navy-grøn farve.
..
at apparathusets udvendige f.arver·hOldes inden for
jordfarveskalaen
og
at der bevares og vedligeholdes slørende beplantning
af sirbuske ru8ndt om anlægget, således at dette
sløres mest muligt set fra Tingvej.

Sagen sluttet.
E.Bruun

de Neergaard.
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REG. NR.

I

Aalborg, den
j.nr. 5/89_

Naturgas Midt/Nord
Hjulmagervej 21
8800 Viborg

3.marts

1989.

I/S

Vedr. fremføring af naturgasledning
fra Diakonvej i Vodskov til
amtsinstitutionen
i Hammer Bakker indenfor området for fredningsnævnets deklaration af 27. september 1961.

I

Under henvisning til Deres skrivelse af 17. februar 1989 og 20.
februar 1989 og besigtigelse
den 1. marts 1989, hvoraf udskrift
vedlægges, godkender Fredningsnævnet,
at der nedgraves
naturgasledninger
i det fredede areal i overensstemmelse
med det
fremsendte tegningsmateriale.
Det er en betingelse for godkendelsen,
at der efter nedgravningen
sker fuldstændig retablering og at der ikke i det fredede område
opsættes de sædvanlige gul-orange markeringspæle .

•

Nævnet har herved i medfør af natrufredningslovens
§ 34 stk. 1
meddelt dispensation fra ovenstående fredningskendelse.
Nævnets
afgørelse kan i medfør af naturfredningslovens
§ 34 stk. 2
indbringes for Overfredningsnævnet,
Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm, af den der har ansøgt om dispensationen,
af Skov- og
Naturstyrelsen,
Nordjyllands
amtskommune,
Aalborg kommunalbestyrelse,

Danmarks

Naturfredningsforening

og ejendommen

ejer og

bruger.
Klagefristen
pågældende.
i,

e

er 4 uger fra den dag, afgørelsen

,

.,' I
MilJ,øministeriet

,S~ov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN

Akt. nr. ,

1210?-lf';Jpo /

B/I. /

er meddelt

den

\

'.

.
I

En dispensation
Er klage

må ikke

indgivet,

opretholdes

udnyttes

før

må dispensationen

+ bilag

Til orientering
~Skov-

og Naturstyrelsen,

Nordjyllands

amtskommune,

9220

øst.

Aalborg

Aalborg

kommune,

medmindre

den

Teknisk

Jen

16.
Slotsmarken

13,

2970

Landskabskontoret,
Forvaltning,

Hørsholm.
Niels

Vesterbro

Boh~ivej

14, 9000

30,

Aalborg.

Naturfredningsforening,

Nørregade

2, 1165

KØbenhavn

Danmarks

Naturfredningsforening

ved Jørgen

Balslev

Hansen,

Thyge

•

udnyttes,

Danmarks
Volstrupvej

•

ikke

udløb.

af klagemyndigheden.

Sortsøe

III

klagefristens

K.
Lille

7, 9230.Svenstrup.

Steffensen,

Bakkevænget

.

19,

9000

Aalborg

.

, \

l'

\

•

Vedr.

fremføring

amtsinstitutionen

i Hammer

fredningsnævnets

deklaration

Den

1. marts

fra Diakonvej

Bakker

indenfor

af 27.

kl.

amts

sydlige

fredningskreds

Formanden,

dommer

Sortsøe

Jensen

Steffensen

var mødt .

Formanden

bemærkede,

sagen

det

Der

med

var enighed

ledningen
stændig
opsættes

afholdt

i vej

retablering

samt

de sædvanlige

det

Jens

at der
at de~

gul-orange

'I

ikke

Thyge

havde

drøftet

Nielsen.

ansøgte
uden

efter

for

i Vodskov.

på dagen

og vejrabat

og pA vilkår,

1961.

og nævnsmedlemmet

medlem

om at godkende

møde

til

for

fredningsnævnet

at han tidligere

amtsrådsvalgte

nedlægges

beplantning

13,30

i Vodskov

området

september

1989

Nordjyllands

•

af naturgasledning

under

yderligere

nedlæggelsen

i det

forudsætning,

fredede

indgreb
sker

område

at
i

fuld-

•

f

markeringspæle.

"

•
MII}ømrnlsterlet, J. nr. SN

4-

O 6 MRS. 1988/Z#
~kt.nr.?

~()t?

/

I

,
FOR NORDJYLLANDS

AMTS SYDLIGE

Aalborg.den26. oktober

FREDNINGSKREDS

GI~k Torv
6
MIW~I\O.lt)4!

(). ~? 3/.00

'REG. NR.

FREDNINGSNÆVNET

Journal nr.4

9000 AALBORG

1990.

7 /90

TlF~~'>H<~*lX

98127111

Nordjyllands

amt

Bygningskontoret

•

Niels

Bohrsvej

30, 9220

Vedr.

matr.nr.

2 c og 2 P Vodskov

kostskolebygning
omfattet
Under

inden

henvisning

ombygges

til Deres

lovens

•

•

godkender

afgørelse,

§ 47 stk.

Slotsmarken

15,

afgørelse,

Skov-

kommunalbestyrelse

Klagefristen
pågældende

27.

september

Hørsholm,

i medfør

fra den

1990,

j.nr.

tegninger.

af naturfredningslo-

i medfør

af naturfrednings-

for Overfredningsnævnet,

af den,

og Naturstyrelsen,
og Danmarks

1961.

at kostskolebygningen

de fremsendte

l kan

af

for område

af 3. oktober

2 og 58 indbringes

er 4 uger

der

har

begæret

Nordjyllands

amtsråd,

Naturfredningsforening

dag,

afgørelsen

nævnets
Aalborg

.

er meddelt

den

klageberettigede.

En tilladelse

Er klage

med

- Ombygning

og inden

Fredningsnævnet,

der er truffet

2970

Hammer.

den

skrivelse

l og § 34 stk.

§§ 34 stk.

by,

tinglyst

i overensstemmelse

Nævnets

øst

for skovbyggelinie

af deklaration,

1-50-12-7-2-90,

vens

Aalborg

må ikke

indgivet,

udnyttes

inden

må tilladelsen

opretholdes

af klagemyndigheden.

Tilladelsen

bortfalder,

såfremt

klagefrisens

ikke

den

udnyttes,

ikke

fra dato.

Sortsøe

Jensen

udløb.

medmindre

er udnyttet

inden

den

5 år

Fredningsnævnet
for Nordjyllands amts
sydlige fredrfingskreds

REG.NR.
Aalborg,

Tinghuset,
Gamme/torv6
_000 Aalborg,
TI1.08127111

J.nr.

Nordjyllands

den

ll. januar

273 \ .00
1991

57/90

amt

Bygningskontoret
Niels
9220

•

Bohrs vej
Aalborg

Vedr.

øst

matr.nr.

"Birkehjem"
tinglyst

Under

30

2 c og 2 P Vodkosv,

beliggende

den

indenfor

27. september

til Deres

5-B2-2-0320-1-90)

godkender

i overensstemmelse

- Ombygning

skovbyggelinien

af

og deklaration

1961.

henvisning

bygges

Hammer.

skrivelse

af 7. december

Fredningsnævnet
med

fremsendte

1990

(j.nr.

at "Birkehjem"
tegninger

om-

og beskri-

velse.
Nævnets
lovens

afgørelse,
§ 47

stk.

§§

ningslovens
net,

I

råd,

i medfør
i

l kan

Skov-

Hørsholm,

af naturfrednings-

medfør

2 og 58 indbringes

15, 2970

afgørelse,

Aalborg

er truffet

l og § 34 stk.

34 stk.

Slotsmarken

nævnets

der

for Overfredningsnæv-

af den,

og Naturstyrelsen,

kommunalbestyrelsen

af naturfred-

der

har

begæret

Nordjyllands

og Danmarks

amts-

Naturfredningsfor-

ening.

Klagefristen
pågældende

er 4 uger

dag,

afgørelsen

er meddelt

den

klageberettigede.

En tilladelse

Er klage

fra den

må ikke

indgivet,

udnyttes

inden

må tilladelsen

opretholdes

af klagemyndigheden.

Tilladelsen

bortfalder,

såfremt

klagefristens

ikke

den

udnyttes,

ikke

år fra dato.
Sortsøe

Jensen

udløb.

medmindre

er udnyttet

inden

den

5

REG. NR.

213 \.00

Fredningsnævnet
for Nordjyllands amts
sydlige fredningskreds
Tinghuset, Gammeltorv

6

9000 Aal~org, Tlf.OS 1271 11

Aalborg,

den 12.juni

1991.

FS nr. 23/91.

Nordjyllands

amt,

Bygningskontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
~

9220 Aalborg

øst.

e
4t

Vedr. FS nr. 23/91: Matr.nr. 2 c og 2 P Vodskov by, Hammer.
Anlæg af vej og parkeringsplads
p~ areal omfattet af deklaration
lyst 27. september

Under henvisning

1961. Deres j.nr. 1-82-2-2011-2-90

til Deres skrivelse

af 6. maj 1991 og besigti-

gelse den 6. juni 1991, hvoraf udskrift

vedlægges,

skal herved

meddeles, at nævnet kan godkende Deres ansøgning om anlæg af
parkeringspladser
p~ de vilkår og med de ændringer, der fremgår
af udskriften •

•

Nævnets

afgørelse,

der er truffet

af naturfrednings-

lovens § 34 og 47 kan inden 4 uger af Nordjyllands
Aalborg byråd, Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
ningsforening

i medfør

Overfredningsnævnet,

af § 34,·stk.

Slotsmarken

mA ikke udnyttes

bortfalder,

når den ikke er udnyttet

S 1\.J , 2 \ l!\L.{

- 00

s2

~ld:. 2

amtsråd,
Naturfred-

2 og § 58 indbringes

for

15, 2970 Hørsholm.

Tilladelsen

Sortsøe

~

i medfør

inden klagefristens

Jensen.

inden 5 år.

udløb, og den

II

'(,.J

'e

Modtaget'

Fredningsnævnet

Skov- og Naturstvrel~M

for Nordjyllands
sydlige

amts

1 2 DEC. 1991

fredningskreds,

Gl. Torv 6, 9000 Aalborg.
Telefon

98 12 71 11.

Aalborg,

•

Vedr.

FS 60/91:

Matr.nr.

transformerstation
september

på

2 c og 2 P Vodskov

areal

fremsendes

kol den 5. december
dato til Aalborg

•

2.

kommu

af

by. Etablering

deklaration

lyst

af
27.

udskrift
kopi

, lokalkontoret

af nævnets

af skrivelse

protoaf dags

i Vodskov.

,

Jens

Skov- og Naturstyrelsen.
Nordjyllands

amt, Landskabskontoret.

3. Elforsyningen
4.

hoslagt

1991 tilligemed

Sortsøe

Klo

omfattet

1991.

1967.

Til orientering

•

den 11. december

Danmarks

5. Danmarks

Vendsyssel.

Naturfredningsforening.
Naturfredningsforening

6. Kulturhistorisk

7. Holger
8. Hans

L. Holm.

Thomsen.

Kontor.

ved Jørgen

Balslev

Hansen.

Fredningsnævnet
for Nordjyllands amts
sydlige

fredningskreds,

Gl.Torv

6, 9000 Aalborg.

Aalborg,

•

•

den 11.december

1991.

Aalborg kommune,
Lokalkontoret i Vodskov,
Drøvten 2 a,
9310 Vodskov.
Vedr. FS 60/91: Etablering
de ledningsanlæg

af transformerstation

på matr.nr.

2 c og 2 P Vodskov

med tilhørenby, Hammer.

Under henvisning til besigtigelse den 5. december 1991, hvoraf
udskrift vedlægges, godkender nævnet, at der etableres transformerstation
med tilhørende ledningsanlæg med den placering
og linieføring, der blev aftalt under besigtigelsen.
Nævnets afgørelse er truffet i medfør af naturfredningslovens
§ 34, § 47 og § 53, idet bemærkes, at nævnet efter besigtigelsen har forelagt

sagen for Kulturhistorisk

Kontor.

I

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger indbringes
ningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm.

•

Godkendelse
bortfalder,

må

ikke

udnyttes

inden

hvis den ikke er udnyttet

Sortsøe

Jensen.

for Overfred-

ankefristens
inden 5 år.

udløb

og

\'

Ar 1991, torsdag den 5. december kl. 14,45 foretog Fredningsnævnet for Nordjyllands
gelse i

amts

sydlige

fredningskreds

besigti-

sag 60/91: Vedr. matr.nr. 2 c og 2 P Vodskov by. Etablering af
transformerstation
på areal omfattet af deklaration lyst 27.
september 1967.
Sagens akter var til stede.

I

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, suppleanten for det amtsrådsvalgte
medlem, Holger L. Holm, og det
kommunalvalgte medlem, Hans Thomsen.
For Aalborg kommune: Henning Madsen.
For Nordjyllands Amts Ej endomsadministration
mødte
og Simonsen og for Landskabskontoret
Per Hounum.
For Elforsyningen
Danmarks

•

Sydvendsyssel

Naturfredningsforening

Nævnsformanden

bemærkede,

mod opførelse

af sommerhuse

gravet

Poulsen oplyste,
og får en højde

placa:ce transformeren

indeholder

eller anden skæmmende
i terrænet

at transformeren

bliver

i rabatten

ved indkørslen

forbud

bebyggelse,

ved gravning

på 1,5 meter. Man havde

Efter forhandling opnåedes
meren

Poulsen.

var indbudt, men ikke mødt.

at deklarationen

rejsning af master og indgreb
og lignende.
Henning

mødte Henning

Ole Olsen

af grus

delvist
tænkt

ned-

sig at

til "Skeldal".

der enighed om at placere transfor-

lidt længere mod øst, så den bliver placeret

i haven bag

hækken.
Herefter drøftedes linieføringen fra "Skeldal" til Centralinstitutionsbygningen. Henning Poulsen oplyste, at det var tanken

II...

".

- 2 at nedlægge

ledningen

Det

konstateredes

hele

strækningen

med kabelplov.

, at det

næppe

vil

at lade ledningen

være

nedlægge

praktisk

muligt

på

langs eksisterende

vej.

Der

ytrede s betænkelighed

så

vidt

angår

skovbevokset

I

den

lystes

foreslåede

bakke

syd

linieføring

for

Skeldal

for

og

en

slugt ved Centralinstitutionen.
at transformeren

sydligste

del

af

på dette

omkring

sted nedgravet

videre,

berøres

ledningen

for højbeskyttelseslinien
slåes

den

en gyvelbevokset

Det oplystes,
at

ved

at arealerne

af skovbyggelinien,

foreslåes

og

nedgravet

inden

Ledningen

fore-

høj 1013-42.

langs eksisterende

vej.

nu ejes af Nordjyllands

Det op-

Amtskommu-

ne.

Nævnsformanden
behandle

bemærkede,

projektet

at det herefter

også i henseende

47 og § 53. Kulturhistorisk

er nævnet,

der skal

til naturfredningslovens

Kontor

er imidlertid

§

ikke indvars-

let til besigtigelsen.

Nævnet voterede. Der var enighed

•

transformeren
dere enighed
foreslåede
den

med den i dag aftalte
om at godkende

linieføring

om den

til~
er

sker

slugt ved
såvel

placering.

skrænt

ved

af

at ledningen

Skeldal

i henhold

af

Sydvendsyssel
føres u-

og uden

Centralinstitutionsbygningen.
til naturfredningslovens

og § 53, idet dog godkendelsen

bl!tinget

opførelsen

Der var endvi-

den af Elforsyningen

med den ændring,

gyvelbevoksede

skovbevoksede
delsen

om at godkende

om den
Godken-

§ 34 som

for så vidt angår § 53

efterfølgende

godkendelse

lovede straks

at fremsende

af

Kulturhistorisk

Kontor.

Henning

Poulsen

rørende

linieføringen.

Sortsøe

Jensen.

revideret

kort ved-
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FREDNINGSNÆVNET
for Nordjyllands Amts sydlige Fredningskreds,
GalllØlel
torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.11
Dato 14.04.92.

Aalborg

kommune,

Lokalkontoret
Drøvten

i Vodskov,

2 a,

9310 Vodskov.

•

•

Vedr.

PS 11/92:

af carport

uden

skovbyggelinie

Under

2 c og 2 P Vodskov

fredningsnævnets

og deklaration

henvisning

besigtigelse
herved

Matr.nr.

den

meddeles,

til
9.

Deres

april

at

på

areal

opførelse

omfattet

af

lyst 27/9 1961 •

skrivelse

1992,

nævnet

tilladelse

by, Hammer.

hvoraf

ikke

kan

af

10.

udskrift
godkende

marts

1992

vedlægges,

og
skal

placeringen

af

carporten.
Afgørelsen,
og

§

47

Slotsmarken

•

der er truffet
kan

inden

4

i henhold

uger

til naturfredningslovens

indbringes

17-19, 2970 Hørsholm .

Sortsøe Jensen.

for

§

34

Overfredningsnævnet,

År 1992, torsdag

den 9. april kl. 15.15 foretog

net for Nordjyllands

amts

sydlige

Fredningsnæv-

fredningskreds

besigtigelse

i
sag FS 11/1992:

•

•

Opførelse

Vedr. matr. nr. 2 c og 2 P Vodskov

af carport uden fredningsnævnets

omfattet

af skovbyggelinie

og deklaration

by, Hammer.

tilladelse

på areal

lyst 27/9 1961 •

Sagens akter var til stede.
Mødt var nævnet
anten

for det

kommunalvalgte

ved formanden,
amtsrådsvalgte
medlem,

For Nordjyllands

dommer
medlem,

Sortsøe
Holger

Jensen,

supple-

L. Holm,

og det

Hans Thomsen.

amt,

Ejendomsadministrationen:

Ole

Olsen

og

Simonsen.
For Landskabskontoret:

,

For Aalborg
Danmarks

kommune:

Per Hounum.
Anna Pedersen.

Naturfredningsforening

Nævnsformanden
lyst den

27. september

bebyggelse
opførelse

bemærkede,

m.v.,

sædvanlige

forsorgens
bygninger

er endvidere

under

omfattet

at ejendommen

A.lsgården.
vilkår

er fredet ved deklaration

1967, der bl.a.

af de efter

Ole Olsen oplyste,
bolig

at arealet

idet deklarationen

nens drift nødvendige

Bygningen

havde meldt forfald.

indeholder

forbud

mod

dog ikke er til hinder

for

skøn til

centralinstitutio-

og indretninger.

af skovbyggelinie.

oprindeligt

var landarbejder-

Den er nu sat i stand

og lejet ud på

og er ikke en funktionærbolig.

Ved opførel-

- 2 sen af carporten

har man

ikke været opmærksom

på fredningsbe-

stemmelserne.
Anna

Petersen

kommunen
det

oplyste,

i overensstemmelse

naturligt,

men kunne

i forhold

kunne

til landskabet
i sig selv

at

fremsendelse

Nævnet

givet

tilladelse

meddelelse

til

placering,

udformning,

enighed

Hun

til
fandt

en carport,
der er meget

men var

og den smukt

påtalte

og skæmmende

istandsatte

som naturligt

ligele-

at man

med

placeret
var

den

i forhold

beboelsesbygning,

ikke kan godkendes.

tilkendegive,

mellem

om, at carporten

så fremmedartet

af ny beliggenhedsplan

nende skæmmende

I

virker

fremtræder

om

givet

småhusreglementet.

carportens

at placeringen

på arealet

med

er

til det smukke stenhus.

Der var

valgte placering

enighed

ikke

ved placeringen.

Nævnet voterede.

landskab,

blev

acceptere

des betænkelig

•

at der

der

ikke gå ind for den valgte

dominerende
Hounum

at

der

i det omgivende
Der er endvidere

indstillet

at godkende

på

efter

en placering

det røde hus og vandværket.

endvidere

et kreaturhegn

materialer.

Sagen sluttet.

Sortsøe

af pandeplader

og lig-

REG. HR.
FREDNINGSNÆVNET
for Nordjyllands Amts
Gammeltarv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.11

Aalborg

Fredningskreds,

Dato 26.05.92.

Kommune,

Lokalkontoret
Drøvten

sydlige

2. { ~ \ . o o

i Vodskov,

2 A,

9310 Vodskov.
FS 11/1992:

vedr. matr.nr.

af

uden

carport

skovbyqgelinie

It

Under

fredningsnævnets

og deklaration

henvisning

besigtigelse

2 c og 2 P Vodskov by, Hammer. opførelse

til Deres

skrivelse

Nævnets
§

afgørelse,

34 og § 47 kan

inden 4 uger

Tilladelsen

må ikke udnyttes

der, hvis den ikke er udnyttet

indbringes

::Fi (c;

af

1992 og tidligere
herved,

at carporsi-

af naturfredningslovens
for Over fredningsnævnet ,

inden klagefristens
inden 5 år •

Sortsøe Jensen.

)okt. nr

nævnet

i medfør

•

;lzov- og lo!,aturstYl'elsen
J.nr SN \2t t J'f o~

omfattet

der er vist på den nu fremsendte

der er truffet

15, 2970 Hørsholm.

:o,tt.'Jmmisteriet

areal

4. maj 1992.

Slotsmarken

~d

af 8. maj

godkender

ten opføres med den placering,
der er dateret

på

lyst 27/9 1961.

og korrespondance

tuationsplan,

tilladelse

udløb og bortfal-

REG. NR.
l"REDH'IIIGSNÆVHET
for Nordjyllands Amts sydlige Fredningskreds,
G.... ltorv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.11

L 73 L O C)

Dato 25.juni 1992.

Aalborg Kommune,
Teknisk Forvaltning,
lokalkontoret i Vodskov,
Drøvten 2 A,
9310 Vodskov.

_ c 'j"_
t ~.

~

"

.....

- ,~,

'"
"

Vedr. j.nr. 9205vo005 - Matr.nr. 2 c og 2 P Vodskov.
tilladelse til opførelse af redskabsskur.

Ansøgning

om

Ved skrivelse af 11.maj 1992 med bilag har De anmodet om fredningsnævnets dispensation til opførelse af redskabsskur på Bodil Hjorths
Vej 4, Vodskov i henhold til tegninger og beliggenhedsplan.
Bygningen ønskes placeret inden for skovbyggelinie
deklaration lyst 27. september 1961.

og området

for

Idet jeg henviser til vedlagte udskrift af protokollen meddeler
nævnet hermed dispensation til det ansøgte i medfør af naturfredningslovens § 34 og 47.
..

Tilladelsen

skal udnyttes

inden 5 år.

Dispensationen kan inden 4 uger i medfør af naturfredningslovens
§
58 påklages tilOverfredningsnævnet,
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm.

Sortsøe Jensen

e

::~i,;nDistellCt

.

.~'- - O~

: ; ~--'3. ,'J
\<'

'"

\ ~

~·;aturstyrelsen
\ LI - o e, '5 ~

\ \ \

l

:3tf.

FREDNINGSNÆVNE~

•

FOR

NORDJYLLANDS

AMT,

Gammel ~orv 6,
9000 Aalborg.
~elefoD 98-12.71.11

Dato 19.08.92.

Nordjyllands amt,
Bygningskontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
9220 Aalborg 0.

Vedr. FS 6A/1992: matr.nr. 2 c og 2 P Vodskov by, Hammer. Etablering af sti, terrasser og udhuse på areal omfattet af deklaration
lyst 27.september 1961 •

•

Under henvisning til Deres skrivelse af 24. juli 1992 og besigtigelse den 30. juli 1992, hvoraf udskrift vedlægges, godkender fredningsnævnet, at der etableres stier, terrasser og udhuse ved ejendommen Bodil Hjortsvej 7 i overensstemmelse med fremsendte tegninger og beskrivelse.
Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af § 50, stk. 1, i lov
om naturbeskyttelse kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet.
Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke
udnyttes, før klagefristen er udløbet, og rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Tilladelsen

bortfalder,

hvis den ikke er Udnyttet

Sortsøe Jensen.

~

\2 li

I \t.{ - o o S 2-

AI,<.-t-

8

inden 3 år.

REG. NR.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,

9000 Aalborg.

Da to 29. 12 .92 .

Telefon 98-12.71.11

Nordjyllands

amt,

Fællesforvaltningen,
Ejendomsadministrationen
Pitsvej

Hammer

Bakker,

2,

9310 Vodskov.

Vedr. Fa 19A/1992:
på matr.nr.
Aalborg

opførelse

2 c og 2

kommune

P

af cykelskur,

by, Hammer.(j.nr.1-82-0-2-9999-90)

Vodskov

har til nævnet

fremsendt

delse til opførelse

af et cykelskur

dommen

8, Vodskov,

storemosevej

Bakkerne

3, Vodskov.

læskur og salt/vanddepot

Ejendommen

Deres ansøgning

om tilla-

og et salt/vanddepot

ved ejen-

og et læskur ved ejendommen
er omfattet

Gennem

af fredningsdeklaration

lyst den 22. april 1961.
Efter

•

en

henvendelse

1992 fremsendt
på storemosevej
placeres

har

et alternativt
8, dateret

på selve

De

ved

forslag

af

til placering

9. december

parkeringspladsen

skrivelse

10.december

af cykelskuret

1992, hvorefter

i nær sammenhæng

cykelskuret
med

eksiste-

rende anlæg på grunden.

Nævnet

..

godkender

herved

ret på storemosevej
9. december
Nævnets

afgørelse,

vens

§

net,

der

50, stk.

8 placeres

på betingelse

af, at cykelsku-

som vist på den alternative

der er truffet

1, kan inden

evt. kan henskyde

Tilladelsen

Qd \Q\\j\L\

det ansøgte

plan af

1992.

Klage skal indgives
•

herfra

må

4 uger

klagen

skriftligt

ikke udnyttes

-ooSQ,

i medfør

af naturbeskyttelseslo-

indbringes

for Naturklagenæv-

til miljøministerens

afgørelse.

til fredningsnævnet.
inden

Qn~ g.

klagefristens

udløb,

og klage

- 2 har opsættende
udnyttet

virkning.

Tilladelsen

inden 3 år.

Sortsøe

Jensen.

bortfalder,

hvis

den

ikke er

REG. NR.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,

•

Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.11

Dato 24.08.93.

Aalborg kommune,
Lokalkontoret i Vodskov,
Drøvten 2 A,
9310 Vodskov.

Vedr. FS 57/1993: Matr.nr. 2 c og 2 P Vodskov by, Hammer. Udvidelse
og renovering af "Brinken". (Deres j.nr. 9206V0020)
De har ved skrivelse af 29. juli 1993 fremsendt en ansøgning om
tilladelse til udvidelse og renoveri~g af ovennævnte ejendom, der
er omfattet af fredningsdeklaration lyst den 27. september 1961.
Nævnet foretog den 3o.
tidligere projekt.

juli 1992 besigtigelse på grundlag af et

Nævnet finder det ubetænkeligt at godkende det nu foreliggende
projekt, der i det væsentlige tager hensyn til de indvendinger, der
under besigtigelsen fremkom mod det tidligere, og tillader derfor i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at "Brinken"
renoveres og udvides
i overensstemmelse
beskrivelse og tegning, dateret juni 1993.

med

nu

fremsendte

Nævnets afgørelse kan inden 4 ...uger indbringes for Naturklagenævnet,
der evt. kan henskyde klagen ~il miljøministerens afgørelse.
Godkendelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og
bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. Klage indgives
skriftligt til fredningsnævnet.
t

Sortsøe Jensen.
eMiliøministeriet.

j U i-.vJ.
Akt. nr. /

O

J. nr. SN /~U//?7- o

1993

O,:j·.<-

C)

,

REG. NR. ~ 131. o o
FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6,9000 AALBORG
TELEFON 98 1271 11.

Aalborg, den 9. februar 1994.

Nordjyllands amt,
Bygningskontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
9220 Aalborg 0.

FS 83/1993: vedr.matr.nr. 2 c 0e 2 p VodskoV by. Hammer. TilhylWine på' areal
omfattet af deklaration lyst 27. september 1961.

Under henvisning til besigtigelse den 3. februar 1994, hvoraf udskrift vedlægges,
skal herved meddeles, at nævnet kan godkende, at der ved Viren 15 opføres to tilbygninger i overensstemmelse med det fremsendte materiale.
Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf 50, stk. 1,
kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden
klagefristens udløb og bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

I

Sortsøe Jensen

,
År 1994, torsdag den 3. februar k1. 13.00 foretog Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
besigtigelse i
FS 83/1993: Vedr.matr.nr. 2 c og 2 P Vodskov by~ Hammer. Tilbygning på areal
omfattet af deklaration lyst 27. september 1961.

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem,
Egon Skjørbæk, og det kommunalvalgte medlem Hans Thomsen.

,

For Nordjyllands amt mødte amtsrådsmedlemmerne Willy Christensen og Kirsten Krogh
Jensen samt for Landskabskontoret, Lene Rubak og Per Hounum, og for bygningskontoret, Niels Uhrenfeldt og Hans Husted.
For Aalborg kommune mødte Karen Pedersen.
For Danmarks Naturfredningsforening mødte Anton Larsen.
Der fremlagdes
1-5 Skrivelse med bilag af 8. november 1993 fra Aalborg kommune.
7. Skrivelse af 2 december 1993 fra landskabskontoret.

,

Nævnsformanden bemærkede, at nævnet har modtaget en ansøgning om en tilbygning
til Viren 15. Som det er fremgået af indkaldelsen, har nævnet i tilknytning til behandling
af denne sag ønsket en generel drøftelse af behandlingen af byggesager i området. Efter
amtets overtage~e af bygningerne har nævnet behandlet en halv snes sager og i de fles~e
tilfælde meddelt tilladelse til de ønskede tilbygninger. Han pegede på, at en lang række
isolerede dispensationer efterhånden vil kunne afsvække fredningsdeklarationen og
efterlyste retningslinier for omfanget af karakteren af fremtidige byggeprojekter. Eksempelvis pegede han på, at det kunne fastsættes som retningslinie, at evt. tilbygninger
skete Ifindadtillfi eksisterende bygningskomplekser og ikke ud mod skovarealerne.
Hans Husted redegjorde for den foreslåede tilbygning, der skal anvendes til undervisnings-lokaler og værelser. Med den foreslåede placering vil de 2 tilbygningers gulvkote ved den
eksisterende bygning svare til gulvkoten i dennes nederste etage, medens tilbygningernes
gulvkote fjernest fra den eksisterende bygning vil ligge en del under eksisterende terræn,
og terrænet her føres helt frem til bygnignen. Der vil ikke ske indgreb i skov- eller
kratbevoksning.
Lene Rubak oplyste, at landskabskontoret kan anbefale projektet ogfandt, at tilbygnignen
bør placeres som foreslået.
Karen Pedersen kunne ligeledes anbefale projektet, men fandt dog tilbygningen noget

2

,

dominerende.
Anton Larsen så hellere, at der opførtes en længe i stil med de eksisterende bygninger
i stedet for de 2 foreslåede kvadratiske tilbygninger.
Hounum pegede på, at de gamle længer har mindre dybde end de foreslåede tilbygninger,
og at en ny længe med tilsvarende dybde derfor vil blive for dominerende.

,

Med hensyn til fremtidige projekter pegede Niels Uhrenfelt på, at det har været en stor
opgave for amtet at overtage det ca.. 30.000 etagemeter store bygningsareal. Mange af
. bygningerne var i dårlig stand og har ikke kunnet udnyttes til andre formål uden omfattende restaurering. I dag er kun 2 bygninger ikke i brug. De bygningsændringer, der
er foretaget, er udført i forståelse med fredningsnævnet, og man har ikke planer om
yderligere større bygningsarbejder. Det er dog ikke muligt nu præcist at angive, hvilke
bygnIngsændringer, der vil blive behov for. Man søger fortrinsvis at anvende bygningerne
til undervisningsformål og sociale institutioner. Man har tidligere overvejet, om der burde
udarbejdes en lokalplan med fastsættelse af eventuelle byggefelter, og der er måske nu
anledning til at genoptage disse overvejelser.
Willy Christensen fremhævede, at amtsrådet er interesseret i at respektere fredningsbestemmelserne og kun ønsker at foretage helt nødvendige bygningsændringer. Behovet for
disse vil typisk opstå på grund af den ringe bygningsdybde. Han forventede, at de nu
uudnyttede bygninger vil blive taget i brug til undervisningsformål.
Kirsten Krogh Jensen pegede på amtets ogfredningsnævnets fælles interesse i, at området
ikke skæmmes af tomme, forfaldne bygninger, og fandt det tilfredsstillende, at så mange
af bygningerne nu er sat i stand og taget i anvendelse.
Karen Pedersen fandt det ligeledes glædeligt, at så mange bygninger nu er restaurerede
og i anvendelse og oplyste, at kommunen gerne deltager i'et planlægningsarbejde.

•

Nævnet voterede. Der var enighed om, at det efter det nu oplyste vil være ubetænkeligt
at godkende de foreslåede tilbygninger .

,
Sortsøe Jensen

•

REG.Nlt
FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GLTORV 6,9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.

Aalborg, denne 6. april 1994.

•

Nordjyllands amt,
Bygningskontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
9220 Aalborg 0.

Yedr. FS 5/1994: Etablering af skulptur og haveaglæg
Bakker.

ved skolen i Hammer

Fredningsnævnet skal herved meddele, at etableringen af skulptur og haveanlæg efter
nævnets opfattelse forudsætter dispensation fra fredningsdekIarationen, der er tinglyst
den 27. september 1961, og at nævnet ikke finder, at der i medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf 50, stk. 1, kan meddeles dispensation til de forelagte projekter.
Med hensyn til nævnets begrundelse henvises til det anførte i den tidligere fremsendte
udskrift af mødet den 3. februar 1994. Udskrift af mødet den 24. marts 1994 vedlægges.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger indbringes for Naturldagenævnet. Klage indgives
skriftligt til fredningsnævnet.
./'"

Sort8Øe Jensen
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FS 83 1993: Vedr.matr.nr. 2 c o
Tilbygning p
areal omfattet
september 1961.

•

Vodskov b
Hammer.
deklaration lyst

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse
til Aalborg Kommune, lok kontoret i Vodskov.

af d.d •

Sortsøe Jensen
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Skov- og Naturstyrelsen.
Nordjyllands amt, Landskabskontoret.(S-70-50-73-S51-5-93)
Nordjyllands amt, Bygningskontoret.(1-S2-5-2011-1-93)
Danmarks Naturfredningsforening.
Danmarks Naturfredningsforening
v/Anton Thøger Larsen.
Egon Skjørbæk.
lfans Thomsen.

Miljøministeriet
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J.nr.SN
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FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telero~ 98·12.71.U

Dato 11.08 .94 •

Aalborg Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Lokalkontoret i Vodskov,
Vodskovvej 25,
9310 Vodskov.
FS 83/1993:
Ændring af facadetegning vedr. Viren
Vodskov, matr.nr. 2 c og 2 P Vodskov by, Hammer.
(j.nr. 9311vo001) .

•

15,

9310

Den 9. februar 1994 meddelte nævnet dispensation til Nordjyllands amts opførelse af 2 tilbygninger til Viren 15 på
matr.nr. 2 c og 2 P Vodskov by, Hammer på et areal omfattet
af deklaration lyst 27/9 1961.
Den 29. juni 1994 fremsendte De Bygningskontorets ændrede
tegninger til tilbygninger, hvorefter disse ville få en mere
rektangulær form parallelt med den eksisterende bygnings
længdeakse, men iøvrigt med samme placering som tidligere
godkendt. Endvidere fremgik det af ansøgningen, at terrænet
på tilbygningernes vestside ønskedes afgravet ned mod tilbygningerne, dog således at terrænændringerne ikke berørte skovbevoksningen.
Efter at
toret og
lefonisk
ændres i

det ændrede projekt har været forelagt LandskabskonDanmarks Naturfredningsforening har nævnet efter tevotering tiltrådt, at den oprindelige dispensation
overensstemmelse med den nu ansøgte.

Nævnets
afgørelse,
der
er
truffet
i
medfør
af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan inden 4 uger
indbringes for Naturklagenævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes
inden klagefristens udløb og bortfalder, hvis den ikke er
udnyttet inden 3 år.'

Sortsøe Jensen.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
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Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.0
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Dato 14.08.95.

FS 36/1995: Godkendelse af opførelse af tilbyqninq til
specialplejehjemmet
"Violen", beliqqende Bodil Hjortsvej 16,
Vodskov, matr.nr. 2 p Vodskov by, Hammer, på et areal
omfattet af fredninqsdeklaration,
tinqlyst den 27/9 1961.

..

Til orientering

fremsendes

til Nordjyllands

hoslagt kopi af skrivelse

amt, Forvaltningen

af d.d.

for Teknik og MiljØ,

Landskabskontoret.

Jensen.

~1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Skov- og Naturstyrelsen.
Danmarks Naturfredningsforening.
Danmarks Naturfredningsforening
V/A. Thøger Larsen.
Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Lokalafd. i Vodskov.
Egon Skjørbæk.
Hans Thomsen.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv6,
9000 Aalborg.
Telefon
98-12.71.0

Dato 15.08.95.

Nordjyllands

amt,

Forvaltningen

for teknisk

og Miljø,

Landskabskontoret,
(J.nr. 8-70-21-1-851-33-95)

FS 36/1995:
jehjemmet

4t

Godkendelse

"Violen"

2 P Vodskov

af tilbygning

Bodil Hjortsvej

til specialple-

16, Vodskov,

på et areal omfattet

matr.nr.

af fredningsdeklarati-

den 27/9 1961.

juni

henhold

beliggende

by, Hammer,

on, tinglyst
Den 28.

af opførelse

har De ansøgt

1995

om fredningsnævnets

til fredningsdeklarationen

til opførelse

godkendelse

af ovennævnte

i

til-

bygning.
Det fremgår
opført
ning.

af materialet,

i materialer
Bygningen

opføres

det eksisterende
I henhold

til

for opførelse

mod

svarende

nordvest

bygninger

har

den

skal

2 og vil blive

til den eksisterende

i umiddelbar

byg-

sammenhæng

med

fredningen

ikke

være

til

hinder

skøn til centralinstitutionens

og indretninger.

juni

8.

1995

tilkendegivet,

at man

ingen

har mod det ansøgte.

Nævnet kan efter skriftlig

votering

imødekomme

Afgørelsen

kan inden 4 uger indbringes

indsendes

skriftligt

virkning,

er på 70

bygningskompleks.

af de efter forsorgens

Kommune

indvendinger

farver

deklarationen

drift nødvendige

Aalborg

med

at tilbygningen

hvorfor

udløb. Tilladelsen

til

for Naturklagenævnet.

fredningsnævnet.

tilladelsen
bortfalder,

det ansøgte.

Klage

ikke må udnyttes

har

opsættende

inden klagefristens

såfremt den ikke udnyttes

SortsIe Jensen

Klagen

inden 3 år.

FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT
Gammeltorv 6,
9000 Aalborg
Telefon 98-12.71.11

Dato 28/06-96

REG. NR.

Aalborq Kommune
Teknisk Forvaltning
Lokalkontoret
Vodskovvej

..2-13\.00

i Vodskov

25

9310 Vodskov

Vedr.

FS-sag,

beliggende

tt

ejendommen

Skeldalsvej

matr.

nr. 2 E,

Vodskov

by, Hammer,

21, Vodskov.

Deres j.nr. 9603 vo 006

Den

21.

juni

ombygning

af

1996

har

De

ejendommen,

ansøgt

nævnet

Skeldalsvej

21

om

tilladelse

på

matr.

nr.

til
2 E

Vodskov-Hammer.
Ejendommen
Det

fremgår

isætning

er omfattet
af

en del
..

ovenlysvinduer,

i gavlen.

af et større

egentlig
hensyn

tegningsmaterialet,

af enkelte

af ydre trappe

omfanget

venlig

Sortsøe

\M'

Jensen

00

I '8

alene

1961.
består

i

af en dør og opsætning

skal

har fundet

af ændringerne

hilsen

\'1'110 - 1.2,11/1'1 .

isætning

Under hensyn hertil

dispensationsbehandling

til

lyst 27. september

at ændringerne

bygningskompleks,

ansøgte.

Med

af deklaration,

og til at bygningen

er

jeg bemærke

at

- uden

sted - at nævnet

ikke har

indvendinger

under

mod

det

2. 7 ~/.
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FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.

Aalborg, den 31.juli 1996.

Nordjyllands amt,
Landskabskontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
9220 Aalborg ø.

FS 28/1996: Etablering af primitiv lejrplads på matr.nr. 2 p Vodskov by, Hammer,
der er omfattet af deklaration af 27. september 1961.

Ved skrivelse af 6. juni 1996 har De anmodet om Fredningsnævnets dispensation til
oprettelse af ovennævnte lejrplads.
Området er omfattet af deklaration af 27. september 1961, hvorefter fredningens
hovedformål er i videst muligt omfang at bevare den nuværende landskabelige skønhed.
hvorfor der bl.a. ikke må foretages skæmmende bebyggelse.
Nævnet besigtigede den 25. juli 1996 arealet. Kopi af mødereferat vedlægges.
Efter votering besluttede nævnet at imødekomme det ansøgte, dog således at tilladelse
til at indrette bålplads under hensyn til områdets og vegetationens karakter nægtes.
Afgørelsen, der er truffet i henhold til naturbeskyttelseslovens paragraf 50, stk. 1, kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Klage fremsendes skriftligt til Fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den
ikke er udnyttet inden 3 år.

Sortsøe Jensen

•
Torsdag den 25. juli 1996 kl. 13.00 foretog Fredningsnævnet for Nordjyllands amt besigtigelse og forhandling i
FS 28/1996: Etablering af primitiv lejrplads på matr.nr. 2 p Vodskov by, Hammer,
der er omfattet af deklaration af 27. september 1961.
Nævnet var mødt ved dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem, Holger L.
Holm, og det kommunalvalgte medlem, Hans Thomsen.
For Nordjyllands amt, Landskabskontoret,

mødte Per Hounum.

For Aalborg Kommune mødte Henning Madsen.
For Danmarks Naturfredningsforening

mødte Anton Thøger Larsen.

Der fremlagdes:
Skrivelse af 6. juni 1996 fra Nordjyllands amt med bilag 1 og 2 samt håndtegnet skitse.
Stedet besigtigedes. Området fremstår som et tørt, kuperet areal med græs og lyng samt
spredte eg, fyr og røn omgivet af tættere fyr- og granbevoksning. På et plant område ud
mod markerne ønskes placeret en telt- og bålplads.
Per Hounum orienterede om projektet. Ingen havde indvendinger herimod, bortset fra
bålpladsen, der i dette terræn vil medføre særlig brandfare.
Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte dog uden indretning af
bålplads.
Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen

FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.
Pr. 1/10 1996 ny adresse:
Badehusvej 17, 9000 Aalborg.
Telefon 96 30 70 00.

Aalborg, den 18.september 1996.

•

Nordjyllands amt,
Ejendomsadministrationen,
Hammer Bakker,
Storemosevej 12,
9310 Vodskov.

FS 24/1996: Vedr. ansøgning om tilladelse til udvidelse af parkeringsplads ved
Rødegårdsvej ved Skolen i Hammer Bakker samt et skur ved bygningen Viren 15
på matr.nr. 2 c og 2 P Vodskov by, Hammer, der er omfattet af fredningsdeklaration af 27. september 1961.
Ved skrivelse af 22. april 1996 har De ansøgt fredningsnævnet om dispensation fra
ovennævnte fredningsdeklaration til opførelse af et kvadratisk cykelskur samt en
parkeringsplads med plads til ca. 65 parkeringspladser.
Det fremgår af deklarationen. at "... Fredningsdeklarationens hovedformål er - udenfor
det egentlige institutionsområde - i videst muligt omfang at bevare den nuværende
landskabelige skønhed ....Deklarationen skal derimod ikke være til hinder for opførelse
af de efter forsorgens skøn til centraladministrationens drift nødvendige bygninger og
indretninger ...."
Nævnet besigtigede den 12. september 1996 arealerne. Udskrift af besigtigelsen vedlægges.
Fredningsnævnet meddeler hermed dispensation til opførelse af et cykelskur som
beskrevet i ansøgningen og under besigtigelsen.
Nævnet kan derimod ikke meddele dispensation til den ansøgte parkeringsplads. Fredningsnævnet har meddelt en række dispensationer fra fredningsdeklarationen til ny- og
tilbygninger inden for oprindelige institutionsområde under hensyn til den ændrede
anvendelse af bygningerne efter institutionens delvise udflytning, omend dette er sket med

2
større og større betænkelighed. Nævnet har imidlertid været tilbageholdende med at
meddele dispensation uden for institutionsområdet, og finder, at et parkeringsanlæg af
det ansøgte omfang på dette sted - der er et hidtil uberørt skovområde - klart uden for
den del af deklarationsområdet, der efter den hidtidige udnyttelse kan betegnes som
"institutionsområdet", vil være i strid med fredningens formål.
Nævnets afgørelser, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf 50, kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Klage fremsendes skriftligt til fredningsnævnet. Den meddelte dispensation må ikke udnyttes sinden klagefristens udløb og
bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Sortsøe Jensen

•

Den 12. september 1996 kl. 14.15 foretog Fredningsnævnet i Aalborg besigtigelse og
forhandling i

FS 24/1996: Ansøgning om tilladelse til udvidelse af parkeringsplads ved Skolen
i Hammer Bakker (Storemosevej) samt et skur ved bygningen Viren 15 på matr.nr.
2 c og 2 P Vodskov by, Hammer, omfattet af fredningsdeklaration
af 27. september
1961.

Mødt var nævnets formand, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem, Egon
Skjørbæk. og det kommunalvalgte medlem, Hans Thomsen.
For Nordjyllands amt, Landskabskontoret, mødte Per Hounum.
For Nordjyllands amt, Ejendomsadministrationen, Hammer Bakker, mødte Verner Bekker.
For Danmarks Naturfredningsforening

mødte Anton Thøger Larsen.

For Aalborg Kommune mødte Anna Petersen.
Der fremlagdes ansøgning af 22. april 1996 med bilag 1-4.
Formanden orienterede om indholdet af fredningsdeklarationen,
bestemmelser for det egentlige institutionsområde.

herunder de særlige

Herefter påvistes stedet for det påtænkte cykelskur. Verner Bekker oplyste, at der ved
opførelsen af det kvadratiske skur ikke vil blive foretaget terrænændringer. Skuret - ca.
4,5 x 4,5 m - tænkes opført delvist åbent, og taget, der hviler på limtræssøjler, belægges
med zink. Bygningens højde til tagrygning bliver ca. 3,5 meter.
Anton Thøger Larsen og Anna Petersen havde ingen bemærkninger til det ansøgte.
Nævnet voterede og besluttede at dispensere til det ansøgte under forudsætning af, at
der ikke foretages terrænændringer.
Herefter besigtigedes stedet, hvor der er påtænkt anlagt i alt 65 parkeringspladser sydøst
for den eksisterende parkeringsplads ved Skolen i Hammer Bakker. Arealet er på ca. 1750
kvadratmeter (ca. 150 m x 18 m).
Verner Bekker oplyste, at man har tænkt sig at lade ca. 1-2 m af bevoksningen i kanten
mod Rødegårdsvej blive stående. Det vil blive nødvendigt at foretage terrænreguleringer
med afgravning og opfyldning.
Per Hounum bemærkede, at der mindst bør bibeholdes en rand beplantning mod vejen
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på ca. 5 meters bredde. Hertil kommer, at en ændring i terrænnet bør være meget
lempelig.
Anna Petersen mente, at der ville blive tale om et voldsomt indgreb i naturen, men havde
ingen bemærkninger i øvrigt, idet det efter det oplyste var nødvendigt for institutionen.
Anton Thøger Larsen var imod projektet og tilkendegav, at han mener, at pladsen kunne
sløres endnu mere og f. eks. flyttes mod sydøst længere bort på vejen, således at terrænændring ikke ville blive nødvendig i samme grad. I øvrigt fandt han, at der efterhånden
er foretaget alt for mange indgreb i forhold til fredningsdeklarationen.
Nævnet voterede og besluttede ikke at imødekomme det ansøgte, der ville betyde et
væsentligt indgreb i skovområdet uden for det egentlige institutionsområde.
Afgørelsen meddeles de mødte.
•

Således passeret.

Sortsøe Jensen

,

•

FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
Badehusvej 17,9000 AALBORG
TELEFON 96 30 70 00

Aalborg, den 28.oktober 1996.

Nordjyllands amt, Landskabskontoret,
Niels Bohrs vej 30,
9220 Aalborg ø.

•
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FS 47/1996: jfr. FS 28/1996. Vedr. ansøgning om etablering af primitiv lejrplads
på matr.nr. 2 p Vodskov by, Hammer.
Amtets j.nr. 8-70-52-~-851-1-96.

Ved skrivelse af 30.september 1996 har De ansøgt om Fredningsnævnets godkendelse af
placering af en primitiv lejrplads i Hammer Bakker, umiddelbart op til Hærvejsruten
cykelrute 3. Lejrpladsens placering er nærmere angivet på en vedlagt målskitse 1:200.
Arealet er ca. 20 x 35 meter og beliggende 2,5 - 3 meter lavere end stien. Brandmyndighederne kan ifølge det oplyste godkende såvel en 6-kantet bål/kogeplads på ca. 3,5 x 3,5
meter med grus og afgrænset af egekævler, som en ca. 3 x 3 m stor kogeplads med grus
og en stålkasse med låg.
Det er oplyst, at en ny vandboring vil være nødvendig.
Lejrpladsens skitserede placering er omfattet af fredningsdeklaration lyst 27. september
1961.
Fredningsnævnet, der skriftligt har behandlet ansøgningen, har besluttet at tillade
etablering af lejrpladsen med etablering af bålplads, idet brandmyndighederne efter det
oplyste kan godkende en sådan. Tilladelsen vedrører en bålplads indrettet uden stålkasse.
Afgørelsen er truffet i henhold til naturbeskyttelseslovens paragraf 50, stk. 1, og kan inden
4 uger påklages til Naturklagenævnet. Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke
udnyttes inden 3 år.
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Afgørelse
i sagen om etablering

•

ved Skolen

Fredningsnævnet

for Nordjyllands

af parkeringsplads

i Hammer Bakker .

Amt har den 18. september 1996 meddelt

afslag på en ansøgning om dispensation
den 27. september 1961 til etablering

fra fredningsdeklaration
af en parkeringsplads

tinglyst

til ca. 65

biler ved Den Røde Gårds Vej ved Skolen i Hammer Bakker. Afgørelsen
påklage til Naturklagenævnet
Statens Åndssvageforsorg

af Nordjyllands Amt.

besluttede

tilhørte centralinstitutionen

er

i 1961 at frede de ejendomme, der

ved Vodskov. Fredningsdeklarationen

inde-

holder følgende bestemmelse om bebyggelse m.v.:
"Fredningens hovedformål er - udenfor det egentlige institutionsområde - i videst muligt omfang at bevare den nuværende landskabelige skønhed.
Det bestemmes derfor, at der ikke på arealerne må opføres sommerhuse eller foretages anden skæmmende bebyggelse, rejses master
eller ske indgreb i terrænet ved gravning af grus og lignende.
Deklarationen skal derimod ikke være til hinder for opførelse af
de efter forsorgens skøn til centralinstitutionens drift nødvendige bygninger og indretninger."

Da den daværende Åndssvageforsorg
gik ejendommen

blev udlagt til amtskommunerne,

over-

fra staten til Nordjyllands Amt. De fleste bygninger an-

2

·/

•

vendes stadig til det oprindelige
keringspladsen

skal anlægges,

Fredningsnævnet

Dispensationerne

pensation

anført, at nævnet har meddelt

institutionsområde

af bygningerne

har imidlertid

under hensyn til den ændredelvise udflytning.

med større og større betænkelighed.

været tilbageholdende

uden for institutionsområdet

med at meddele

de - vil være i strid med fredningens
for den del af deklarationsområdet,

som "institutionsområdet".

Nordjyllands

Amt har bl.a. anført,

Sundheds skolens aktiviteter,
er tilstrækkelige

skovområ-

ligger klart uden
benyttelse

at der er sket en sådan stigning

personale

inden for de eksisterende

der i vejsiden

ved skolen umuliggør

i

og elevtal, at der ikke længere

parkeringsmuligheder

Som følge heraf parkeres
riske udsmykning

formål. Området

der efter den hidtidige

kan betegnes

dis-

og finder, at et parkeringsanlæg

af det ansøgte omfang på dette sted - der er et hidtil uberørt

..

en

til ny- og tilbygninger

efter institutionens

er dog meddelt

hvortil par-

som Sundhedsskole.

fra fredningsdeklarationen

inden for det oprindelige

Fredningsnævnet

anvendes

har i sin afgørelse

række dispensationer

de anvendelse

formål, mens den bygning,

og på plænearealer.

parkering

rammer.

Den kunstne-

på plænearealet

foran

skolen.

Amtet finder, at den valgte placering
Arealet

hørte oprindelig

fra 1944 betegnet
som festplads

af parkeringspladsen

til den daværende

kostskole,

som "park og have". Kostskolen

og til skolehaver.

lens elevtal og elevgrundlag

Da der i takt med ændringer

juletræer

let, men der er ikke sket afdrift

med f.eks. Fuglekirsebær,

Under fredningsnævnets

og genplantning,

har udviklet

Naur,

med en juletræskul-

og klippet pyntegrønt

juletræskultur

der efterhånden

i kostsko-

ikke længere var behov for så store arealer

tur. Der er i nogle år hugget

ters højde),

og er på et kort

anvendte bl.a. området

til disse formål, blev en del af arealet tilplantet

står som en uplejet/upasset

er egnet.

hvorfor

(Normannsgran

på area-

arealet nu

i 2 - 2,5 me-

sig til en blandingsbevoksning

Eg og Kalkved.

besigtigelse

bemærkede

jyllands Amt, Ejendomsadministrationen
at lade ca. 1-2 m af randbevoksningen

en repræsentant

for Nord-

Hammer Bakker, at det var tanken
langs Den Røde Gårds Vej blive

,o)

l'

3

•

stående. Amtets

repræsentant

mindst bør bibeholdes

I sagens behandling

en randbeplantning

har deltaget

bemærkede,

at der

langs vejen på ca. 5 m.

9 af Naturklagenævnets

la medlemmer.

Naturklagenævnet

skal enstemmigt

udtale:

Det må betragtes

som nødvendigt,

at en skole, der ligger uden for et

egentligt
pladser.

byområde,

disponerer

over et tilstrækkeligt

Efter amtets beskrivelse

om en mindre

•

fra Landskabskontoret

værdifuld

at der bør meddeles

afgørelse

går bestemmelsen

om afslag på en ansøgning

ring af en parkeringsplads

dispensation

tember 1961 til etablering

af 18. september

net. Dispensationen

dispensation

fra deklaratio-

1996 ophæves

for så vidt an-

om dispensation

til etable-

langs Den Røde Gårds Vej.

fra fredningsdeklaration
af en parkeringsplads

Den Røde Gårds Vej, i det væsentlige
vedlagt Nordjyllands

er der tale

af parkeringspladsen.

Fredningsnævnets

Der meddeles

i området,

beplantning .

Nævnet finder herefter,
nen til etablering

af bevoksningen

antal parkerings-

Amts ansøgning
er betinget

langs vejen på ca. 5 m~s bredde,

tinglyst

den 27. sep-

til ca. 65 biler langs

som angivet på den skitse, der var
af 22. april 1996 til Fredningsnæv-

af, at der bibeholdes

en randbeplantning

og at parkeringspladsen

etableres

med

græsstensbelægning.

på Naturklagenævnets

vegne

Else Brix Knudsen
fm.

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed, jf. naturbeskyttelseslavens
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.

§ 82. Eventuel retssag til prø-

FREDNINGSNÆVNET

FOR NORDJYLLANDS

AMT, BADEHUSVEJ

17, 9000 AALBORG

Fax 9630 7008
Direkte telefonnummer 96 30 71 71

Nordjyllands amt,
Ejendomsadministrationen,
Hammer Bakker,
Storemosevej 12,
9310 Vodskov.

Åbent kl. 9.00 - 15.00

R 1:b. N R. 21?;,\ . D (') •
Den 24.07.97.
Rettens nr. FS 24/1996 .

•

FS 24/1996:

skur ved Pyramiden,

Viren 15/Storemosevej

18.

Deres j.nr. 1-82-0-4-9999-94.
Den 18. september

1996 tillod

fredningsnævnet

skur til cykler m.v. på ovennævnte
Idet jeg henviser
telefonsamtale

samt

tegning

kan

det

skuret,

der

på

korrekt

placeret,

forskydes

til Deres
Deres

uden
det

skrivelse

som

angivet

mod syd i forhold

Efter

1997

på

den

nu

placeret

bilagt

godkendes,

tegningsmateriale

på tegningen

ring ikke medføre yderligere
at cykelskuret

hed af de eksisterende

Sortsøe

14.juli

ikke

fremsendte

at
var

tegning

tegninger,

så-

90 cm syd for parke-

sydlige afgrænsning.

angivelserne

den fordel,

af

til de oprindelige

ledes at skurets nordvæg bliver
ringspladsens

af 18. juni 1997 og vor

sagsbehandling

oprindelige

af et

adresse.

skrivelse

fornyet

opførelse

Jensen.

vil den nu godkendte

terrænreguleringer,
bliver

bygninger.

placeret

place-

og der opnås

i yderligere

nær-

•

Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00
Aalborg, den 16. 08. 2000.

Nordjyllands amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg 0.

•
FS 45/2000: Vedr. udhus ved gartneriet Viren 4.
Amtets j.nr. 8-70-21-1-851-0061-00.
Fredningsnævnet har fra Nordjyllands amt modtaget en ansøgning af 13. juli 2000 fra
Ejendomsadministrationen Hammer Bakker om tilladelse til opførelse af et udhus i
tilknytning til en eksisterende gartneribygning og ihenhold til fremsendte tegninger.

•

Bygningerne, der er beliggende på matr.nr. 2 p Vodskov by, Hammer, er omfattet af
deklaration af22. august 1961, hvorefter arealet er fredet, men således at deklarationen ikke skal være til hinder for opførelse af de efter forsorgens skøn til centralinstitutionens drift nødvendige bygninger og indretninger .
Idet denne betingelse er opfYldt, og idet den ønskede tilbygning sker idirekte tilknytning til eksisterende bygninger, har nævnet ingen indvendinger mod det ansøgte.
Sagen er behandlet imedfør afforretningsordenens

§ 9, stk. 4.

Tilladelsen, der er truffet i henhold til deklarationens bestemmelser, 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.

Sortsøe Jensen

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

Aalborg, den 25.08.2000

Nordjyllands amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø.

FS 46/2000: opførelse afveltærdshus i Hammer Bakker.
Fra Nordjyllands amt har nævnet modtaget en ansøgning af 13. juli 2000 fra Ejendomsadministrationen Hammer Bakker om opførelse af et velfærdshus til brug for Center for Autisme
under amtets socialforvaltning på matr.nr. 2 c og 2 P Vodskov, som er omfattet af deklaration
lyst 27. september 1961.
Deklarationen skal efter sit indhold ikke være til hinder for opførelse af bygninger til den
daværende centraladministrations drift, medens skovarealeme skal bevares.
Bygningen, der bliver på 8 x 8 meter, opføres af træ og med tagpaptag og placeres som vist på
kortridset, anses at opfYlde førstnævnte betingelse, og nævnet kan godkende opførelsen på
vilkår, at facaderne behandles med træbeskyttelsesmidler i jordfarveskalaen, og at der ikke i
forbindelse med opførelsen sker indgreb i skovbevoksningen.
Sagen har været skriftligt behandlet.
Tilladelsen, der er meddelt dels i henhold til deklarationen og dels i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, 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.

Sortsøe Jensen
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Fredningsnævnet
for Nordjyllands
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
telefon 96 30 70 00

amt

Aalborg, den 26.10.2000

N ordjyllands amt
Bygningskontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø.

FS 65/2000: matr.nr. 2 p Vodskov by, Hammer. Tilbygning til Birke~em, Storemosevej 31,
9310 Vodskov.
Amtets j.nr. 5-82-2-0390-0003-00.

Ved skrivelse af 19. 10.2000 har De i ovennævnte sag ansøgt om tilladelse til at opføre en

tilbygning på 15 kvadratmeter til institutionen "Birkehjem".

.~

Ejendommen matr.nr. 2 p Vodskov by, Hammer er omfattet af deklaration tinglyst den 27.
september 1961, der ikke skal være til hinder for opførelse af de til Centraltinstitutionens drift
nødvendige bygninger og indretninger.
.
Det fremgår af fremsendt tegningsmateriale, at tilbygningen sker på nordsiden af det eksisterende betydelige institutionsbyggeri.
_~
~ __ _ _ _
_
Sagen er behandlet efter forretningsordenens

§ 9, stk. 4.

Der meddeles hermed i henhold til deklarationen tilladelse til den ansøgte tilbygning i overensstemmelse med fremsendt tegningsmateriale~
Tilladelsen, der er meddelt i henhold til deklarationen, 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.

Sortsøe Jensen

•

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 307000.

MODTAGET
8kov- og Naturstvrelseu

- 8 AU6.2003

SCAN'l~ET
Aalborg, den 6. august 2003.

•

Vedr. FS 56/2003:
Ansøgning om tilladelse til tilbygning til Birkehjem på matr.nr. 2p m.fl.
Vodskov, der er omfattet af deklaration af 27. september 1961.
Deres j.nr. 5-82-2-0390-0003-00

Hoslagt fremsendes til orientering fredningsnævnets afgørelse af 6. august
2003' vennævnte sag. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

•

l. Knud Erik Jeppesen,
2. Hans Thomsen,
3. Aalborg Kommune,
4. Nordjyllands Amt, Naturkontoret,
5. Danmarks Naturfredninsgforening,
6. Danmarks Naturfredningsforening
7. Skov- og Naturstyrelsen

Skov- og NaturstrrelSet"
J.nr. SN 2001-

\

Akt. nr.

~l-

'2ll Ltp1Joa(

;nI.

København,
vi Anton Thøger Larsen,

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

K
Nordjyllands AIDt,
Bygningskontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
Postboks 8300,
9220 Aalborg øst.

Aalborg, den 6. august 2003.
Vedr. FS 56/2003:
Ansøgning om tilladelse til tilbygning til Birkehjem på matr.nr. 2p m.fl.
Vodskov, der er omfattet af deklaration af 27. september 1961.
Deres j.nr. 5-82-2-0390-0003-00

Ved skrivelse af 15. juli 2003 har De ansøgt om tilldelse til tilbygning til eksisterende bygninger på matr.nr. 2 p m.fl. Vodskov, beliggende Storemosevej 31, Vodskov.
Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 27. september 1961, der efter sit indhold ikke er til hinder for opførelse af bygninger til den daværende
institutions drift.
Det fremgår af det medsendte tegningsmateriale, at tilbygningen på ca. 25
m2 bliver placeret til udfyldning af vinlden mellem to eksisterende bygningsfløje og opført i samme udførelse og med samme materialer som disse.
Tilbygningen skal anvendes i forbindelse med institutionens drift.
Sagen er behandlet efter forretningsordenens

§ 9 stkA.

Under hensyn til tilbygningens beskedne størrelse, placering og udførelse
meddeles i henhold til deldarationen tilladelse til det ansøgte. Tilladelsen
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.

•

REtiNR. 2. '7 3/. O(j
Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.

Nordjyllands Amt,
Naturkontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
Postboks 8300,
9220 Aalborg ø.

Aalborg, den 25. februar 2004.

•

Vedr.
FS.2/2004:
Ansøgning om tilladelse til at opføre en bygning på matr.nr. 2 c og 2 P
Vodskov by, Hammer, der er omfattet af deklaration af 22. august 1961
til fredning af disse ejendomme i Hammer Bakker.

Ved skrivelse af 14. januar 2004 har De på vegne Aalborg Kommune anmodet om fredningsnævnets principgodkendelse af placering af en i grundplan
380 m2 stor bygning på ovennævnte 2 matrikelnumre i Hammer Bakker på
arealet mellem Storemosevej og Mellem Bakkerne.
Fredningsnævnet foretog den 11. februar 2004 besigtigelse og forhandlig i
sagen. Udskrift af protokollatet vedlægges til orientering.
Arealet er omfattet af deklaration af 22. august 1961 således at nybyggeri
alene kan finde sted såfremt det er nødvendigt til brug for institutionens
drift.
Henset til bygningens påtænkte placering bagest på festpladsen, indenfor institutionsområdet og til brug for institutionen besluttede nævnet at meddele
pricipgodkendelse af byggeriets placering under forudsætning af, at bygningen sløres af beplantning som f.eks bøg, dog ikke som afrettet hæk samt af
at tegninger med beskrivelser senere fremsendes til nævnet til godkendelse.
Afgørelsen, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk.l kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.
Tilladelse må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder såfremt
den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen

Onsdag, den 11. februar 2004 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands
Amt besigtigelse og forhandling i

FS.2/2004:
Ansøgning om tilladelse til at opføre en bygning på matr.nr. 2 c og 2 P
Vodskov by, Hammer, der er omfattet afdekiaration af22. august 1961
til fredning af disse ejendomme i Hammer Bakker.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Hans
Thomsen.
For Aalborg Kommune mødte Solgerd Torp, Poul Møller og Hans Husted.
For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Claus Riber Knudsen og Stine
Rytter.
For Danmarks Naturfredningsforeningt

mødte Kaj Kristiansen,

Der fremlagdes skrivelse af 14. januar 2004 fra Nordjyllands Amt med bilag
1 - 3.
Formanden redegjorde kort for fredningsdeklarationen, hvis hovedformål er
bevarelse af områdets landskabelige skønhed, hvorfor der alene kan opføres
bygninger, der er nødvendige efter forsorgens skøn til centralinstitutionens
drift.
Ansøgningen er en ansøgning om principgodkendelse af placeringen i området og vil såfremt denne godkendes blive efterfulgt aftegninger med beskrivelse af materialer og farver.
Poul Møller påviste i overensstemmelse med det fremlagte materiale placeringen af den påtænkte bygning på ca. 380 m2 i grundplan. Bygningen tænkes afskærmet med en bøgehæk, der naturligt falder ind i den eksisterende
beplantning. Der skal ikke foretages fældning af træer i forbindelse med opførelsen.
Amtet og Danmarks Naturfredningsforening havde ingen bemærkninger,
henset til, at bygningen indgår som en del af institutionen og de tæt ved beliggende huse, ligesom der ikke skal foretages fældninger.
Nævnet voterede og besluttede at imødekomme den ansøgte principgodkendelse af placeringen.
Således passeret
Sortsøe Jensen

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Aalborg Kommune
Teknisk Forvaltning
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Aalborg, den 19. august 2004

FS 51/2004 - vedrørende cykel- og affaldsskur på matr.nr. 2p Vodskov
By, Hammer, Deres j.nr. 2004-2107.

•

Ved skrivelse af 13. august 2004 har De fremsendt en ansøgning af 8. juni
2004 med bilag om opførelse af et cykel- og affaldsskur ved Pitsvej 7 på
matr.nr. 2p Vodskov, Hammer, der er omfattet affredningsdeklaration af27.
september 1961.
Det fremgår af ansøgningen, at der ønskes opført et skur på i alt ca. 50 m2
til cykelparkering og opbevaring af affald, der nu henstår omkring et eksisterende cykelskur på ca. 10 m2, der fjernes.
Skuret ønskes opført af træ, der males som eksisterende træbygninger i nærheden.
Ifølge deklarationen må opføres de for institutionen nødvendige bygninger.
Sagen er behandlet efter forretningsordenens

§ 9, stk. 4.

Da bygningen skal anvendes i forbindelse med brugen af de tidligere institutionsbygninger, ligger i umiddelbar nærhed af disse og der sker fjernelse af
et ældre skur og affald omkring dette, tillades det ansøgte.
Afgørelsen, der er truffet i henhold til deklarationen, kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet til
videre foranstaltning.
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.
Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

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

Lions Club International,
vI Frits Vilger,
V. Havnepromenade 3,
9000 Aalborg.

Aalborg, den 12. oktober 2004.

•

Vedr. FS. 13/2004 :
Ansøgning om tilladelse til at opføre et tårn på matr.nr. 2 p Vodskov
by, Hammer, der er omfattet affredningsdeklaration af 27. september
1961 om fredning af Hammer Bakker.

Ved skrivelser af 4. marts 2004 og senere har De ansøgt om tilladelse til at
opføre et udsigtstårn på en høj i Tusborgområdet i Hammer Bakker.
Fredningsnævnet afholdt den 6. oktober 2004 besigtigelse og forhandling i
sagen. Udskrift af forhandlingsprotokollen vedlægges til orientering.

•

Fredningsdeklarationen har til formål at sikre landskabemes tilstand som
den var på deklarationstidspunktet. Den indeholder ikke bestemmelser om
rekreative formål eller offentlighedens adgang, særligt f.s.v. angår Tusborgområdet er anført" ........ at disse områder, der er særligt karakteristiske for
naturen i Hammer Bakker, skal bevares i deres nuværende tilstand, således
at lyngen bevares. De må derfor ikke undergives dyrkning eller beplantes ....... ". Der må efter deklarationen ikke rejses master.
Under hensyn til, at udsigstårnet vil blive meget synligt fra de omkringliggende arealer, der hører til de særligt beskyttede ved fredningen, har nævnet
ikke kunnet dispensere til det ansøgte.
Afgørelen er truffet i henhold til naturbeskyttelseslovens
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet.

§ 50 stk.1 og kan

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.

Onsdag, den 6. oktober 2004 afholdt fredningsu"ævnet for Nordjyllands Amt
besigtigelse og forhandling i
FS 13/2004 :
Ansøgning om tilladelse til at opføre et tårn på matr.nr. 2p Vodskov by,
Hammer, der er omfattet affredningsdeklaration af27. september 1961
om fredning af Hammer Bakker.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Hans
Thomsen.
For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Claus Riber Knudsen og Per
Andersen.

•

For Danmarks Naturfredningsforening

mødte Kaj Kunstmann,

For Lions Club, Hammer Bakker mødte Frits Vilger.
Forstander Mogens Gregersen var mødt.

Der fremlagdes :
- skrivelser af 4. og 10. marts 2004 og 8. september 2004 fra Lions Club International med bilagene 1 - 5.
Nævnsformanden orienterede kort om fredningskendelsens indhold, hvorefter landskabets tilstand skal bevares og hvorefter der ikke må opstilles master.
•

Frits Vilger oplyste om baggrunden for ansøgningen, at ideen til tårnet er
opstået ved beskrivelsen i Mogens Hedins bog om Hammer Bakker, om at
man derfra før skovrejsningen fra samme sted kunne se både Kattegat og
Råbjerg Knude. Det er denne naturoplevelse ansøgerne ønsker at genskabe
muligheden for. Fra denne lokalitet på Tusborg vil der kunne skabes udsigtsmulighed til Kattegat og Jyske ÅS. Det er hensigten at opstille et udsigtstårn som i Toft Skov og Høstemark Skov, der er ca. 7- 8 meter højt fra 1.
stokværk.
Per Andersen oplyste, at der pågår en vis naturpleje i området ved skovning
af selvopvoksning. På formandens forespørgsel oplyste han, at han ikke er
bekendt med at der findes andre tårne i området på amtets arealer. Adgangen
til det ansøgte tårn vil være en almindelig skovvej samt en trampesti op til
tårnet, slået med buskrydder. Lokaliteten er det nordligste af Amtets arealer
og grænser ved en slugt op til privatejede arealer.
Amtet støtter projektet, henset til de begrænsede muligheder for offentlighedens udsyn. Det vil kræve pleje at etablere udsigtsmulighedeme, hvilket omvendt vil åbne for indsigten til tårnet, der derfor bør holdes i diskrete farver.

.,

..,
Danmarks Naturfredningsforening

støttede fors'laget.

Nævnet voterede og besluttede ikke at imødekomme det ansøgte.
Fonnanden orienterede om klageadgangen.

Således passeret.

Sortsøe Jensen .

•

•

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

,

SCANNET

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Aalborg, den 12/10-2004

FS 13/2004 - opførelse af et tårn på matr.nr. 2 p Vodskov by, Hammer.

Vedlagt fremsendes fredningsnævnets afgørelse i ovennævnte sag.
Protokoludskrift vedlægges.
ningen fremgår af afgørelsen.
,...

Sortsøe Jensen

e
Skov- og Natu:rstyrelsen
lUV \ 4-000\

J.nr. SN 2001
Akt. nr. ISO

o

~

Bil.

"

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

Aalborg Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Stigborg Brygge 5,
Postboks 219,
9400 Nørresundby.

Aalborg, den 12. oktober 2004.

Vedr.

FS. 59/2004 :
Ansøgning om tilladelse til at opføre et nyt maskinhus/ny stald på
matr.nr. 2 p Vodskov by, Hammer, der er omfattet affredningsdeklaration af 27. september 1961 vedrørende Hammer Bakker. (Deres j.nr.
2004-3221)

Ved skrivelse af 10. september 2004 har De på vegne Efterskolen i Hammer
Bakker ansøgt om tilladelse til efter nedrivning af eksisterende maskinhus at
opføre et nyt og større på samme sted.
Nævnet afholdt den 6. oktober 2004 besigtigelse og forhandling i sagen. Udskrift af forhandlingsprotokollen vedlægges til orientering.
Ejendommen er omfattet affredningsdeklaration af27. september 1961, der
bl.a. har til formål at sikre slugter og dalstrøg nord, syd og vest for bygningskomplekset. Den ansøgte bygning er beliggende mod øst.
Endvidere er der i deklarationen forbud mod terrænændringer.
Nævnet besluttede at imødekomme det ansøgte, henset til at bygningen er
nødvendig for ejendommens drift, at den er beliggende mod øst og at der ikke foretages væsentlige terrænændringer i skræntarealeme.
Det er en forudsætning for tilladelsen, at farvevalg foretages efter aftale med
Naturkontoret og at der ikke anvendes blanke aluminiumsporte.
Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. l og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.
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 er fremsendt til :
1. Knud Erik Jeppesen,
2. Hans Thomsen,
3. Nordjyllands Amt, Naturkontoret,
4. Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, j.nr. 2004-3221,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, att. Anton Thøger Larsen,
7. Skov- og Naturstyrelsen.

"

Onsdag, den 6. oktober 2004 afholdt Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
besigtigelse og forhandling i

FS 59/2004 :
Ansøgning om tilladelse til at opføre nyt maskinhus/ny stald på
matr.nr. 2p Vodskov by, Hammer, der er omfattet af fredningsdeklaration af27. september 1961 vedrørende Hammer Bakker.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Hans
Thomsen.
For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Claus Riber Knudsen og Per
Andersen.
For Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning mødte Svend Aage Bach,
For Danmarks Naturfredningsforening

mødte Kaj Kunstmann,

Forstander Mogens Gregersen var mødt.

Der fremlagdes :
skrivelse af 10. september 2004 fra Aalborg Kommune med bilag l - 4.

Formanden orienterede kort om indholdet affredningsdeklaration af27. september 1961 og fremhævede den særlige sikring af slugter og dalstrøg syd,
vest og nord for bygningskompleks et. Den ansøgte bygning er beliggende
mod øst. Der er i deklarationen forbud mod indgreb i terrænet, men deklarationen skal ikke være til hinder for opførelse af bygninger, nødvendige for
indstitutionens drift og indretninger.
Mogens Gregersen oplyste, at det er hensigten at nedrive det eksisterende
maskinhus, der er faldefærdigt og på samme sted genopføre et hus, der skal
sikre at maskiner, der i dag er placeret udenfor bygningen, kan komme under tag. Den nye bygnings gavl mod syd trækkes tilbage i forhold til den tæt
ved liggende parallelle bygning. Bygningen bliver på 480 m2 og derved
større end den eksisterende. Skræntarealet bag bygningen berøres ikke væsentligt af udvidelsen. Bygningshøjden bliver ca. 6 meter og materialerne
mørkt træ og eternittag. Farvevalget vil iøvrigt blive aftalt med amtets Naturkontor.
Ingen havde indvendinger mod projektet.
Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte.
Formanden orienterede om klageadgangen.

'I

Således passeret.

Sortsøe Jensen.

" Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

SCANNET

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Aalborg, den 12/10-2004

FS 59/2004 - opførelse af nyt maskinhus/ny stald på matr.nr. 2 p Vodskov by, Hammer.

Vedlagt fremsendes fredningsnævnets afgørelse i ovennævnte sag.
Protokoludskrift vedlægges.
Klagevejledningen fremgår af afgørelsen.

Sortsøe Jensen

Skov- og Natu:rstyrelsen
J.nr. SN 2001 d1lJV\4 -000\
Akt. nr. 152.. ~
Bil.

..

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg

~)
Nordjyllands Amt
Naturkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø

•

Aalborg, den l. februar 2005

FS 2/2004 - Deres j.nr. 4-51-0011-02, vedrørende ansøgning om forhåndsgodkendelse af opførelse af ejendom med plads til 5 brugere på
matr.nr. 2 c og 2 P Vodskov

Den 25. februar 2004 meddelte fredningsnævnet tilladelse til placeringen af
ovennævnte byggeri.
Der var under sagen fremlagt foreløbige tegninger med materialebeskrivelser og sagen udsattes på endelige tegninger.
Nævnet har nu fra "funktion arkitekter ApS" modtaget tegninger m.v.,
hvorefter byggeriets dimentioner og udformning bliver som oprindeligt oplyst, dog med tilføjelse af en skorsten, vægge bliver sortmalet bræddebeklædning, hvidmalede vinduer af træ og tagdækning med sort tagpap j fr.
tegninger af22. december 2004 og skrivelse af 19. januar 2005.
Efter skriftlig votering kan nævnet godkende det endelige proj ekt.

Sortsøe Jensen

Kopi til:
1. Knud Erik Jeppesen
2. Hans Thomsen
3. Aalborg Kommune
4. Danmarks Naturfredningsforening
5. Danmarks Naturfredningsforening,
6. Skov- og Naturstyrelsen
7. funktion arkitekter ApS

att. Anton Thøger Larsen

Fredningsnævnet for Nordjyllands
Badehnsvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

•

Amt

Aalborg, den 1. februar 2005

FS 2/2004 - Tilladelse til opførelse af bygning på matr.nr.
Vodskov by, Hammer

2e og 2p

Vedlagt fremsendes kopi af nævnets godkendelse af det endelige proj ekt i
ovennæ
ag.

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Aalborg Kommune
Teknisk Forvaltning
Stigsborg Brygge
9400 Nørresundby

Aalborg, den 18. februar 2005

FS 9/2005 - vedrørende Storemosevej 31, j.nr. 2005-0512.

•

Den 6. august 2005 meddelte fredningsnævnet dispensation fra deklaration,
lyst den 27. september 1961 til opførelse af en tilbygning til "Birkehj em",
beliggende Storemosevej 31, Vodskov.
De har nu ved skrivelse af 4. februar 2005 fremsendt en ansøgning fra Nordjyllands Amt om tilladelse til opstilling af en midlertidig pavillon i en bygningsperiode af maximalt 5 måneders varighed.
Nordjyllands Amt har fremsendt tegning af pavillonen på 4 x 12 meter, der
placeres umiddelbart øst for de eksisterende bygninger og afhensyn til beboerne (autister) er nødvendig som følge af støj m.v. under byggeriet.
Sagen er behandlet efter forretningsordenens

§ 10, stk. 5.

Under hensyn til det af amtet anførte tillades det ansøgte i en periode af indtil 5 måneders varighed mod retablering af terrænet efter fjernelsen afpavilIonen.
Tilladelsen, der er meddelt i henhold til deklarationen, 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.
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
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Fredningsnævnet for Nordjyllands
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

1\

Amt

Nordjyllands Amt
Bygningskontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø

Aalborg, den 15. december 2005

FS 64/2005 vedr. midlertidig pavillon på matr.nr. 2 p Vodskov .

•

Den 2. august 2005 har De ansøgt om tilladelse til midlertidigt for 2 år at
opstille en pavillon til anvendelse for en enkelt bruger.
Udformningen af pavillonen på 35 m2 fremgår af fremsendte tegninger og
placeringen er nu præciseret til det nordvestlige hjørne af gartneriarealet i
den sydlige del af institutionsområdet.
Arealet er omfattet af deklaration af 22. august 1961, hvorefter der kan opføres bygninger "til centralinstitutionens drift".
Sagen er behandlet efter forretningsordenens

•

§ 10, stk. 5.

Idet bygningen placeres i nærheden af eksisterende bygninger og til dels i
forbindelse med slørende bevoksning, tillades det ansøgte for en to-årig periode, regnet fra ansøgningens dato .
Tilladelsen er meddelt i henhold til fredningsdeklarationen og kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet til videre foranstaltning.
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:
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Fredningsnævnet
for Nordjyllands
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 96 307000

Amt,

Nordjyllands Amt,
Bygningskontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
Postboks 8300,
9220 Aalborg øst.

Aalborg, den 7. marts 2006.

•

Vedr. FS. 16/2006 :
Ansøgning om forhåndsgodkendelse
af Amtstandplejen, beliggende Bodil Hjorts Vej nr. 18, matr. nr. la Vodskov. (Deres j.nr. 2-42-0004-05).

De har den 23. februar 2006 anmodet om fredninganævnets principgodkendelse af en tilbygning på ca. 80 m2 til brug for Amtstandplejend i Hammer
Bakker på matr.nr. la Vodskov, beliggende Bodil Hjorts Vej 18.
Ejendommen er omfattet affredningsdeklaration

af27. september 1961.

Under hensyn til tilbygningensstørrelse og sammenhængen med eksisterende bygninger og oplysningerne om anvendelsen samt under forudsætning at
bygningen i udformning og materialevalg svarer til eksisterende bygning kan
nævnet i henhold til deklarationen tillade det ansøgte.
Endelige bygningstegninger udvisende udformningen forventesfremsendt til
nævnet.
Sagen liar været behandlet efter forretningsordenens

§ 10 stk. 5.

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

Skriftlig klage

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 .
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kopi er fremsendt til :

1. Knud Erik Jeppesen,
2. Hans Thomsen,
3. Aalborg Kommune,
4. Nordjyllands Amt, Naturkontoret,
5. Danmarks Naturfredningsforening,
6. Danmarks Naturfredningsforening,
7. Skov- og Naturstyrelsen .

København,
vi Anton Thøger Larsen,

et
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. Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Nordjyllands Amt
Naturkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø

Aalborg, den 22. marts 2006

FS 66/2005 - vedr. primitiv lejrplads i Hammer Bakker - j.nr. 8-70-5181-851-0006-05 .

•

Den 4. oktober 2005 har De for driftsafdelingen fremsendt en ansøgning om
etablering af en primitiv lejrplads på matr.nr. 211k Vodskov, der er omfattet
af fredningsnævnets kendelse af 27. september 1961.
Nævnet har foretaget besigtigelse den 09. november 2005. Protokoludskrift
er tidligere udsendt.
Der er herefter den 11. november 2005 modtaget beskrivelse af shelters,
bænke m.v. og forslag til opstilling og den 24. februar 2006 angivelse afplacering i det nordvestlige, lavt liggende hjørne af det åbne areal.
Sagen er afgjort i nævnet ved skriftlig behandling.

•

Der meddeles hermed tilladelse til det ansøgte på den ovenfor nævnte placering og med opstilling afshelters m.v. som beskrevet, der kun i mindre omfang vil være synlig fra de omgivende arealer.
Tilladelsen er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. log 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.
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

,
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Side 2/2
Kopi til:
1. Knud Erik Jeppesen
2. Hans Thomsen
3. Aalborg Kommune
4. Danmarks Naturfredningsforening, København
5. Danmarks Naturfredningsforening, att. Anton Thøger Larsen
6. Skov- og Naturstyrelsen
7. Buderupholm Statsskovdistrikt
8. Friluftsrådet, att. Thomas EIgård Jensen

•

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Skolen i Hammer Bakker
Storemosevej 19
9310 Vodskov

~fE~Wl 2 7 3/. c>o

Aalborg, den 25. august 2006

FS 47/2006 - vedr. opstilling af rygepavillon.

Ved skrivelse af22. juni 2006 har De ansøgt fredningsnævnet om dispensation til opførelse af en "rygepavillon" på adressen Storemosevej 19, Vodskov.
Ejendommen, matr.nr. 2.Q og 2 12Vodskov er omfattet affredningsdeklaration af27. september 1961, der indeholder forbud mod skæmmende bebyggelse m.v., dog skal deklarationen ikke være til hinder for opførelse afnødvendige bygninger til den daværende institutions drift.
Den ansøgte pavillon ønskes efter det fremsendte placeret i nogen afstand
fra eksisterende bygning og udføres med vægge på træskelet og tag af
sejldug. Dimensioneringer 328 x 328 x 302 cm.
Nævnet har tidligere meddelt dispensationer til ny- og tilbygninger med tilknytning til skolevirksomheden i området, men har søgt disse bygninger placeret i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger og så vidt muligt
udført i samme udformning og af samme materialer som de eksisterende
bygninger.
Nævnet kan ikke dispensere til det ansøgte. Opførelse af en fritliggende pavillon findes ikke nødvendig afhensyn til aktiviteterne i skolen og materialevalg og udformning afviger fra de øvrige byggerier i området.
Sagen har været skriftligt behandlet.
Afgørelsen, der er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk.l, kan inden
4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet til videre foranstaltning.
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 .
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Side 2/2
I anledning af at det er konstateret, at der uden tilladelse er opstillet en teltpavillon, skal jeg bede om en udtalelse snarest.

Sortsøe Jensen

•

Kopi sendt til:
1. Knud Erik Jeppesen
2. Hans Thomsen
3. Nordjyllands Amt
4. Danmarks Naturfredningsforening,
5. Danmarks Naturfredningsforening,
6. Skov- og Naturstyrelsen
7. Aalborg Kommune

København
att. Anton Thøger Larsen

2'13!.t70
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.

Aalborg Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Stigsborg Brygge 5,
9400 Nørresundby.

Aalborg, den 26. september 2006

Vedr. FS 1212006: Deres j.nr. 2006-0263 - Ansøgning om tilladelse til

nedrivning af eksisterende og etablering af ny frokosthytte på matr.nr.
2e Vodskov by, Hammer, der er omfattet af fredningsnævnets kendelse
af 27. september 1961.

•

Ved skrivelse af27. januar 2006 har De ansøgt om tilladelse til at opføre en
ny "frokosthytte" på matr.nr. 2e Vodskov by, Hammer, til brug for virksomheden i institutionsområdet. De har samtidig anført, at De ville nedrive 2 eksisterende mindre bygninger i samme område.
Nævnet afholdt den 13. september 2006 besigtigelse og forhandling i sagen.
Udskrift af protokoltilførsel vedlægges til orientering.
Som det vil fremgå kunne nævnet ikke umiddelbart konstatere, at de til nedrivning tilbudte bygninger er lovligt opførte eller hvor de er beliggende.
Herudover fandt nævnet ikke, at det med tilstrækkelig klarhed fremgår, at
den ansøgte frokosthytte, der er beliggende i skovområdets yderkant, er af en
sådan nødvendighed for institutionens drift som nævnt i fredningskendelsen
som begrundelse for godkendelse.
Nævnet kunne derfor ikke imødekomme det ansøgte.
Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.
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.
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Onsdag, den 13. september 2006 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands
Amt besigtigelse og forhandling i

FS 12/2006:

Ansøgning om tilladelse til nedrivning af eksisterende og etablering af
ny frokosthytte på matr.nr. 2e Vodskov by, Hammer, der er omfattet af
fredningsnævnets kendelse af 27. september 1961.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Hans
Thomsen.

r.

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Nils Schou.
Der fremlagdes : skrivelse af27. januar 2006 fra Aalborg Kommune med
bilag 1 - 6 og skrivelse af 10. august 2006 fra samme.
Nævnsformanden oplyste, at den ansøgte frokosthytte er omfattet af fredningsnævnets deklaration af27. september 1961, hvis hovedformål er i videst muligt omfang at bevare den landskabelige skønhed udenfor det egentlige institutionsområde i Hammer Bakker. Deklarationen skal efter sit indhold ikke være til hinder for opførelse af de efter forsorgens skøn til centralinstitutionens drift nødvendige bygninger og indretninger.

•

Det er om den ansøgte hytte i det skriftlige materiale oplyst, at den er på 33
m2 og beliggende i institutionsområdets yderkant ud mod de skovdækkede
områder. I Aalborg Kommunes skrivelse af 10. august 2006 er vedrørende
formålet oplyst, at "i den pædagogiske praksis er det af stor betydning at
børnene/de unge oplever hytten som basen for arbejdet i skoven. Børnene/de
unge profiterer af miljøskiftet fra boafdelingen til beskæftigelsesafdelingen.
Primært skal hytten bruges i forbindelse med indtagelse af madpakker,
vejrlig og pauser i arbejdet iøvrigt ".
Det fremgår endvidere af materialet, at 2 bygninger, bygning 75 - et udhus
på 11 m2 - og bygning 76 - en garage på 15 m2 - nedrives. Det fremgår ikke
klart af materialet, hvilke bygninger der er tale om, og at der ikke tidligere er
godkendt bygninger på området.
Herefter voterede nævnet og fandt, at den ansøgte hytte ikke vil have sammenhæng med det øvrige bygningskompleks, er beliggende ud mod
skovområdet og efter det for nævnet oplyste er af tvivlsom nødvendighed for
institutionens drift.
De mødende klagevejledtes.
Sagen sluttet.
Sortsøe Jensen

Rentemestervej 8
2400 København NV
Telefon: 72 54 10 00
nmkn@nmkn.dk
www.nmkn.dk
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AFGØRELSE
i sag om et parkeringsanlæg i Aalborg Kommune
Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
Fredningsnævnet for Nordjylland, Sydøstlig del har den 1. juni 2012 afvist at tage stilling til om et
udarbejdet detailprojekt for anlæg af en parkeringsplads ved institutionen Engbo på matr.nr. 2p mv.
Vodskov by, Hammer kan godkendes.
Natur- og Miljøklagenævnet hjemviser sagen til behandling i fredningsnævnet.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet1. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen
skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

1

Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet
Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger, Aalborg Kommune.
Sagens oplysninger
Ejendommen matr.nr. 2p mv., Vodskov by, Hammer er omfattet af fredningsdeklaration af 27. september 1961 om dele af Hammer Bakker. En del af ejendommen er endvidere omfattet af fredskovspligt.
Naturklagenævnet ændrede den 4. maj 2010 Fredningsnævnet for Nordjylland, Østlig del´s afslag på
ansøgning om dispensation fra fredningskendelsen til at opføre to institutioner på ejendommen til en
dispensation. Dispensationen blev meddelt på vilkår af, at et endeligt detailprojekt skulle forelægges
fredningsnævnet til godkendelse.
Naturklagenævnet stadfæstede ligeledes den 4. maj 2010 Skov- og Naturstyrelsens tilladelse efter
skovlovens § 11, stk. 1, til byggeriet. Tilladelsen blev bl.a. meddelt på vilkår af, at projektet gennemføres
som ansøgt både mht. byggeriets udseende (mørke farver og træ), samt til de ansøgte kvadratmeter for byggerier, disses
placering i terrænet, udstrækningen af haveanlæg dvs. med minimale antal befæstede arealer og beskeden belysning og
græsvegetation.

Aalborg Kommune har den 7. februar 2012 ansøgt fredningsnævnet om godkendelse af dels ændret
anvendelse af institutionen Bodil Hjorts Vej 10 fra døgninstitution til servicecenter, administration og
fællesfaciliteter, dels etablering af parkeringspladser på udearealerne omkring bebyggelsen i henhold
til et vedlagt detailprojekt.

Fredningsnævnet har i afgørelsen anført, at der er rejst et nyt fredningsforslag for området samt
udarbejdet forslag til ny lokalplan. Det er derfor fredningsnævnets opfattelse, at en endelig behandling af det ansøgte bør afvente den samlede behandling af fredningsforslaget.
Kommunen har dog henvist til, at det haster med en afgørelse for så vidt angår institutionens bygninger, som er angrebet af råd. Fredningsnævnet har herefter meddelt dispensation til de ansøgte
bygningsændringer og ændret anvendelse af den eksisterende bygning på ejendomme.
Den del af ansøgningen, der vedrører p-pladser og mulige terrænændringer vil blive behandlet i
forbindelse med fredningsnævnets behandling af det foreliggende fredningsforslag.

Aalborg Kommune har klaget over, at fredningsnævnet har afvist at behandle denne del af ansøgningen, idet denne sag også er hastende.
Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse
Naturklagenævnet ændrede den 4. maj 2010 fredningsnævnets afslag på ansøgning om dispensation
til opførelse af to institutioner Engbo og Kastanjebo til en dispensation. Dispensationen blev meddelt
på vilkår af, at et endeligt detailprojekt skulle forelægges fredningsnævnet til godkendelse.
Aalborg Kommune har herefter den 7. februar 2012 anmodet fredningsnævnet om at godkende et
detailprojekt for anlæg af parkeringspladser ved institutionen Engbo.
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Kommunen har den 14. juni 2012, samtidig med at klagen blev indgivet, fremsendt et revideret
projekt til fredningsnævnet, som nævnet ikke har forholdt sig til. Projektet er godkendt af Naturstyrelsen som skovlovsmyndighed.
På den baggrund hjemvises sagen til behandling i fredningsnævnet med henblik på om nævnet kan
godkende det nu foreliggende detailprojekt for parkeringsanlægget ved Engbo.
Natur- og Miljøklagenævnet skal i den forbindelse bemærke, at fredningsnævnet – uanset den verserende fredningssag og det igangværende planlægningsarbejde - ikke findes at være afskåret fra at
tage stilling til om detailprojektet kan godkendes. Fredningsforslaget omfatter således ikke det område, hvor Engbo ligger og kommunen har oplyst, at det igangværende planlægningsarbejde ikke
berører de udarbejdede og vedtagne lokalplaner for institutionerne Engbo og Kastanjebo, der således
opretholdes.

Lars Busck
Fredningskonsulent

/

Lisbeth Toft-Petersen
fuldmægtig

Afgørelsen er sendt pr. e-mail til:
Aalborg Kommune, aalborg@aalborg.dk; teknink.miljo@aalborg.dk og lat-teknik@aalborg.dk –
sags.nr. 2009-28597
Fredningsnævnet for Nordjylland, Sydøstlig del, nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
Naturstyrelsen, Att.: Fredningsregistret, nst@nst.dk

3

