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e-e
Sag nr. 152. Fredning af Kielstrup sø med nærmeste
omgivelser, Arden kommune, Nordjyllands amt.
Genoptagelse af visse erstatningsspørgsmål.

Kendelse V:

(matr.nr. 3 ~ Krogen)

(Meddelt den 17. december 1979)

Ved deklaration af lo. oktober 1964, tinglyst den 31. ok-
tober 1964, indgik Idy Rømsgaard, nu gift Johannessen, som
ejer af matr.nr. 3 ~, 4 Q Krogen, Valsgård sogn på, at
ejendommen blev undergivet fredning, bl.a. med forbud mod
bebyggelse bortset fra et hus på hvert af de to matrikel-
numre, som fredningsnævnet for Alborg amtsrådskreds sam-
tidig tillod opført. Ejendommen var en allerede bebygget
landbrugsejendom på 10,2543 ha, som var omfattet af en
verserende større fredningssag.

Det fremgår af deklarationen, at den var resultat af et
mellem ejeren og fredningsnævnet indgået forlig og havde
til formål at sætte ejeren i stand til at påbegynde i

hvert fald opførelsen af helårsbeboelsen inden selve fred-
ningssagens afslutning. Som følge af de indrømmede dispen-
sationer med hensyn til bebyggelse frafaldt ejeren påstand
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om erstatning.

Ejendommen blev herefter udtaget af fredningssagen, der
i øvrigt afsluttedes ved overfredningsnævnets kendelse
af 28. januar 1966, som med visse ændringer stadfæstede
en af fredningsnævnet den 15. januar 1965 afsagt kendelse.

,

l •e
e

Bebyggelsen på matr.nr. 4 ~ blev opført i henhold til byg-
getilladelse af 17. november 1966 fra Oue-Valsgård kommu-
ne, medens opførelsen af helårshuse t på matr.nr. 3 b blev
stillet i bero af ejeren.

Den 25. oktober 1976 afslog Nordjyllands amtsråd en ansøg-
ning af lo. juni 1975 om dispensation i henhold til by- og
landzonelovens § 7, jfr. § 9, med henblik på opførelse af
huset på matr.nr. 3 b.

I
~

I Den i henhold til by- og landzoneloven nedsatte taksations-
kommission har ved kendelse af 7. december 1976, stadfæEtet
af overtaksationskommissionen den 6. juli 1978, frifundet
miljøministeriet for erstatningskrav i medfør af zonelovens
§ 12.

Efter at der i nogle lignende tilfælde var givet afslag på
ansøgninger om zonelovsdispensation til bebyggelse af fre-
dede arealer omkring Kielstrup sø, rejste Arden kommune i
skrivelse af 20. juli 1977 spørgsmål om genoptagelse af
sagerne, idet den henviste til, at lodsejerne i sin tid
var indgået på at lade fredningserstatningen bortfalde helt
eller delvis på betingelse af, at der blev givet tilladelse
til bygning af sommerhuse.

Over fredningsnævnet har herefter ved skrivelse af 30. au-
gust 1979 anmodet taksationskommissionen om for så vidt an-
går ovennævnte matr.nr. 3 ~ Krogen og en række andre af
Kielstrup sø-fredningen omfattede ejendomme at fastsætte
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den erstatning, henholdsvis den yderligere erstatning, som
måtte tilkomme de pågældende, når det lægges til grund, at
en væsentlig forudsætning for den tidligere erstatnings-
fastsættelse har vist sig ikke at holde stik.

Taksationskommissionen har i anledning af sagen den 20.
november 1979 afholdt et møde i Hobro med de berørte lods-
ejere og har besigtiget det fredede område .

•••
Under mødet nedlagde ejeren erstatningspåstand på 187.000
kr., svarende til den pris, hvortil velbeliggende bygge-
grunde ved Mariager fjord i Hobro kommune ida g sælges •
Herudover bør der ydes erstatning for fredningen af jorden,
som nu ikke kan dyrkes.

Taksationskommissionens bemærkninger:
Efter det foreliggende må det lægges til grund, at erstat-
ning for fredning af den omhandlede ejendom i sin tid
blev frafaldet under hensyn til den lempelse af frednings-
bestemmelserne, som fandt sted ved, at bebyggelse blev til-
ladt. Taksationskommissionen kan tiltræde, at der efter
sagens omstændigheder bør ydes en rimelig erstatning i an-
ledning af, at den nævnte forudsætning som følge af senere
lovgivning ikke har holdt stik.

Kommissionen finder imidlertid ikke, at erstatningen kan
fastsættes på grundlag af den særlige prisudvikling, som
har fundet sted for byggegrunde og sommerhusgrunde i løbet
af den årrække, der er gået siden fredningen.

Kommissionen finder, at erstatningen bør svare til, hvad
der må antages at ville være blevet ydet i fredningserstat-
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ning i sin tid, såfremt tilladelse til bebyggelse ikke var
blevet givet, hvilket i alt væsentligt må antages at sva-
re til værdien af en byggeret. Erstatningen findes her-
efter skønsmæssigt at kunne fastsættes til 30.000 kr.,
hvilket beløb skønnes gennemsnitligt at svare til værdien
i midten af 1960'ne af en byggegrund i det omhandlede om-
råde, med tillæg af renter for tiden, indtil udbetaling
kan forventes at finde sted •

•re• Herefter bestemmes:

Der fastsættes en erstatning for fredning af matr.nr. 3 b
Krogen, Valsgård sogn på 30.000 kr.

J. Lunøe

Karl Nielsen P. Ussing Olsen

•



FREDNINGSNÆVNET>



2$/ le IREG. NR. a&I1- I/o
02..74 ro .eJ ~6

•, .... * •

'JIiha '1lIftØ4e ' ..... n _..,...-4, !tobI'O, .. eJer at' a.W.

u. ~ 0' ... boI-. Yalapa1'4 ..... cleIt1U'v.. bew" p4 ....

og ettut"llf,."" .,aet'e... pø, at Mge , ...... "r el' ".\1-
tet at _ ••I'.. r.... fn4nlq , ikke .. be_~CØ8lld ·n.

n"'''., iiite t& bWIe ~h.,,'vmM te '111..,.1 .. f....Fl'......hlC..
• ukiiÅt. aa11M1q .-und 1>aD ar _ lt6,. tilladelse

..rattet """nc _ 1klce _line __ W_.nl. tom__ 1-_,

.... at II • tilh .r.ttø.. Itn:&dDa_. tIka1 tø el
""Ilt ....... , 41p Yedl1gebOl. ... pi _ etter _.MU

f

Mø .ør ur.ll Dwl l ~ et lIn....._ at .

• ' .. 1It.dtakplq l"el r .. op~ 1 ...

td." at ll•• yn .. a-tI'oll., UIe1 t. al ndt .. At ...

•17' ••• 1t~kl" 'eUU" tJ •• .,hz ••

IIsP ."1 t dl" ta,l 1 tilal ... tq hlJrtU. • '''&1.7__
ldaI hal' taAet dia und • .....,' .... , V.

u•• twol'pl ø pi. ••• rtelle.u. .. .,. 1••

..... p1alc •• al optøl"Ø p4 flÅ b7u p& rU_

tt belb .... 11It- der pi .. v. IU' al opt et .. el,rI~.



•
l~

•••

•,

.; ~...... U, a\ ~ ar ~Al lidle .... 60 ~. P1alNl'1IC

at .......... '" ~ ... «ødk'" .r ~'-
&At..- •• \d.'" ••• _........... _,U1 4e Mlftaioo

ueaw plbl.IMrnU' .... 1lU'1N1~.&Odit __ L...

..... ti.... G \11 "".1111:.,1.4. tQ&' ~.t)~r.:ttu.lJ.li.aVl-

... "1 d~••' Ol dWit 1'111'" J;'ft::O , ......

;. aE 4&ilunUOI'ioØ .-r.u.....vold' (to~ .. t.ulle-

......tN .4I'k~lIjtl t _ blot lIltal t.lcUIf..,. i ~ Ol

1ft ...-t_1 n tu4bNll_~".I'M) *al h_U,',;_ 1

n&\arUl ..t.:11A4 u4 ".t t,11 ... ep:,,", ~1 •. f.tll1"t *" al .....

e al _ro Ott~.t,Ui"tU at. iI::rw • .rur 81te __ wlo1....

M."" ..s.a tJ....... .u... at ~J.f\ ..l:. 1wl'Ul at-
b~. at ~t. aF fer.'Ul,.. :..t ~1il4. lI1liob. .1.UdbJ"llli.... la1

.. 1 ·,,,nti1olJ •• PlI tllde 1 ... 1; ir, _. <lhot' <l., l. "'".

1919 aka1 .e. dette areal tuml1~c f';)I'~"'. haUu'"

1 u,*,UbtMd .U.... i ..:I: .... r ari _qhla. af ... te..,

n..........Ol l1p-..1e. .:. til • ...,.. (tWatn!Pg ft.I1 .-1..-
"rid Ht NJ4't'u41p Ilta.i. ~I ltWUtfl tUlad... (~u

auUtu.,. COdk_Øti .. r lIC1tIIttte. 4OC>. Sit... t. h.gh ._ ••

op'" al Ult Ulklt .U.t UP~t lIlN.1 1\4-' aL-

a.IMDeUgt ..,....h.p ( • l liI..,teIr ua. uu.lQ4. \.~.W1•••

tOI'tl>tm~t 1II'14,....uHt lØ~ tl'6dl1).

l*a4 !...... \11 FU'kfU·1Nf1P! .... for ,""t ....t-.ntl.1l>. h.. _

.,.... lit4lllodU tU 1"1dM\e ~.t ."al V~ bEtr'~tt"t.<~"t tU

... 'NUS. :,u·,hr.... $1... "'t .~or .~~•• 11IIMt.l .\lh

....... "kJAT.U '" ~I' I'.UIl&1 t auto at et ~.u_rnd-

a1t:l~_ , <-et tl1\ft±.1" at .... I"U,' 1 t,·oU'trt4l''r'lUlt ..

_.) o !a4Ø.t r.Jl' .11 0' blU" \11 r.mdJ. at. '-'-. Ide
i .-ad til !lIldal1,o at.J.QVllQ& fif OY~t. t......



•

•,

•,
. ,\

Diq.... at pllle.,. •• 1 bY.r' tald eprtØr.beD ar helt\:r......

bo.la ..

Pltalere' 'lll8lKlu Danmarks Jlatw'h'lt4nlnlaforen1nc Ol

Frednlac"'lb ..t tor A&lborc AlIt.. ldakl'H •• l tol'e1DC.

"' .... n4. deklaration lIIl tlog17." på IIl1nOVeImImlte

eJea4OJa.

Hobro, de /0 l; D 1961t.

111; !erhwfr /?&1/7'",4

K E N D E ~ S ~ •.---.._--------
~ i toreaatba4e 4l1k1arat1oa Hil 'Vedhæftedekort __

handlede sJendoa tinde. trHntngll't'lll'41c pI crUDelar dsu

akØDhedog beliggenhed JtI'. naturtre4nlngsloven. § l, hvor-

to. den Wlderkutea re"",,, Dl 1 oyennævnte OlII1'ang .e4 p!tale-

ret lIOII torm •

.IJen408en er 114ta,.t af tre4nlncaaa&en ar ovennemt.

11'.. , ., 1'0rd1 1qen1ør "'a.aard .. tøl.e ar 4e OV~.0 ..hp.... ti... 1' ... hensyn til belin.. l .. hø aratl.' tr.
d n.cn..a. plated 0Ill eratatn1DI. Pantha'Verne.sikkel'he.

find .. hk. torringet.

bndels8 vil væn at tinglyse på eJ.ao.mens blad 1 tlng-

bo,en med pJ'~ pnoritet.

!HI BISfEMH]~St

Hav. IU". 311 Ol Itk Krøl.n, VtlscaU'd sop, ".ku_
tre....' .. 1 .or ... t... 1I0 ud tor... tlencle.

t-u~/7J~tqat<t et ~ .J(~ ~1d-h-
d j/.::.

(;MU~k·
'kt-fiF dl 31/0 IC/f! (..; ve r;f. rf-t-I/C--t.v /' ;(al.~



•
FREDNINGSNÆVNET>

•

~J'
l r'•

•



, ,
L,! 1

"'ru I~Y
.............1. IR. nl. ;,...... U'4. eo1il'O. 4eI' eJ" eJer fil

." ....... DItørl. VeJl ....... .-nleen .~ ..... ~ .. n••

........... tkn6e1øe. lp''''' .t,. 19(4. ~ M4 t t.l"ut'Iat

;,' lIftale .. p1ecer1nf:_ ~ aet lltreJ..d61~;"IIIiMl\e_~ II.....

.... U.U1~ ... I"....

'l'tlsn1nEraf ~, er dl .. !'}," U1 tJztr".. lU ...

.. fil 'z ca til IIloCVoll_. oe ns.... U1UsII. ti ...

..... • 'al'lCdr;.1::l&,,{'f}nt.1.'1.6' ~ Wc2 lJA J 'J.au.,. ....

.... et b... , i 0't(}J'Ønaæ1,ø, el .. rae4 .... sn•• ,. ~ .. "....
at 318 ftUValler .. et lt:~ll1!lJbt... H llØllt .. .ns [ '. eJ'::'"
I.a .,.. t tor .&c .14\ lbJI~b.. .".... .. te.

nl.... 11 , Uit.t 1t"tl~ påka4.~

..... blll "'1"_.~ h'elat.ft4In1 •• _.

, ... s.... , ,.. .. .,. ........ e","lIl 'YoeM ;& Id ti.....'

., l. e. 1 ttftid \ine17Ctll_ at II nllrl~ 4ekl.... U.,pt ••
• .,1IJ'lIl' l_.to. ~ ........ at 4«IU. ifnat'. L,. ..

... WIItIn ~11P .1~. "Ilt U1 at .~,th:,l .................
11

ØlateNt W.~ t"I.'lII<Inlnc-.tJ$VJ 1'>'\ og ~ _"*"'.,'
.... 7o.rtN~

_ 4o!deret 10&lIl6U~.{;lpd .. al Lt .... ej .nr.

lIft ililØ til .~4o::;;~ 1:Iletll tUl&':oea" eM'R'"
.. dli) ""la. OS .. "u.ut.te ..



" ," ,
(..~..

'if' '
:(

~,

g. ~~~
~~.,'.'~. 11,,,

"

III S ...~.-
F;;,,',.

lvI ~lboIg f >

,
, l,

15/11

s

If"

.......
l R;;ms['3.9.rd
(si"n J



•
KORT>

•

•

•
























	Forside
	Taksationskommissionen 1979
	Fredningsnævnet 28-10-1964
	Fredningsnævnet 15-11-1966
	Kort
	Dispensation 2010 - 11



