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Anmelder:
Landin~ektør Nellemann
Vest~, Aalborg

, jO/1" tg-G
østergaard, Vestbjerg,

D E K L A R A T I O :N.

Undertegnede gårdejer Kronborg
c:

s~ ejer af matr. nr. 16g Vestbjerg by, Sulsted sogn erklærer
~herved på egne og efterfølgende ejeres vegne fØlgende:

På naboe jendommen mod øst, matr. nr. l7a sst., er be-
liggende en oldtidshØj (Nationalmuseets 1013-1). Da jeg agter
at udstykke min foromtalte grund til bebyggelse, har jeg jfr.

I

I
I I

Naturfredningslovens o§ 2" forhandlet med Nationalmuseet og li'rednings- I l

nævnet. Idet henvises til vedhæftede kort slcalbemærkes: Det på
kortet med grønt indteenede areal skal stedse henligge som græs-
areal og må ingensinde bebyeges, ligesom her ej må opsættes master,
skure eller andre slcæmmende indretninger. Til hegn på dette om-
råde må kun anvendes levende hegn best:'3.endeaf vilde roser og
lignende, der ifØlge deres natur iklcefår en sådan hØjde, at ud-
synet mod den heromhandlede oldtidshØj nedsættes væsentlig, og
de nedennævnte påtaleberettigede skal være berettiget til at kræve,
at sådanne hegn holdes i en efter deres skØn passende hØjde. Så-
fremt ejeren måtte Ønske det, må det levende hegn suppleres af

hegn med en enkelt glat tråd, således at såvel tråd som hegnspæle
af b evoksn ingen.

'i det væsentlige dække5 ±rå~~~~x På det på kortet med rØdt og
blåt markerede areal må bebygeelse kun finde sted mellem den rØde
og den blå linie. Uden for det grønne areal må anlægges have, dog
må der på arealet mellem den blå linie og det grØnne areal ikke
findes træbevoksning, der efter de påtaleberettigedes skØn i

v.æsentlig grad nedsætter udsynet mo& hØjen.
Grunde, der ligger uden for den rØde linie omfattes

ikke af nærværende deklaration.
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Ved eventuel hegnsynsf'orretning skal l<'redningsnævnet ind-
kaldes.

r ~..~ 1 ~.. 1\. . ri .' 1
Nærværende deklaration må tinglyses på min ovennævnte ejen-

.'dom med respekt af eventu~lle nuv.ærende og af fremtidige kredit-
foreningslån og andre of'fentlige midler med Nationalmuseet og
Fredningsnævnet for Aalborg Amtsrådskreds i forening som påtale-

berettigede •• Vestb jerg, den 1962.
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AnmeldEfredningsnævnet cl
for Nordjyllands amts ((!Ll.

pATEGNING. sydli~.F-:;fredningskred<:
:(Qf1'J Har.~;r'nc.;f' 1e. 9000 .<\albr;",

Den med blå farve på deklarationsridset vi~te(byggeli~ie ophæves
for så vidt angår matr. nr. 16 am Vestbjerg, Sulsted, på vilkår, at be-

I byggeIse alene kan finde sted efter Fredningsnævnets forudgående gQdkendelse
af bygningstegninger og beliggenhedsplan.
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?Jatr. nr. 11& og 18&. Veatbjorg b7. Bulsted sogn.

Stpl. 2 kr.

Landinspekttfr Bel-
l.·nn, Aalborg.

<Jndert,e;sJ'tede gård'-Jer Tt.or'vA1d Jenaea. -'iea~Q~ti!l"gt .'Om ejef'

at 11lt\tr. flr. 174 o~ 16& V•• \i.ij~r& \>7. w,ul~te4. dOP u;;u..uf'or her-

v.li p& .~ Ot.: .t'1.e:1"fltl~on4. eJe1'o& 'Ve~ ..,". ~.l.~l

,i ~ 4t>at.r• .nI'. 11& 01" t,e11«;t. ~~ .. OJ.dtldah*~_ (:ia\lønal.a-.eeta

101.3-1) 0i pi. m&t.r. nr. 16. l1øot l" _ aind" 4.1 at o14't14ah __

(lGl,...,). ae48ne 4-ea "~1t:.d.l af" ~ hØ~ l1ger pi .. tor. nr.

.. aMllol"andrwa at ,~%"q.o.nfSOf'tt te.,. et h.j_ 1 t1'e.ratida 1 sin

ho1.be4 kO_r tU at 11øe ,i};;' ut.r. nr. 19. Da J-Si. at!-tef' at. 134-

.V1C:k4t .Sne ller1Mw:f::niU.ee tr..mde \11 beb3Bs\tlse. har ~eBao4 }i.~1OmU-

au ... " o,. 1l"re<1n1ns.~t optage" tOl"haudl1na 3.fr. ~;at:\itt.t~

lo".. -4! a.. Dftr hem:.1••• '\11 ~tødo kørt. ~,~.tp1 kvrtat ....

i'PC. intltepe4e anal altal &Jt.e4h h41U ..l4~. so. &rØfU'Oal ..

J.D..pna1D4e ~7"d, l1b'tulUlahel' oJ al 0_GattC$ ~~.ter, Wtu.re el-

ler ~ .~e ~~"4" TU hep på dette olU'lu.eal k1Ift

aveadø l..-ede beaa haUftWle At YU4e "&•• Ojj; 11~., d••

SI\\llp 4ene natv 11t&e til' .. aå4_ hØ~t at. ~t _4 (le W

b.1*O~1e4e hø~ Aedag;tt.ea "':Hentl!st, Gi:. de Ae4cm~~t.e pitale-

b.nrtt.1~o~ akal Y1'.Itrct beret.t1iZet til at k.l~;,tlYO, at 1l.t~<1ef.ne he-.

bold" S. _ .1'tel" A.re.- aaøn vt,f2-Mindtl> }l1i;t.l.. :,itr'tl.'tat eJf!r-en aAtote

... ~e't må det lCfVfJl.ule ;,esn tnqn:1erca at 1101Øl mtld en ~el" a1at

tft4. ailfldG8 .t .1~.1 tråd ø. beaaaP81. 1det ... en'l ..... åh~ af'
bevoksningen ••• .,. .... -.x if

' de" på ltf.n..te\ lIlle4. NAt og bl'" aukereø .... a1 ..

-..rael" køn .t1nde .'ted m(;llø 4ec ..~e oa ØD _16 11n1.. Uel_

tor det sr~ arefl1 _ .nl~t,ea lHl~T..40Ai _ aeJ- pi arealet. _l-

1_ den 'blA lini. og det E>rørmeareal ikke ~1D4e. tJiØllH!rvok8l1tna,
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FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

FREDNINGSKREDS

REG.HR.
Aalborg, den 2. ok tober 1987.

KONG HANSGAOE 18 9000 AAL80RG

TLF 1081 12 70 11

Journal nr. 5 / l 9 8 7

•
Hr. Finn Laustsen
Lupinvej l
9380 Vestbjerg

Jørgen hetK

Vedr.
Yj

matr. nr. 18-aæ Vestbjerg by, Sulsted. - Udstykning
og bebyggelse inden for område omfattet af deklaration
lyst 19/9-1962.

Under henvisning til Deres skrivelse af 15. januar

1987 og besigtigelse den 28. september 1987, hvoraf udskrift

vedlægges, skal herved meddeles, at Fredningsnævnet ikke kan•-•
godkende, at Deres ejendom udstykkes således, at der opføres

et beboelseshus uden for det i deklarationen fastlagte bygge-

fel t.

Nævnets afgørelse, hvorved der er givet afslag på

dispensation fra bestemmelserne i naturfredningslovens

§ 53 og i ovennævnte deklaration, kan i medfør af natur fred-

ningslovens § 58 indbringes for Overfredningsnævnet,' Slots-

marken 15, 2970 Hørsholm.

E. Bruun de Neergaard
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,iI orientering:

l. Aalborg kommune, lokalkontoret, Sulsted Landevej 93,
9380 Vestbjerg,

~. Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,

3.Fortidsmindekontoret, Mindegade 8, 8000 Aarhus C,

4. Nordjyllands amtskommune, landskabskontoret, Niels
Bohrsvej 30, 9220 Aalborg ø,

5. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165
København K,

6. Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdelingen,
vi Jørgen Balslev Hansen, Lille Voldstrupvej 7,
9230 Svenstrup J.

E.

e-e



Ar 1987, mandag den 28. september kl. 15.15 foretog

Fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige frednings-

kreds besigtigelse i

sag nr. 5/1987 vedr. matr. nr. 18-aæ Vestbjerg by,

Sulsted. - Udstykning og bebyggelse

inden for område omfattet af dekla-

ration, lyst 19/9-1962.

•

•••

Sagens akter var tilstede.

Mødt var:

nævnet ved formanden, dommer E. Bruun de Neergaard, det

amtsråds valgte medlem, Jens Nielsen og det kommunal valgte
medlem, Thyge Steffensen.

For Fortidsmindekontoret: museumsinspektør G. Kunwald.

For Aalborg kommune, lokalkontoret i Sulsted: Steen Jensen .

Nordjyllands amtskommune og Danmarks Naturfredningsfore-

ning var indkaldt, men ikke mødt .

Ejeren, Finn Laustsen, blev antruffet •

Nævnsformanden redegjorde for sagen og oplyste, at de-

klarationen indeholder bestemmelser om byggefelter og om an-

læg af et med grøn farve vist areal, der skal henligge i græs,

og hvor hegning kun må ske med vilde roser og lignend~.

Mellem byggefeltet og det grønne areal må der anlægges have

uden træbevoksning, der i væsentlig grad vil nedsætte udsynet

mod højene.
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Nævnet konstaterede, at deklarationens bestemmelse

om haveanlæg ikke var overholdt, idet der på denne og de

tilstødende ejendomme fandtes høj træbevoksning.

•
Laustsen oplyste, at hans grund er på 1701 m2, og

at han ønskede at udstykke en koteletgrund i den nordlige

ende, hvor han ønsker at opføre et mindre hus, som han

selv vil bebo. Han er inspireret til sin ansøgning af

den dispensation, der er givet til ejeren af matr. nr.

16-am smst. (Nævnets sag nr. 192/86).

e
e
e

Kunwald bemærkede, at han fandt hele udstykningen

uheldig, og at man må fastholde den beskedne beskyttel-

se af højens omgivelser, som deklarationen tilsigter.
Deklarationen har villet skabe luft omkring højene,

dels ved forbudet mod udsigtshæmmende beplantning og

dels ved, at der nærmest højene er udlagt ret store

parceller. Det er beklageligt, at beplantningsbestem-

melserne for tiden ikke er overholdt, men hvis man

tillader bebyggelse, gør man det mod deklarationens

hensigt, idet der så tværtimod vil blive behov for

tæt, alørende beplantning.

I

, 'I

Skov- og Naturstyrelsen frarådede frarådede, at

der blev givet dispensation til ejeren af matr. nr.

16-am. Denne ejendom var imidlertid afskåret fra

højene af en bred vej med alle', hvorimod den aktuelle

ejendom ligger direkte ud til friarealet omkring højene.
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Steen Jensen oplyste, at kommunen næppe vil modsætte

sig udstykning, hvis der kan skaffes vej adgang fra. Lupin-

vej.

Nævnet voterede og var enige om, at der under hensyn

til ejendommens beliggenhed ikke var grundlag for at tillade

bebyggelse uden for det i deklarationen fastlagte byggefelt.

Sagen sluttet.

E. Bruun de Neergaard

e-e
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