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År 1979, den ll. oktober blev af fredningsnævnet for
Aarhus amts nordlige fredningskreds i
F.S. 175/78 Sag angående aflysning af dekla-

ration på matr.nr. ene l d og l g,
l h, l i og l k Kvottrupgårde,
Hero sogn, tilhørende Per Hansen,

truffet sålydende

A F G ø R E L S E:
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Under nærværende sag har ejeren af matr. nr. ene l g
samt l g, .1 h, l i og l k Kvottrupgårde, Hem sogn, TV-tekniker
Per Hansen, overfor nævnet fremsat begæring om, at en på de på-
gældende ejendomme den.3. august 1967 tinglyst fredningsdeklara-
tlon må blive aflyst.

Ved deklarationen pålagde s ansøgeren, samt de neden-
for nævnte 3 medejere af ejendommene med fredningsnævnet som på-
tale berettiget en servitut, hovedsagelig indeholdende forbud
mod udstykning og bebyggelse af ejendommene udover 4 eenfamilie-

- .'
huse på hver af parcellerne l g, l h, l i og l k, samt nærmere
angivet forbud mod beplantning m.v.

Deklarationen med tilhørende ..rids er i sin helhed ved-
hæftet som bilag til nærværende afgørelse.

Det fremgår af sagen, at andrageren samt lærer Erik
Nielsen, ingeniør Kurt Boutrup og Finn Mortensen, der dengang
alle boede i København, i 1965 forhandlede med ejeren af matr.
nr. l d, 2 b Kvottrupgårde, Hem sogn om overtagelse af ejendommen,
hvorpå er beliggende en ældre bindingsværksbygning med stråtag.
I forbindelse med overtagelsen ønskede ejerne at udstykke ialt

~ 4 parceller med henblik på opførelse af et eenfamiliehus på

•
hver parcel.

Udstykningssagen blev for~lagt for det daværende· fred-
ningsnævn for Randers amt, efter at udstykningen var anbefalet af
Mariager byråd som bygningsmyndighed.

Det oplystes, at arealet ikke var omfattet af natur-
fredningslovens byggelinier, hvorfor sagen 1 nævnet blev behand-
let alene 1 relation til den dagældende lovs § 22.

På møde i nævnet den ll. marts' 1967, hvori deltog en
repræsentant for det daværende fredningsplanudvalg for Randers
amt, tilbød ejerne vederlagsfrl:fredning af arealet iøvrigt, så-
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fremt de opnåede nævnets godke~delse af udstykningen og opførel-
se af de fire ansøgte eenfamiliehuse.

Sagen blev f~relagt for Danmarks Naturfredningsforening,
som i en over sagen afgivet erklæring af 4. april 1967 henholdt
sig til en af lokalkomiteen afgivet erklæring, hvori det bl.a.
hedder:

"Vi kan udtale, at vi nøje kender både det udstykkede
og det omkringliggen~e areal. Der er ingen naturværdier, der
går tabt ved. det påtænkte byggeri, og hvad landskab~t som hel-
hed angår, vil der ikke ske påvirkning i uheldig retning - især
ikke, når de af 'fredningsnævnet for,Randers amt vedtagne bestem-
melser overholdes. (jfr. vedlagte. udskrift). Efter vort skøn bør
der derfor ikke fra naturfredningsforeningen~ side, rejses indven-
dinger mod de skitserede eenfamiliehuse."

Herefter godkendte nævnet ved skrivelse af ~o. apri~
1967 den ansøgte udstykning og bebyggelse, dog med ~ilføjelse om,
at byggeriet skulle godkendes af nævnet, og at det ville blive
stillet som vilkår, at det udfø~tes på en så lidet dominerende
måde som muligt i det pågældende landskab.

Efter at udkast til deklaration var godkendt af nævnet,
er den vedhæftede deklaration tinglyst på ejendommen den 3. august
1967.

Udstykningen er endelig approberet den 23. oktober 1969.
Det fremgår, at de 4 ejere i forening den 9. december

1965 fik tinglyst adkomst til den oprindelige ejendom, matr. nr.
l d af areal 7.4144 ha, heraf vej 4.170 m2, og 2 b af areal 360- .-
m2, heraf vej 20 m2, me~ at de frastykked~ parceller. ifølge ad-
komster tinglyst den 6. juni 1968 er fordelt melle de pågældende
som eneejere således:
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Matr. nr. l g af areal 1499 m2: '
matr. nr. l h af areal 1405 m2:
'matr. nr. l i af areal 1614 m2:

Erik Nielsen,
Kurt Boutrup,
Per Hansen,

matr. nr. l-k af areal 2000 m2: Finn Mortensen.
Hovedejendommen er senere ved adkomst tinglyst den 19.

-november' 1974 overdraget til Per Hansen som eneejer. Per Hansen
.har imidlertid ved adkomster tinglyst den 6. juni 1978 overtaget
matr. nr. l g, 1 h og 1 k,' således at han nu står som eneejer af

e--"
e

ejendommene. .
I december 1969 ansøgte ejeren af matr. nr. l i Per Han-

sen, om tilladelse til opførelse af et eenfamiliehus på denne ejen-
- dom. Sagen blev af Mariager kommune videre ekspederet til Byudvik-

lingsudvalget for Mariager fjord området, som den 28. april 1970
- afslog byggetilladelse efter bestemmelserne i by- og landzoneloven.

Afslaget blev indbragt for BOligministeriet, som ved skri-
velse af 9. oktober 1970 stadfæstede afgørelsen.

Herefter fremsatte Erik Nielsen, Kurt Boutrup og Per Han-

l'

sen hver for sig krav på erstatning 20.000 kr. for mistet mulighed
for opførelse af et parcelhus på grundene henholdsvis matr. nr. ene
l g, l h og l i.

Ved en af den i henhold til by- og landsoneloven nedsat-
te taksationskommision for Aarhus a~t den 13. oktober 1976 afsagt
-kendelse blev kravet ikke taget til følge; idet betingelserne for
erstatning efter zonelovens § 12, stk. 2, ikke ansås for opfyldt.

Kendelsen er stadfæstet den 6. juli 1978 af en af Over-
- taksationskommisionen i henhold til samme lov afsagt kendelse.

Sagen er herefter af andrageren indbragt for Vestre Lands-
ret med påstand om erstatning •

• Andragende om 'ophævelse af deklarationen er indgivet til
nævnet den 25.. juni 1978. .

, .
Sagen har været forelagt for det daværende fredningsplan-



udvalg for Aarhus amt, ,som i en den 28. sept~mbe~,1978 afgivet
erklæring'har udtalt, at man af principielle ,gru~de ikke kan an-
befale deklarationens ophævelse, idet dette ville kunne medføre
uoverskuelige konsekvenser.

Mariager kommunes ejendomsudvalg har i en erklæring
af 14. november 1978 indstillet til nævnet, at deklarationen op-
hæves. Udvalget har tilføjet, at såfremt ophævelse ·ikke sker, bør

. .. . .

~ , nævnet medvirke til, at lodsejerne får erstatning~
Sagen har senere y.æret behandlet i et møde i nævnet, hvor-

i foruden ~ndr~geren deltog repræsentanter for Amtsfredningskonto-
,e ret for Aarhus amt og for Mariager kommune.
tt Danmarks Naturfredningsforening var indvarslet, men hav-

de på ,forhånd givet udtryk for, at man ikke kunne give møde.
Andrageren anførte til støtte for begæringen om ophævel-

se af deklarationen .bl.a., at deklarationen er underskrevet af ham
og de tidligere medejere under den klare forudsætning, at de kunne
opnå tilladelse til de ansøgte byggeriet, samt at de efter udstyk-
ningen gennemførelse eft~r de dagældende regler ville have kunnet

4t opnået byggetilladelse, hvis ikke loven om by- og landzoner var
blevet gennemført.

Han har iøvrigt anfø~~, at ansøgning om byggetilladelsefIIj" er indgivet indenfor en rimelig frist efter ;ejendommens erhvervel-
se, og at byggemulighederne udelukk~nde er strandet på gennemfø-
relse af regler, som han og de 3 oprindelige medejere ikke kunne
forudse ved ejendommens .erhvervelse.

Han har endelig anført, at de fleste ·af de i deklarati-
onen forbudte foranstaltninger vel er omfa~tet af by- og landzone-
loven, men at deklarationens bestemmelser, også selvom han ikke
har planer om større foranstaltninger, der strider mod deklarati-
onen, vil være et hæmmende bånd på eje~dommen, bl.a. med hensYn til

~ mindre beplantningsønsker, haveanlæg o. lign.



Amtsfredningskontorets repræsentant henholdt sig til
den af det tidligere fredningsplanudvalg afgivne erklæring, idet
det herved oplystes, at landskabet har meget høj prioritet i

~ r • •

. planlægning, men at der "ikke i øjeblikket er planer om yderlige-
re fredning i området. Som subsidiær løsning har amtsfrednings-
kontorets r~præsentant foreslået, at man opretholder beplant-
ningsforbudet, "men iøvrigt ophæver deklarationen.

Den for Mariager kommune mødende repræsentant henholdt
tt sig til kommunens tidligere anbefaling af deklarationens ophævel-
tt se.

Der er mellem nævnets medlemmer enighed om, at det på-
gældende areal velfrem~ydervisse værdier i naturfredningsmæssig
og navnlig landskabelig henseende, men nævnet finder ikke, at om-
rådet har en sådan kvalitet, at der, sålænge der ikke er rejst
fredning af tilstødende arealer i området, er grundlag for a~ gen-
optage sagen med hensyn til fastsættelse af en erstatning til eje-

tt ren.
Uanset af fredningen i sin tid er gennemført i fuld over-

ensstemmelse med de oprindelig 4 ejeres ønske om ikke blot at kun-
ne udnytte arealet til beboelse men også at bevare naturen på ste-
det i så vidt muligt urørt tilstand, finder nævnet, at der forelig-
ger sådanne særlige forhold i forbindelse med deklarationens udste-
delse og det videre passerede, at det må være betænkeligt overfor
andrageren at kræve deklarationens beste~~elser opretholdt, hvor-
for begæringen om dens aflysning vil være at tage til følge.

Nævnet har herved lagt vægt på, at deklarationen er ud-
stedet under forudsætning af, at den ansøgte bebyggelse kunne fin-
de sted, ~ ejerne på udstedelsestidspunktet efter de dagældende

~ regler med fuld føje kunne gå ud fra, at de efter udstykningens
gennemførelse kunne opnå de fornødne byggetilladelser, samt ~ an-
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alene er ,standset af senere ændrede på erhvervelsestidspunktet
uforudsete bestemmelser, ikrafttrådt ret kort efter erhvervelsen.

Afgørelsen kan efte~ naturfredningslovens § 58 ind-
bringes for overfredningsnævnet, Amaliegade 13, 1256 København ,
K af bl.a. ,andrageren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den qag, afgørelsen er med-
delt den pågældende klageberettigede. Fristen kan illldersærlige
omstændigheder forlænges •

Såfremt afgørelsen ikke er indbragt for Overfrednings-
nævnet inden ankefristens udløb, vil nævnet 'drage omsorg for de-

t,' ~

søgning om det første byggeri er indgivet indenfor en forholds-
ie vis ',korttid efter .ejendommens erhvervelse, og at godkendelsen

. .

'.

klarationens

"

,~---- ----- I--- ,

'. Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Aarhus
den ll. oktober 1979 •

fredningskreds,

•
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Ivfatr.nr.
Kvottrup
Hem sogn

.'t-'l-'-

.' .~H ~
~ 3 AUG 1957

Id og 2b
gårde

• , • f

21.NOV19i9 -126SJ
04. DEC 19/9 - 1 31 8 7

Deklaration.

Undertegnede ejere af matr.nr. Id og 2b, Kvottrupgårde, Hem sogn
pålægger herved vor ejendom følgende bestemmelser:

l)

•
2)

efter at fredningsnævnet for Randers amt i sin skrivelse
af 20.april 1967 F.s. 927/66 til landinsrektør J.I.Holm-
strøm, Hobro har meddelt sin tilladelse til udstykning
af 4 parceller fra matr.nr. ld~pg.2b Kvottrup ghrde, hvor-
på agtes opført 4 enfamiliehus~-/;·~~,.~ejendOmmen og de fire
parceller ikke yderligere udstykKes~:V~stYkning af rest-

, \ .. "f:",.

e jel1dommen til landbrugsformål er ·'dog.:·t,i:1hadt.
~..

Parcellerne er vist på et af landinspektør J.~.Holmstrøm
udfærdiget rids.

Ejendommen må ikke bebygges yderligere ud over de 4 nævn-
te huse, hvis udseende og placering tillige med valg af
materialer og farver forud for byggeriet skal godkendes
af nævnet.

der må ikke på ejendommen opstilles boder, kiosker, skure
og master eller fremføres el-ledninger, bortset fra sadanne ,
der er nødvendige for ejendommens forsyning med elektrici-
tet, herunder ogsu medrecnet forsynia6en af je 4 n';~vnte en-
familiehuse, eller anbringes andre efter nævnets skøn sxæ~-
lllen.:f118 .' ndl'e tninger. -I>: r.)i -~':J

are~I~\4ci~~~."en for de på landinspektørens rids viste
plantninger yde~igere beplantes. Der ses dog her bort fra
haveanlæg omkring de eksisterende bygninger samt de fire
omtalte enfamiliehuse.

5) Udover de mindre terrainændringer som er nødvendige for de
fire huses placering, som iøvrigt skal godkendes af nævnet

,----~.rmnder ikke ske terrainændringer herunder afgravning.- og op-Fx" _J.1in~3ulevtl(.~t t.1 \.- '
lh(l(~{'r~ .lA, n r f dning. (\.\"'.~:-.;:'I'

F S Ci~ h J -;1 J \ II, " \.\" \ ". \ \.\ \.,
• • I~ ff (j!~. \ .- e ndommen må ikke anvendes til losseplads, bilophugnings-

plads eller på anden efter nævnets skøn skæmmende måde.
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Ejendorr~en må ikke anvendes til erhvervsmæssig camping,
herunder ikke til henstilling af campingvogne, uden at
der finder camping sted, dog undtaget parkering af camping-
vogne tilhørende de enkelte ejere til eget brug på ved-
kommendes grund, samt at der ikke må indrettes. parkerings-
plads på areale t. __...

Ovenstående begæres tinglyst på matr.nr. ld og 2b, Kvottrup-
gårde, Hem sogn, med prioritet forud for pantegæld •

.Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet.for Randers amt.
Med hensyn til servitutter og andre byrde~ henvises til
ejendommens blad i tingbogen •

~'6fL~~~ '-'--
"<.A '=>7-den ~- 1967

Som ejere af matr.nr. ld og 2b. :----, 1/
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Foranstående retsanmærkning
hæfter pantegæld: 117,02 kr. til
kendelse i h.t. lov 599/1940 •

...,,'-- ...i fOr.I\/I" l,'· ;".',- :
VI •. I'.:....ll .._t den
:, "\ \-c ~'l';;:; ')'':' n

.c1_.:. ....... ~OVI

ændres derhen, at der forud
Statsksssen - afvandingskomm.

29. aug. 1968.
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Ved nævnets upåankede afgørelse af ll. oktober 1979
er det bestemt, at ovennævnte deklaration ophæves, hvorfor de-
klarationen herved kvitteres til aflysning af tingbogen.

nordlige frednings-

Tnd:·'" -~ . ~ ,
• H:J, , 1 l,a;Y "00''"-- r'o R l •

C' ~ e,.,'-tl r elccn! !v1ariager
dcni 1 NOVl g I' g - 1 269 8 )
Afvist p.gr.a. manglende underskrift.
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