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Afgørelser - Reg. nr.: 05108.00
Fredningen vedrører:

Signalbakke

Domme

Taksations komm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer

05-02-1969

FREDNINGSNÆVNET>

REG. NR. 0.5108.00.1
SIGNALH0J
~

HVILEH0J
851

1317 III SV

ÅLBORG

INDHOLDSFORTEGNELSE
- Deklaration

af 5/2 1969 (nævn - 43/64),

om fredning,
- Afgørelse

lyst 10/2 1969,

status quo. Delvis off. adgang.

af 29/3 1990 (nævn - 13/90) - tilladelse

til

reserve-vandboring.
- Afgørelse

af 10/8 1990 (nævn - 13/90~ - tilladelse

beplantning
- Afgørelse

og midlertidigt
af 29.12.92

til

hegn om vandboring.

(nævn) -

godkendelse

af

el-styrehus.

I

- Afgørelse

af 23.02.94

MATRIKE
(ajour

I

pr.

(nævn 7/94) - tilladelse

L FORTEG
10/ 2

19

NE L S E

69)

Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:
21a

Ø.Sundby,

Ålborg

Jorder

Gældende matrikulært kortbilag: november

Se også REG. NR.:

1968

til vandboring

Hatr. nr. 2l! øster-Buølb1,

Aalborc købstads Jerder.

2~ JUN.1969
Anmelder.
ror

Fredn.1nisnævnet

Aflborg Amtsrådskreds

9;7;

Terndrup.

Sag

1t-31199t

-~--~~-~~-~----~~---

D E K L A R A T ION.

På d9n Aalborg kommune tilhørende

ejendom,

~:a.tr.

nr.

~ster-3up~b1t Aalborg købstads Jorder, li~g9r ~ravhøjene

1113-7, kaldet

21!,

1113-6 Ol

S1gnalhØ.1 eg Hvilehø.1, hvol'fra der er ou

hel'..hoUsv1s

overordentlig smuk udsigt ud ove~ Aalborg og L1~jord~n.

De to høje

er beliggend.e på hver sit bakkOdrag, der endnu for en ~tor del er
ubebYfå&Ce.

I særu011ngen mellem bakkedragene

For at sikrw ofrentl1gheden
sigt har k~unen

ning at de arealer,

e

•e

adg~~g til disse are~ler

på agne og efterrølge~e

talo med Fred~snævnet

for Aalborg

der

går Jørg~n

på vedhætteee

Amt

oe

Sonnes vej.

næv4te ud-

ejeres vegne 1ndgåat atog N.tionalmuseet

korttilag

OIll

fred-

d 20/11 1968 er

vist lied skravering. Disse arealer nord og syd tor denne vej skal
i fremtiden

henligge

sean et grønt område, og ~er må hGrpå - Ileel

nedennæv.nte undtagelse - ~.
som opsætning at .ster,

opføres bygninger at nogen art. lige-

skure eller an~re slommende indretningor ik-

ke er tIlladt. Ændringer at terræDtormerne er ej heller
Den nuværende tre- eller

tilladt.

buskbevoksn1ng e.r~.nglftt

pA ved-

hotte •• kortbilac. Ejeren

indgår pA, at denne bevok.aninc holde. al-

10488 nede eller

at den 41rekte udsIgt fra ø'avhø3 til

tjerneSt

gravhØj s1kres sAvel som WSslcten mod Slgnalhøj fra ~ørnet
lårdsvej-J'ørcen

Bakke-

Scmnesve~. Bevoksrdn,en kan bibeholdes, men må ikke

vedllseholdes (fornyes) inden tor en afstand

af 40 m tra foden at

Signalhø3 Ol trn HVilehØ3. For a~ skjule bebyggelsen langs larl Blocha

VeJ, let tra denne hø~, ml der 4ec opretholdes ellør etableres
tl1 le m bN4 bl'BlM at beplaDtn1D& laDgs skeUet .eU_

her, toru4sat at

e, pucellerne
tll

11p nævnte udilit

en 1n4-

det treded.

tra cravbø~

lJ'avhø~ m. torm1adlkes. v.d t01"DTelsenat bepl.antn1npD

'kal t1lstnbes

Ik.en

en meN artsrlc

tretlon

_eJ gran lem høJ.t en be-

komponent. In .karp oe "ge1MIsle

at beplant-

at~tnc

ningen skal WldCAs.Arealet akal 1 øvrl&1;henligge græsklædt,
4ec eventuel t

1184

en

DIBI1801l

buakbeplantn1Dl u4.n

tra- eller

tor ovennavnte 40 • tra eldtl4.h,jene.
OIII'A4etAal.cgel Itler,
nen4. er 1kke t1Ua4t.

Der kan 1n4eo ter tre4n1.D1a-

men haveaDl". med blomsterbed' 'e
Hed henbUk pi. at ....

gravhøjøne _e4

overlast kan der 1 samråd lied 4e pAtal.berettige".
tll

Uc-

trettes

.er-

sigtende toranstaltninger.
Predn1ngsDllvnethar i torbJ.n4els. lied nærværende 4e-

klarations

bebaDdl1nc

clele. var41tuldt,
en helbe.,

tor at det frede"

område skal tremtræde

at den p4 kortb1lacet .d

rød tVft

gen Sennes VeJ bll vel' nedlagt og udlagt i
vil

s.

tilkendeei .. t, at det d ansea tor .....

Aalborg kommune Gptage til

særskilt

srrs.

Y1ste del af Jø~

Dette spørcsmA1

bebanclUnc.

Den nedlagte, nu graklædte grusgrav, der gennem.kære.
at den lige nævnte del at Jøreen Senes Yej, vil perl04ev1a

e
e

kunne anvende. som mØdeplads, truutta.cene
indntningel'

til

eUel'" l1pende,

sådant brua (bænke, be17snincsaalæc.

scene, omklædnings- Ol materlaleYDgn8 eller

.. n

poclilllt

akure eg UsnøD4e)

skal være tJernet uden tor 4e egentlige brucsper1oder. Permanente 1n4.røtrdncer Ol eventualle terræntorwr1nc8r

t.rudset-

I

ter de nedennævnte påtaleberettigede

akrU'tl1p

løclke114.1M.

SUremt det mltte synes plkrævet. Vil en tolletbYlaloc
kunne eptøres in4en tor det tre4e4. 4ØlJ'å4e
t idet placeriq

·01

ydre udformnl.QIclec akal codkeDdea at de påta1ebe.rett1p4e.

Uanset toranst4eod. er en DlmScabebngel .. at det pi.
ve4be1"tedekortbilag .e4 kryd.skraver1nc a.ng.lvneomrlde tilladt.
Dlr Fl'e4D1nCSJl2vnetlskrUtl1ce

codkendel.e ar en detalJeret

plan tor beb11gelsen

lamt arealets

blgn1ngernea udseende 0l pla.r1q
torellgger. Retn1ng8e1vende ter beblegel-

.. cl hens,yn til

beplantn1J1& Dl. V.

aen er, at b1sntncerne

ikke ved størrelse

hø3de). wUomn'DC.

(specielt

tU've e, placer1D&aA V1rke dominerende i laDdakabet, og at 4en oventor

m04 SlcnalbØJ tra h3ørnet at BakkepardaveJ-Jørsen

DIlvnte udslet

'e3 beyuea.
anvendt til

Haver inden tor dette

større

et enkelt

uden en tydelie

byggeri

afcrensn1ng

Der tillægp.

område ml ao]eeg •••

ar

adganc til

undtagelse

at det krydsskraverede

berettiget

til

401 kun aUecle.

otl'entllc art og så vidt mullct

mo4 det øvrige fredede

offentl1g

område.

det således tredede areal aed

OI'D.1"åde.
E3eren Ol Dævnet skal vere

at udfærdige et ord.nre~lement

tor tredn1nc.arealet.

PAtaleret tillægges Fredningsnævnet og Nationalmuseet
eller

hver tor

sie, tor lå vidt det krydsskrav<Jrede

Nuværende
2l! øster

deklaration

1 falle.skab

område alene nævnet.

på ejendæ:amenmatr.

idet der med hensyn til

IU'.

pan-

og serV1t1.ltteJ'henVisea tU e~endemmens bL14 i tinlbocen.

Nævnets underskr1tt
lysning

begæres tinglyst

Sundby, A.alborg kØbstads jorder,

tehættelser

Sonne'

på denne deklaration

har tWldet sted, udtryk tor,

der 1ndeholder

en d81via dispensation

lovens i 2 med hensyn til
Ifølge

er, når be!1Øric t1n&-

at nævnet tiltræder
tra

deklartt1onen.

bes temmels.n 1 naturtre4n1ncs-

bebyggelse.
Aalborg byrAds bemyndigelse,
Aalborg B,-råds

Udvalt for Kasse- cg Regnskabsvæsenet,
Mar1ua Andersen

ligne
Lyst den lo.

tebruar

1969 i !alMre_

Atskr1ttens rigt1lhed bekræftes.
Fredningsnævnet

.$%6/

for Aalborg Amtsraarlskreds
Dommerkontoret
~.
"--ff
9575 Temdrup ~.P'/ø'~U""""""

den ~. februar

1969.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05108.00
Dispensationer

i perioden:

29-03-1990 - 26-09-2000

~
F~

NORDJYLLANDS

REG. NR. (). SI ot;.OO~

Modtaget J
Skov- og Naturstyrelsen

FREDNINGSNÆVNET
AMTS SYDLIGE

3 O HAR. 1990

Aalborg/den

marts

29.

1990.

Gl.F~~rNJN~SKREDS

l3/ 9O

Journal nr.

l(()I,ilI(l)t,WSl':ItOOO)l 9000 AALBORG

TLF ~Jt.1 ~2)(l R: ~ X

98127111

J.

Kruger

AS

Sofiendalsvej
9100

90 A, Postboks

3

Aalborg

•
I

Vedr.

reserveboring

Ved

skrivelse

af 2. marts

til

at udføre

en reserveboring

nærmere

angivet

På ejendommen
til

sikring

Da anlægget
diameter

og kan

alene

stk.
15,

vil

på matr.nr.

1969

kunne

ses

som

ø.

21 a

Sundby,

som

til

det

i medfør

for

et brønddæksel

Ankefristen

er 4 uger

terræn,

med
meddeler

ansøgte.
§ 34

af naturfredningslovens

§

34 stk.

Overfredningsnævnet,

Nordjyllands

og Danmarks

deklaration

og Hvilehøj.

af 30 cm over

af ejendommens

bestyrelse

ejer

2, jfr.

§

58

Slotsmarken

og bruger,

amtskommune,

Aalborg

Skov-

og

kommunal-

Naturfredningsforening.

fra

den

dag,

den

pågældende.

En godkendelse

den

opretholdes

af ankemyndigheden.

En godkendelse

om tilladelse

tinglyst

af naturfredningslovens

Hørsholm,

Naturstyrelsen,

Sundby.

De anmodet

fra Signalhøj

tilladelse

3 - 7 indbringes
2970

har

februar

i en højde

er meddelt

i medfør

1990

10.

af udsigten

3 meter

lilladelsen

ø.

21 a

på et kortbilag.
er den

fredningsnævnet

I

på matr.nr.

bortfalder,

afgørelsen

må ikke

hvis

den

er meddelt

udnyttes,

ikke

medmindre

er udnyttet

inden

5 år fra dato.

Sortsøe

Jensen

LV

O

KI:U.111\.
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FREDNINGSNÆVNET

.U'R NORDJYLLANDS

AMTS SYDLIGE

Aalborg.denlO. august

FREDNINGSKREDS

GI.

r'. ~)

S-( O

Torv

6

XIOOIlltX\JQIlS()(..lIll:)4

e<

Journal

9000 MlBORG

n'13 /90

'<

TL'X ~a;: '>f ~

•

1990.

98127111

I. KrUger

AS

Sofiendalsvej
Postboks

•

Vedr.

3, 9100

matr.nr.

plantning
den

10.

Under

Aalborg

21 a øster

omkring
februar

til

1990,

deles,

at nævnet

kan

Nævnets

§

nævnets

2970

Danmarks

at der

omkring

et midlertidigt

hegn

af den,

Er klage

Godkendelsen

i

1990

der

og besigtigel-

skal

boringen

herved

med-

foret~ges

i overensstemmelse

medfør

med

af naturfredningslovens

§

for Overfredningsnævnet,
har

ansøgt

34 stk.

2, jfr.

Slotsmarken

om nævnets

amtskommune,

fra den

indgivet,

dag,

13,

godkendelse,

Aalborg

Skov-

Kommune

og

-

00 O \

er meddelt
ikke

den

udnyttes,

hvis

den

ikke

er udnyttet

Jensen

inden

på-

medmin-

af klagemyndigheden.

bortfalder,

~ct

afgørelsen

må godkendelsen

Sortsøe

I \"f

vedlægges,

af naturfredningslovens

Nordjyllands

er 4 uger

den opretholdes

12 li

lyst

Naturfredningsforening.

gældende.

~ tv

- Be-

oplyste.

er truffet

3 - 7 indbringes

Klagefristen
dre

jorder.

af deklaration

juni

godkende,

i medfør

og Naturstyrelsen,

af 19.

udskrift

der

1, kan

Hørsholm,

omfattet

skrivelse

besigtigelse

afgørelse,

§ 58 stk.

købstads

hvoraf

og opsættes

34 stk.

på areal

Deres

l. august

under

Aalborg

1969.

se den

det

Sundby,

vadboring

henvisning

beplantning

I

90 A

5 år.

REG. NR.

FREDNrnNGSNAEVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.11

Dato 29.12.92.

hr. landinspektør
Sønderbro

5\08 ,00

Hans Stochholm,

2, postboks

14,

9100 Aalborg.

Vedr. matr.nr.

21 a 0. Sundby, Aalborg

De har ved skrivelse

af 2. december

jorder. Deres j.nr. 5077.

1992 anmodet

delse af, at der på et areal af matr.nr.
jorder, der grænser
elstyrehus

op til matr.nr.

til brug for Vejgaard

om nævnets

godken-

21 a øster Sundby, Aalborg

21 oh sammesteds,

Vandværk,

er opført et

der ejer matr.nr.

21 oh.

De har endvidere bedt om nævnets godkendelse af, at et areal på
37 m2, hvorpå elstyrehuset er beliggende, overføres fra matr.nr.
a til matr.nr.
Matr.nr.

21

21 oh.

21 a er omfattet

af fredningsdeklaration

lyst den 18. fe-

bruar 1969.
Nævnet godkender

herved

det ansøgte.

onen fortsat hviler på det overførte
Nævnets

afgørelse,

vens

§

net,

der eventuelt

relse.

50, stk.
Klage

bortfalder,

der er truffet

1, kan
~an

indgives

inden

skriftligt

Sortsøe

0& "\Q \ \ /

III - (")
00

\ }C\..\)1-

77

af naturbeskyttelseslo-

indbringes

klage

for Naturklagenæv-

til miljøministeriets

til fredningsnævnet.

hvis den ikke er udnyttet

Jensen.

at deklarati-

areal.

i medfør

4 uger

henskyde

Det forudsættes,

inden 3 år.

afgø-

Godkendelsen

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

Aalborg, den 23. februar 1994.
FS 7/1994.

Andelsselskabet Vejgård Vandværk,
Nørre Tranders Vej 19 A,
9000 Aalborg.

• Nordjyllands amt, Landskabskontoret, har den 7. ds. til fredningsnævnet fremsendt en
sag om etablering af ny vandboring på matr.nr. 21 oh 0. Sundby, Aalborg jorder, der er
omfattet af deklaration lyst den lOJebruar 1969, oprindeligt på matr.nr. 21 a SIDSt.til
sikring af området omrking Signalhøj og Hvilehøj.
Da boringen sker inden for vandværket hegnede område og alene viser sig ved et dæksel
30 cm over terræn, tillader nævnet det ansøgte.
Dispensationen, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf 50, stk. 1,
kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet, der eventuelt kan henskyde klagen
til rniljøministerens afgørelse. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb, og
rettidig klage har opsættende virkning. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet
inden 3 år. Klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet.

Sonsøe Jensen
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Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00
Aalborg, den 03. 03. 2000

Moc;taaAt i
Skov- og NatJrswrelsen

~ 7 MRS. 2UuO

REG.NR

6 \08.00

FS 3/2000: Ansøgning om tilladelse til at gennemføre Aalborg Kommunes lokalplan 11010.
Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse afd.d. til Nordjyllands amt,
Natur- og Miljøkontoret,

Sortsøe Jensen

l. Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, By og Miljø,
2. Egon Skjørbæk.
3. Hans Thomsen.
4. Danmarks Naturnedningsforening.
5. Danmarks Naturnedningsforening v/A. Thøger Larsen.
Ja.6. Skov- og Natursestyrelsen .
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Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00
Aalborg, den 02. 03. 2000

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

FS 3/2000:Ansøgning om tilladelse til at gennemføre Aalborg Kommunes lokalplan 11 010.
Amtets j.nr. 8-70-51-8-851-0002-00.
Ved skrivelse af 7. Februar 2000 har De fremsendt Aalborg kommunes ansøgning om
tilladelse til gennemførelse aflokalplan 11-10 1 på matr. nr. 21 oa øster Sundby, Aalborg
jorder, der vedrører en om- og tilbygning afLimfjordskollegiet på Bakkegårdsvej.
Lokalplanområdet er omfattet affredningsdeklaration afS. februar 1969 lyst den 10. s.md.
Efter deklarationen er bebyggelse på det fredede område ikke tilladt, bortset fra det område,
der er omfattet af det nu forelagte lokalplanforslag, hvorom det i deklarationen er anført:
"Uanset foreanstående er en nænsom bebyggelse af det på vedhæftede kortbilag med krydsskravering angivne område tilladt, når fredningsnævnets skriftlige godkendelse af en detaljeret
plan for bebyggelsen med hensyn til bygningernes udseende og placering samt arealets
beplantning m.v. foreligger. Retningsgivende for bebyggelsen er, at bygningerne ikke ved
størrelse (specielt højde), udformning, farve og placering må virke dominerende i landskabet,
og at den ovenfor nævnte udsigt mod Signalhøj fra hjørnet afBakkegaardsvej-Jørgen Sonnes
Vej bevares. Haver inden for dette område må anlægges, dog kun således at græsplæner og
fritstående træer bliver det dominerende. Området agtes anvendt til et enkelt større byggeri af
offentlig art og så vidt muligt uden en tydelig afgrænsning mod det øvrige fredede område."
Den eksisterende bebyggelse, der består af 6 længehuse orienteret i retningen nord-syd, er
opført af gule sten med sadeltag i mørke tegl og ligger tilbagetrukket på byggefeltet i forhold
til Bakkegårdsvej.
Fredningsnævnet kan godkende de foreslåede tilbygninger til de eksisterende længer, idet disse
sker mellem længerne og ved forlængelse af de eksisterende tagflader. Derimod finder nævnet
ikke at kunne godkende opførelse af en ny værelsesfløj som beskrevet, idet denne dels ville
blive placeret ganske nær ved Bakkegårdsvej og således skærme for udsynet mod højene og
dels er udformet så afvigende og med så anderledes materialer end de eksisterende diskrete
bygninger.

Nævnet vil derimod kunne tiltræde opførelse af endnu en længe af tilsvarende udformning og
materialer som de eksisterende parallelt beliggende med disse i den sydvestligste del af
byggefeltet.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet. Skriftlig klage indgives
til FredIl.ingsnævnet.

Sortsøe Jensen

Onsdag, den 1. Marts 2000 kl. 09. 15 foretog Fredningsnævnet for Nordjyllands amt besigtigelse og forhandling i
FS 8/2000: Ansøgning om tilladelse til renovering og tilbygning ved Limfjordskollegiet,
Bakkegårdsvej, Aalborg, matr.nr. 21 oa øster Sundby, Aalborg jorder, der er omfattet
affredningsdeklaration af 10. februar 1969.
Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem, Egon
Skjørbæk, og det kommunaltvalgte medlem, Hans Thomsen.
For Nordjyllands amt, Natur- og Miljøkontoret, mødte Annemarie Christensen.
For Aalborg Kommune mødte Eva Møller Sørensen og Rie Malling.
For Danmarks Natumedningsforening

mødte Per Jacobsen og Kirsten Felborg.

Der fremlagdes
skrivelse af7. februar 2000 fra Nordjyllands amt,
bilag 1 skrivelse af 24. januar 2000 fra Aalborg Kommune,
bilag 2 lokalplanforslag,
bilag 3 forslag til ombygning afLimfjordskollegiet,
bilag 4 perspektiv.
Formanden redegjorde for indholdet affredningsdeklarationen, herunder at fredningsnævnet er
tillagt en censurbeføjelse med hensyn til byggeri på områdets vestlige del.

e

Rie Malling og Eva Møller Sørensen redegjorde for det påtænkte byggeri, der omfatter dels en
T-formet bygning i byggefeltets sydvestlige hjørne, dels en renovering og udvidelse af de
eksisterende bygninger, der er opført omkring 1970. Nybygningernes tag vil på grund af
terrænfaldet ligge lavere end tagrygningen på de eksisterende bygninger. Tagdækningen tænkes
udført i ikke-reflekterende stålplader og med en taghældning på 25-30 grader. Facaderne
udføres i glas samt sorttjæret træbeklædning. Elmetræerne foran de eksisterende bebyggelser
fjernes bortset fra to træer. Nybyggeriet ville ikke hindre udsigten fra højene ud over fjorden.
Projektet har tilstræbt en nutidig udformning og nutidige materialer.
Nordjyllands amt havde ingen bemærkninger, bortset fra at man anbefalede et mørkt tag.
Danmarks Naturfredningsforening havde ligeledes ingen indvendinger mod projektet, men
anbefalede et gråt tag.
Nævnet voterede og tilkendegav, at man under henvisning til censurbestemmelsen i fredningsdeklarationen ville foreslå, at der alene opføres en længe parallelt med Bakkegårdsvej og de
eksisteende fløje og i samme materialer som disse. Da Aalborg kommune ønskede en afgørelse,

besluttede nævnet, at man ikke kunne tillade det ansøgte projekt.
Formanden orienterede om klageadgangen til Naturklagenævnet.
Således passeret.

Sortsøe Jensen
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Afgørelse

•

i sagen om udvidelse

Fredningsnævnet

for Nordjyllands

naturbeskyttelseslovens
dispensation
gennemførelse
gårdsvej,

§

Amt har den 3. marts

50, stk. l, meddelt

fra fredningsdeklaration
af lokalplanforslag

Limfjordskollegiet,

turklagenævnet

af Limfjordskollegiet,

af Aalborg

.

2000 i medfør

af

afslag på en ansøgning

lyst den 10. februar

11-010 Boligområde

Vejgård.

Kommune

~lborg

Afgørelsen

og bestyrelsen

om

1969 til

m.m. ved Bakke-

er påklaget

til Na-

for Limfjordskollegi-

et.

~

Ved deklarationen

indgik Aalborg

og Nationalmuseet

om fredning

Hvilehøj . Det hedder
fremtiden

henligge

nævnte undtagelse

Kommune

af et område ved 2 gravhøje

i deklarationen

- ikke opføres
område,

Signalhøj

bl. a.: "Disse arealer

som et grønt område,

del af det fredede

en aftale med fredningsnævnet
og

skal i

000

og der må herpå - med neden-

bygninger

af nogen art, ..

hvor Limfjordskollegiet

o

•

ti

er opført,

Om den
hedder

det i deklarationen:

"Uanset foranstående er en nænsom bebyggelse af det på vedhæftede
kortbilag med krydsskravering angivne område tilladt, når Fredningsnævnets skriftlige godkendelse af en detaljeret plan for bebyggelsen med hensyn til bygningernes udseende og placering samt
arealets beplantning m.v. foreligger. Retningsgivende for bebyggelsen er, at bygningerne ikke ved størrelse (specielt højde),
udformning, farve og placering må virke dominerende i landskabet,
og at den ovenfor nævnte udsigt mod Signalhøj fra hjørnet af Bakkegårdsvej-Jørgen
Sonnes Vej bevares. Haver inden for dette område må anlægges, dog kun således at græsplæner og fritstående træMiljø- og Energimini~b·~riet

Skov- og NaturityrelSen
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2
bliver det dominerende. Området agtes anvendt
re byggeri af offentlig art og så vidt muligt
grænsning mod det øvrige fredede område."
Lokalplanforslaget

vedrører

en om- og tilbygning

et. Ved afgørelsen

meddelte

fredningsnævnet

lokalplanforslaget,
ger, hvorimod

der vedrører

nævnet

fløj. Det hedder

i fredningsnævnets

til Limfjordskollegi-

godkendelse

en tilbygning

ikke kunne godkende

til et enkelt støruden en tydelig af-

til de eksisterende

opførelse

afgørelse

af den del af
læn-

af en ny værelses-

bl.a.:

"Fredningsnævnet
kan godkende de foreslåede tilbygninger til de
eksisterende længer, idet disse sker mellem længerne og ved forlængelse af de eksisterende tagflader. Derimod finder nævnet ikke
at kunne godkende opførelse af en ny værelsesfløj som beskrevet~
idet denne dels ville blive placeret ganske nær ved Bakkegårdsvej
og således skærme for udsynet mod højene og dels-er udformet så
afvigende og med så anderledes materialer end de eksisterende diskrete bygninger.
Nævnet vil derimod kunne tiltræde opførelse af endnu en længe aI
tilsvarende udformning og materialer som de eksisterende parallelt beliggende med disse i den sydvestligste del af byggefeltet."
Afgørelsen

er påklaget

til gennemførelse

for så vidt angår afslaget

på en dispensation

af den del af lokalplanforslaget,

der vedrører

opfø-

relse af en ny værelsesfløj.

Klagerne

har bl.a.

eksisterende

at lokalplanforslagets

og ny bebyggelse

der med hensyn
sisterende

oplyst,

formål bl.a. er, "at

ved en om- og tilbygning

til bebyggelsesform,

materialer

og farver tilpasses

ek-

bebyggelse."

Det aktuelle

skitseforslag

ningshøjden,

lavere

end den eksisterende

gelsesformen

bygger

den videre på det eksisterende

det samlende

gårdrum

kroppene

får et udseende,

til en ny værelsesfløj

er, hvad angår byg-

bebyggelse,

hvad angår bebyg-

byggeris

i midter med små intime gårdrum mellem

samt motivet,

hvor muren

samler hele bebyggelsen

tema over
bygnings-

og markerer

den mod landskabet.

Tagformen

med ensidig

den lavere taghældning
gøre den samlede

hældning

end den eksisterende,

er med til at gøre taget knap så dominerende

bygningshøjde

der, der ikke reflekterer,
for materialevalget

er anderledes

mindre.

og pladernes

Materialet

og

på taget er stålpla-

farve er diskret.

er dels, at det af tekniske

men

årsager

Begrundelsen

ikke er mUligt

3

4t

f. eks. at anvende
som muligt

teglsten,

specielt

dels at gøre taget så usynligt

set fra højene

ler og farver på facader

ud over fjorden.

anvendes

og neutralt

Hvad angår materia-

sort træbeklædning,

der er et materi-

ale og en farve, der er kendt fra det eksisterende

byggeri _

Nybygningen

mod højene end den

vil ikke dække yderligere

eksisterende
indbygget

bebyggelse.

en mulighed

ved det centrale

Det fremgår

ligeledes,

at der i projektet

for at få åbnet mere op for udsynet

er

til højene

gårdrum.

Fredningsdeklarationens
først og fremmest
kollegiet

for udsigten

bestemmelse

ses i forhold

om en "nænsom bebyggelse"

til landskabet,

skal ses som en del af en helhed,

skal

og en tilbygning

da der allerede

til

er opført

byggeri på stedet.

Det er efter klagerne s opfattelse
en længe parallelt
byggelse

med de eksisterende

end det foreliggende

rende udformning

ikke rigtigt,

projekt.

og materialer

rer. En ny længe vil derfor
sterende byggeri

og dermed

Naturklagenævnets

formand

har på nævnets
følgende

kan meddele

dispensation

Formålet med fredningsdeklarationen

vegne

er at sikre offentligheden

og Limfjorden.

skal henligge

Deklarationen

tillader,

godkendelse

som et grønt område.

til gravhøj

over Aalborg
Den eksistesåledes,

at

Sonnes Vej.

at der på et areal ved hjørnet
en nænsom bebyggelse,

af en detaljeret

adgang

sikres såvel som udsigten

af Bakkegårdsvej-Jørgen

og Jørgen Sonnes Vej opføres
skriftlige

fra gravhøjene

skal holdes nede eller fjernes

fra gravhøj

når det

formål.

og at sikre udsigten

rende træ- og buskbevoksning

jf. naturbeskyttelseslo-

fredningsbestemmelse,

til det fredede område

fra hjørnet

i andre farver og struktu-

§ 50, stk. 1, at fredningsnævnet

fra en fastsat

mod Signalhøj

identisk med bebyggelsen

afgørelse:

ikke vil stride mod fredningens

udsigt

tilsva-

let kunne blive en uægte kopi af det eksi-

af naturbeskyttelseslovens

den direkte

er en mere nænsom be-

En længe i fuldstændig

materialer

Det fremgår

Arealet

af endnu

virke dominerende.

vens § 81, stk. 3, truffet

ansøgte

bygninger

vil ikke blive

fra 1970, da der i dag produceres

at opførelse

af Bakkegårdsvej

når fredningsnævnecs

plan for bebyggelsen

med hensyn

4

til bygningernes

udseende

og placering

samt arealets

beplantning

fore-

ligger.

Klagerne

ønsker

vej-Jørgen

tilladelse

Sonnes

Det fremgår

til, at der nærmest

Vej opføres

af det fremsendte

ning set fra Bakkegårdsvej
byggeri,
nalhøj.

og at bygningen
Bygningen

materialerne
hældning.
byggelse

r·
'.

at den nye byg-

vil virke mere massiv end det eksisterende
til en vis grad vil genere udsigten
udføres
byggeri,

kan således

i materialer,

mod Sig-

der afviger

og opføres med ensidig

ikke karakteriseres

fra

tag-

som en nænsom

be-

af arealet.

anførte

kan ikke føre til en anden vurdering

til naturbeskyttelseslovens

af fredningsnævnet
medhold

dokumentationsmateriale,

i det eksisterende

Det af klagerne
forhold

af-Bakkegårds-

en ny værelsesfløj.

skal endvidere

Byggeriet

hjørnet

foretagne,

dispensationsbestemmelser

og der kan således ikke gives

af sagen

i

end den
klagerne

i klagen.

Fredningsnævnet

for Nordjyllands

ved der er meddelt

afslag

slag 11-010, der vedrører
fjordskoliegiet,

Amts afgørelse

på gennemførelse
opførelse

af 3. marts

2000, hvor-

af den del af lokalplanfor-

af en ny værelsesfløj

til Lim-

stadfæstes.

Inger Vaaben
viceformand

/

Else Brix Knudsen
fm.

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

§ 82. Eventuel retssag til pr ~

MODTAGET

Skov- og Naturstyrelsen

28 SEP. 2000
Fredningsnævnetfor Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 90000 Aalborg
telefon 96307000

REG. Hl 5/0 cf. O O
Aalborg, den 26.09.2000

FS 53/2000: Vedr. ombygning af Limfjordskollegiet, Bakkegårdsvej, Aalborg.
Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Aalborg Kommune, Teknisk
Forvaltning.

Sortsøe Jensen

l. Nordjyllands amt, Natur- og Miljøkontoret.
0(2. Skov- og Naturstyrelsen.
3. Danmarks Naturfredningsforening.
4. Danmarks Naturfredningsforening v/Anton Thøger Larsen, Vodskov.
5. Egon Skjørbæk.
6. Hans Thomsen.

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

Aalborg, den 26.09.2000

Aalborg Kommune
Teknisk Forvaltning. Vesterbro 14
9100 Aalborg

FS 53/2000: Vedr. ombygning af Limfjordskollegiet, Bakkegårdsvej, Aalborg.
Ved afgørelse af2. marts 2000, der er stadfæstet afNaturklagenævnet, afviste fredningsnævnet
et forslag tillokalplan 11-101 på matr.nr. 21 oa øster Sundby - der er omfattet affredningsdeklaration afS. februar 1969, lyst 10. s.m. - for så vidt angår udformningen af en udvidelse af
Limfjord-skollegiet under henvisning til den ved deklarationen tillagte censurkompetence, men
tilkendegav, at et nærmere beskrevet projekt kunne forventes godkendt.
De har nu med skrivelse af6. september 2000 fremsendt et ændret projekt i overensstemmelse
med denne tilkendegivelse, og hvorefter der sydvest for de eksisterende bygninger opføres
endnu en bygning, parallelt med de eksisterende og i størrelse, udformning og materialer i det
væsentlige identisk med disse.
Efter skriftlig behandling kan nævnet i henhold til deklarationen godkende det nu forelagte
projekt - der er beskrevet i kortmateriale, tegninger og materialebeskrivelse - og hermed for så
vidt lokalplanens indhold.
~

•

Mgørelsen 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

