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Ar ].975 den. 9. april fr~~0Iling{:;)11~~vnet for lIord~iJll[lnds

nordlige frednings~r8ds i saKen

Fs. 5011/74 Fredning af "Fårup klit", Fårup by
Saltum Gogn.

Scllyriende

K e n d e l s e

Ved skrivelse modtaget den 26. september 1974 har fredningsplan-
udvalget for Nordjyllands amt rejst fredningssag for et 6.51 ha. stort
strand- og klitareal i J.<',~ru-r>klit belit;gende i Saltum sogn, Pandrup kom-
mune.

ForoRlet med frednin~en er, at sikre en grøn kile fra havet og stran-
den i vest til Fårup klitvej i øst, og fredningssagons rejsning begrundes
med ønsket om at bevare et intakt klitområde uden væsentlig ferie- og lrj-
tidsbebyggelse ud Inod havet og med forbindelse til baglandet med tilladelse
til offentlig gående færdsel fra FArup klitvej og til havet ad en afQ~rket
sti samt udlæg af en mindre purli:erings- og raGteplads p~ ca. 1000 mG ved
FE1.rUPklitvej i det nordøstre hj0rne af o.ClJ.r;:1.cet.

Fredningsforslaget ol':1fatterfølgende ejendomme i F&rup by, Saltum

t' sogn:
.t:j er matr. nr. areal i ha. heraf klitfredet i

ha.
l. Hans Mondrup og

Hinna Bjerg
3 ø

14 q
0,46
0,60

2. Viggo Thorlasius Ussing
Minna Birgitte Bjerg

3 z
3 æ

0,84
1,18

0,20
0,28

Ejerne af de af fredningsforslaget·omfattede ejendonme blev under-
rettet om fredningssagens rejsning ved skrivelse af 15. oktober 1974, lige-
som bekendtgørelse herom blev innrykket i Statstinenne, Aalborg 3tiftstidende,
og Vendsyssel Tidende for den 26. 9ktober 1974.

Nævnet foretog besigtigelse af arealet den 4. november 1974 med
efterfølgende forh,~ndlingsmød.e, hvortil samtlige indehD.VF!re af rettigheder

• ' over ejendommene var indkalrlt med 14, dag€s varsel ven anbefalede breve.
Samtlige ejere var mødt eller reur~Renteret.
Ejerne har erklæret sig indforstAet mert, nt arealet fr€des~dog '.'

; .',,...
" '
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at de forbeholder sig ret til at UrJL,tykJ'.:(; to ])arct:ll(~r af :.;tørrelse
• :)t- 2mlndst l....:Joo m

at de ekGisterende bcby~geiBer k~n bevnreu.

pilGtaet siS tilkendt en erl3tatning po. 12.931,7:; kr. SV<l~'dldc til ud-

gifter til landinspel::.tør i anledning; af en p::.b'nkt Udt3tY),1l:Lngaf arei'llet

i parce11er.

Danmi,rks l~aturfrcdllinf;sforening, Nordjyll~jnds alJtf3r.cld og Panr:rup

ko.::u:r.unelVir anbeLllet, :1.t arealot fredc:s.

De. llC.3vnet finder det 3.f b.::tydning at bevclre et intakt klito"1r~de

med adgang for of!entligheden, og da det r~g~ldenrle 3.reRi er af stor

landsk8belig værdi l vil arealet i rwdfør af nClturfrerlnincslnven.'3 ~);lo,
jfr. 'å 1 Gtk. 2 va~re at frecte "DU de neden for anfø~..te vil!c:"tr.

N~vnet finder derhos, at d8r som erstatni~b for ulem~er i forbin-

delse med fredYlingen vil være at till:ende ejerne en erstutccing pE't

12.931,75 kr.,der vil være at forrente i h~nhold til naturfredningslo-

vens 5 21 stk. 4.
Erstatningsbeløbet vil Være at fordele mellem~erne i overensste~-

mel se med deres indbyrdes ejerforhold.

Denne kendelse kan i uedfør af naturfredninGslovens § 24 inden Lt

uger fra den da§'; afsørelsen er rleoael t den pc",gEldende inllb~j nges for

overfredningsmevnet af de i ~ 22 stk. l nr. 1-6 n.Dvnte personer og myn-

digheder m.v.

I Thi bester,lP1es:

Ejendo':1mene ffi'1tr. nr. 3 E.' 3 ~, 3 ~ og 14 .9. l"årup by, Saltum sogn fredcG

4It ved ~ulæg af følgende servitut:

l. Den nuværende tilstand skal bp.vares. vel' 1:1<3. ikke foretages ændrin~'er
i terrænet eller henlægges affald, riog skal det vcere tilladt Pandrup
kommune at forec;age'fornødent jordarbejde i forbindelGe med påtænkt
forlængelse af fårup klitvej over det nordøstlige hjorne af det af
fredningen oMfattede areal. Det skal ligeledes være tilladt at fore-
tage nødvendigt jordarbejde i forbindelse med en pu t,enkt parkerings-
og rasteplads. Kli~dæmpning i.h.t. sandflugtsloven kan fortsat fin-
de sted.

2. B~byggelse, opGtil1ing af skure, boder, master og cUillpingvogne må
ikke finde sted •• Dog skal de,t vcere tillndt ejerne at opføre 2 stk.
nye ferie- og ..Jri tids!lUse på art:alet pi; parcel] er af l.1inilnu('lsstør-
relse 2.500 m~ samt foretage udstykning af riisGe, li~esom de eksiste-
renrte bebyggelser kan bevares. Ny- og ombygliing m~ aienc foretages
efter fredningsnævnBts godkendelse ::tf pliJcering og yrh'8 fremtræden.
Nødvendige adgangsveje til friti0shusHne kan etabl(~res ••

'l .'

, ,!
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•

3. !U!L1enhedeno3kal h:'l.ve ret til g,'j ende fc>]rr13cl ad en U:':El'- rket sti til
hJvet, ,'"301n vi~"3t l)tt VU(il1~)ft(~de Tidr~, L3<:t:lt o]Jbol~ J)l :J..l"'(;cl1et - nette
[!;t"lder doG' iirke inrlen for 50 1.1 frn nUVc3}·....wJo ol': l:O~':ll·;en(l(O fe1'10- 0f;
fritidsbehygce1R0 for 0~r~d0t.

~. Den nørlven~igu lan~GkabBpl~je skal kunne forl_t'lg~s ved det offentliges
forct!u3tLiltning O)'; p'2 ,"letteL:; bel:o.,::,tninr;, fv:runrJer den norj·i(;~'r.Jif~'~ p.i0je
af dennA lille bevoksnin~.

5. ?n~dninr;spVmuclv;).l:·;et kan f:,,',t:.o2';tte rl~:;.L0'r for offelltlir)it:c1enr; g':eTJ:ie
f~rdsel og opholi.

6. Parkerin",,;s- og rastepiGdc, 1301;'1 vist pZ, vecl'l;:::ftede rids,./18trikulereG
selvst~nrligt 0r; oV8rt~~es af d~t offentli~e uden url~trt~r for ejerne.

7. Spørgsfl18.1et om El fvigelser fr,l frec1ningsbc o'~eL1j11Pl.:;ernepr underl;-:ivet
de almindelige bCbteromelser i n~turfrQdning610vens 0 34.

På.taleretten tillæggos Frednin!~;i.m~('vnet for HOTd jylland s aw.t:3 nordl:i ge

fredningskreds g''lmt Frec1ninl!~Gplanudvalget for Horrljyl1ands amt.

I erstatning udbetales til Hans Mondrup og Minna Bjerg, Jacob

Dannefærdsvej 7, 1973 I~øoenhavn S8Wt VigGo Thorlatlius-Dsoine; og Hirma

Birgitte Bjerg, H. C. Andersens Boulevard 48, 1)53 København V. kr.

12.931,75., der vil være at fordele l?lellcm ejerne i overenGster:H?lelse Cled

deres indbyrdes ejerforho~d.

Erstatnin~sbe10bet vil VRr8 at forrente fra denne kendeises dato,

indtil belobet kan h;evos, r.Jed en c\rlic rente, der er l ;I~højere end den

af Danmf.l.rksllationalbank fastsatte diskonto, der er gæln.ende i 1.1<'8'

Udskriftens rigtighed bekræftes
Dommeren i Brønderslev, den 9. april 1975

~istiansen

• I~' l
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• Fredning af

Fårup Klit
Ftzrup by
Saltum sogn
Pandrup kommune
Nordjyllands amt

•

I

I REG.NR. oS-6~o. oOC

~lerfortegnelse :

l Hans Mondrup og
Minna Bjerg

L Viggo Thorlasius-
Ussing og Minna
Birgitfe Bjerg

Signatur:
~ I Fredningsgrænse
h}/i?;} ,KI i tfredet areal

K60 'St d.r d' ..• ; ran ,re nmgsllme m. pæl og nr.
• Eksisterende bebyggelse
~ Ny bebyggelse

.'Off. parkerings- og opholdsareal

Udfærdiget i august 1974 på grundlag af
matrikelkort ajour til 17/5 1974

FREDNINGSPLANUDVALGET FOR NORDJYLLANDS AMT

1:4000
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05890.00

Dispensationer i perioden: 08-12-2005 - 14-11-2006



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Ejendomsmæglerfirmaet
Thorkild Kristensen-Blokhus
Aalborgvej 9
9492 Blokhus

Aalborg, den 8. december 2005

FS 6312005 - vedr. opførelse af fritidshus på matr.nr. 3 ay Fårup by,
Saltum

Ved skrivelse af7. og 17. oktober 2005 med bilag har De søgt om frednings-
nævnets godkendelse afprojekt til sommerhusbebyggelse på matr.nr. 3 ay
Fårup, Saltum.

Ejendommen er omfattet affredningsnævnets kendelse af9. april 1975 om
fredning af Fårup Klit. Kendelsen omfatter oprindeligt ejendommene 1.,
matr.nr. 3 ø og 14 q Fårup og 2., matr.m. 3 z og 3 æ Fårup. Kendelsen inde-
holder forbud mod yderligere bebyggelse .
"Dog skal det være tilladt ejerne at opføre 2 stk. nye ferie- og fritidshuse på
arealet på parceller afminimumstørrelse 2.500 m2 samt foretage udstykning
af disse, ligesom de eksisterende bebyggelser kan bevares. Ny- og ombyg-
ning må alene foretages efter fredningsnævnet s godkendelse af placering og
ydre fremtræden." .

• Det forelagte projekt vedrører et længehus på 90-100 m2 med udnyttet tage-
tage og en placering indenfor byggefeldt på den nordligste del af parcellen.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 9. november 2005. Udskrift
af protokollen vedlægges.

Efter besigtigelsen er der foretaget undersøgelse af om bebyggelse afparcel-
len matr.m. 3 ay vil kunne foregribe senere udnyttelse afbyggeadgangen ef-
ter kendelsen på de oprindelige stamejendomme.

Pandrup Kommune har i skrivelse af 21. november 2005 oplyst, at udstyk-
ning afmatr.m. 3 ayer sket i 1975 under en udstykningssag, der omfattede
begge stamejendomme under den frivillige fredning, ligesom det er oplyst,
at området er beliggende indenfor Pandrup Kommunes byplanvedtægt nr. l
vedrørende kystområdet, hvorefter udstykkede parceller skal kunne indehol-
de et kvadrat med sider 35 x 35 meter. Ejendom m. 2 under fredningen har
en grundbredde på mindre end 35 meter.

Nævnet finder efter disse oplysninger intet til hinder for bebyggelse af

20tJ I - /:2 II 'lr - CJot'J1/ / /e,~



matr.nr. 3 ay.

Med hensyn til nævnets censur på byggeriets udformning og placering er fo-
retaget votering på stedet og telefonisk.

Nævnet vil herefter kunne godkende opførelse af et sommerhus med den
placering og udformning som er beskrevet i protokoludskriften samt i øvrigt
af materialer og med farver som ansøgt og i overensstemmelse med byplan-
vedtægtens krav.

Nævnet har herved lagt vægt på, at en bygning med den ansøgte placering
vil blive særligt iøjnefaldende og tiil gene for nabohusene, og at øvrige om-
givende huse alle er opført uden udnyttet tagetage.

Nyt projekt skal forelægges nævnet til godkendelse.

• Tilladelsen, der er meddelt i henhold til kendelsen og kan påklages til Natur-
klagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet til videre foran-
staltning. .

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt 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

•

Kopi til:

1. Knud Erik Jeppesen
2. Knud Larsen
3. Pandrup Kommune
4. Skov- og Naturstyrelsen
5. Danmarks Naturfredningsforening
6. Danmarks Naturfredningsforening, att. Bent Andersen
7. Advokat Aase Gahner Klemmensen, Luneborgvej 58,9382 Tylstrup
8. Advokat Poul Roepstorff, Bakkevej 1 C, I th., 3650 Ølstykke

Side 2/2
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Onsdag, den 9. nvember 2005 afholdt Fredningsnævnet for Nordjyllands
Amt besigtigelse i

FS 63/2005:
Ansøgning om tilladelse til at opføre et fritidshus på matr.nr. 3 ay Få-
rup by, Saltum, der er omfattet affredningsnævnets kendelse af9. april
1975 om fredning af Fårup Klit.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen og det amtsråds-
valgte medlem Knud Erik Jeppesen.

For Pandrup Kommune mødte Niels Christian Hansen,

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Bent Andersen,

For Vera Obel Jepsen og Mogens Thomsen, Sidsel Helene Mondrup og Ge-
org Engell-Hedager mødte Peter Engell-Hedager.

Sammen med Claus Ræbild Jensen mødte ejendomsmægler Claus Eskild-
sen.

Der fremlagdes :

Skrivelser af 7. oktober 2005 og 17. oktober 2005 fra Claus Eskildsen med
bilagene 1 - 12.

Indkaldelse.

Formanden indledte mødet med under henvisning til den særskilte indkal-
delse at redegøre for fredningen i 1975 af de to ejendomme henholdsvis (1)
matr.m. 3ø og 14q og (2) matr.m. 3z og 3æ.

Det fremgår af kendelsen at: " Dog skal det være tilladt ejerne at opføre 2
stk. nye ferie- og fritidshuse på arealet på parceller af minimumsstørrelse
2.500m2 samt foretage udstykning af disse, ligesom de eksisterende bebyg-
gelser skal bevares. Ny- og ombygning må alene foretages efter frednings-
nævnets godkendelse af placering og ydre fremtræden ...".

Ejendommen angivet som m (1) er senere sammenlagt til matr.m 3ø, hvor-
fra matr.m. 3ay og 3 az er udstykkede. De er begge større end 2.500 m2.

Den nu foreliggende ansøgning vedrører opførelse af et fritidshus i 1~ plan
på matr.m. 3 ay, beliggende som vist på bilag 2. Huset er på 90- 100 m2. i
grundplan og påtænkes opført i sortmalet træ med hvide vinduer samt sort
tagpaptag med trekantlister.

Nævnsformanden ønskede indledningsvist afklaret de mødendes holdning til
kendeisens ordlyd vedrørende tilladelse til at opføre 2 fritidshuse, idet det
ikke klart fremgår, om der vil kunne opføres eet hus på hver stamejendom
eller om der kunne opføre 2 huse på den ene stamejendom og parcellen her-
fra. I begge tilfælde vil det efter de foretagne udstykninger få konsekvenser



'~I ~,

for de øvrige ejendomme, hvis der som projekter~t bygges på matr.nr. 3 ay.

Peter Engell-Hedager vil tage kontakt til de nuværende ejere afmatr.nr. 3z
og 3æ for at få deres endelige stillingtagen til kendeisens ordlyd og vil sna-
rest underrette nævnet herom.

Herefter drøftedes det konkrete proj ekt:

Amtet kunne støtte opførelse af et hus i samme udførelse som de øvrige hu-
se i området d.v.s. et hus i eet plan.

Danmarks Naturfredningsforening tilsluttede sig amtets bemærkninger.

På vegne Vera Obel Jepsen og Mogens Thomsen protesterede Peter Engell-
Hedager mod opførelse af et hus i mere end eet plan.

Nævnets 2 medlemmer tilkendegav, at de ville kunne godkende et hus i eet
plan med en taghældning på ca. 22° med en placering på den sydlige halvdel
af den åbne del af grunden på det lavtliggende terræn bag den høje klit ved
parcellens vestskel.

Sagen udsat på ejernes tilkendegivelser samt evt. nye tegninger og på fore-
læggelse for det kommunaltvalgte medlem.

Sortsøe Jensen.



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Tlf. 96307000

Birgit og John Lykke Gregersen
Bronzehøj 22
Bruunshåb
8800 Viborg

Aalborg, den 14. november 2006

• FS 78/2006 - vedr. fritidshus på matr.nr. 3 ay Fårup.

De har den 8. oktober 2006 indsendt en ansøgning om opførelse af et fritids-
hus i overensstemmelse med fremsendt tegningsmateriale på matr.nr. 3 ay
Fårup.

Ejendommen er omfattet affredningsnævnets kendelse af9. april 1975 om
fredning af Fårup Klit, hvorefter der under nævnets censur kan opføres et
sommerhus på ejendommen.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 1. november 2006. Protokolud-
skrift vedlægges. Sagen har skriftligt været forelagt nævnets kommunalt
valgte medlem, der har tiltrådt de øvrige medlemmers bemærkninger.

• Nævnet kan herefter ikke godkende den foreslåede udformning afhuset.

Afgørelsen er truffet i medfør af kendelsen 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 bliver først påbe-
gyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gives
medhold i klagen.

Sortsøe Jensen



1.'

Onsdag, den 1. november 2006 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands
Amt besigtigelse i

FS 78/2006:
Ansøgning om tilladelse til at opføre et fritidshus på matr.nr. 3 ay Få-
rup by, Saltum, der er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 9. april
1975 om fredning af "Fårup Klit".

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen og det amtsråds-
valgte medlem Knud Erik Jeppesen.

Det kommunaltvalgte medlem havde sendt forfald.

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Annemarie Christensen,

• For Pandmp Kommune mødte Niels Christian Hansen, Ejeren, John Greger-
sen var mødt sammen med Peter Fausing.

Der fremlagdes ansøgning af 8. oktober med bilag 1 - 4.

Nævnsformanden oplyste, at nævnets kompetence i henhold til frednings-
kendelsen er censur f.s.v.a. placering og ydre fremtræden af det ansøgte hus.
Nævnet behandlede under FS 63/2005 en ansøgning om opførelse af et hus
på denne grund. Det er i protokoludskriften af9. november 2005 anført, at
nævnet ville kunne godkende et hus i et plan med en taghældning på ca. 22
grader med en placering på den sydlige halvdel af den åbne del af grunden
på det lavtliggende terræn bag den høje klit ved parcellens vestskel.

John Gregersen oplyste om det nu ansøgte projekt, at det er et hus på i alt
ca.125 m2 fordelt på 2 kvadratiske huse samlet ved en overdækket mellem-
gang/spisestue. Tagkonstmktionen er pyramidekonstmktion med ca. 22 gra-
ders hældning medens den er ca. 1 - 1,5 meter lavere på mellembygningen.
Husene er orienteret nord/syd på grunden samt med en særskilt garage umid-
delbart øst for på ca. 40 m2.

Hjørring Kommune oplyste, at der ved en ansøgning ville blive givet afslag
under henvisning til tagets udformning, idet denne i henhold til byplanved-
tægten skal være sadeltag uden afvalmning. Husets størrelse har man ingen
bemærkninger til.

Amtet bemærkede, at de omkringliggende huse er udformet som længehuse,
hvorfor det ansøgte ikke bør afvige herfra.

•
Nævnets 2 medlemmer voterede og afviste det forelagte projekt på grund af
den afvigende udformning i forhold til de omgivende huse, men foreslog
ejeren til nævnet at fremsende et projekt til opførelse af et længehus på ca .
100 m2 hvortil kommer garage, orienteret øst/vest parallelt med plantages-
kellet og placeret i overensstemmelse med det under FS 63/2005 anførte.



•

Sagen udsat på forelæggelse for nævnets kommunaltvalgte medlem.

Sortsøe Jensen.
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