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Gældende matrikulært kortbil.ag:

Se også REG. NR.:
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U d s k r i f t
af

0VERFREDNINGSNÆVNETS KENDELS ~Sl?R(;T()KCiL.

Aar 1931 den 18.Maj afsugde Gverfredningsnævnet paa
Grundlag af den skriftlige V0tering følgende Kendelse i Sagen
angaaende Fredning af en Runddysse, beliggende paa Matr.Nr. 27
af Knebel By 0g Sngn.

Den af Fredningsnævnet f0r Randers Amtsraa.dskreds den
13.December 1930 i denne Sag afsegte Kendelsfi er f0relagt Over-
frednin~snævnet i Medfør af Bestemmelsen i § 16 i Lov 0m Na-
turfredning Nr. 245 af 8.Maj 1917.

Da (Nerfredningsn~vnet kan tiltr~de de i Fredningsnæv-
nets Kendelse fremsatte Betragtninger, vil Kendelsen være at
stadfæste i Henh11d til de i denne anførte Grunde.

T h i b e s t e m m e s :
Den af Fredningsn~vnet f0r Randers Amtsr8~dskreds

den 13.December 1930 afsagte Kendelse angaaende Fredning af en
Runddvsse, beliggende pea Matr.Nr. 27 af Knebel By I)gSngn stad-
fæstes.



FREDNINGSNÆVNET>



"',

~ ,I

~-I"r

r-
I

!
l
I

U D S K R I F T

I I

REG.Nl .I.'~/3/
li)

Forhandlingsprotokollen for ~redningsnævnet for Ranærs Amtsraadskreds.
af

Aar 1930 den 13. December Kl. l2Y2 afholdt Fredningsnævnet
for Randers Amt Møde ved Runddyssen i Knebel paa Matr. Nr. 27 Kne-
bel By og Sogn.

Formanden, Dommer Boas, Mariager, og Medlemmern" fhv. Folke
tingsmand G.M.Jensen, valgt af Amtsraadet, og Gaardejer M.P.Mikkel-
sen, Knebel, valgt af Knebel-Rolse Kommune, var mødte.

Der forhandledes:
Sag om Fredning af et Omraade om Rund-

dyssen paa Matr. Nr. 27 Knebel By og
Sogn, Posekjær Stenhus •

.........................................................
Nævnet optog Sagen til Kendelse, idet Nævnet ansatte et

Areal Nord for Vejen i 15 mIs Bredde til 1500 Kvadrat m og afsagde
straks saalydende

K e n d e l s e :

Under Hensyn til Runddyssens ganske særlige Betydning i h&-
storisk og landskabelig Henseende anser Fredningsnævnet det for at
være af største Interesse for Almenheden, at Runddyssen i det væ-
sentlige bibeholder sin nuvwrende landskabelige Karakter, og at et
Omraade af Matr. Nr. 27 Knebel By og Sogn, nemlig det, der er be-
liggende Syd for Knebel-Agri Vejen og et Stykke Nord for denne
i 15 m~s Bredde langs Vejen - derfor fredes. Stykket Syd for Vej~
maa ikke bebygges eller beplantes, men alene benyttes til Agerbrug
Stykket'Nord for Vejen maa ikke bebygges.

I Erstatning tilkendes der Ejeren 1000 Kr., herunder indbe-
fattet Vederlag for udførte Forarbejder ved den paatænkte Bygning

Ipaa det fredede Areal; Beløbet udbetales Landskabsmaler Birkefeldt
mod Afskrivning paa Købesummen fra fhv. Mølleforpagter Fogh.

T h i b e s t e m m e s :
Det ommeldte Omraade om Runddyssen paa Matr. Nr. 27 Knebel,

By og Sogn bør fredes som foran bestemt.
I Erstatning tillægges der Ejeren som foran fastsat 1000 Kr

,... l''' T ~... -.. -. _ T\'f ,., 'Hf; 1r1 ... "...1 ...."!IY'\
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REG.NR.lÆ1
c~ /2l': 00/6

Akt: Skab nr.
(Udfyldes at dommerkontoret)

Matr. nr.: 27.3.Knebel by og sogn.

Gade og hus nr.: Anmelder:

•
STEMPELMiERK):

o
Arhus

Landsret.so erne
Arthur Ch~' ensen og
Bans Ei Christensen

hus C

Fredningsnævnet for
Aarhus Amts nordlige

Fredningskreds
'I

KUN GYLDIGT MED AfSHMPLlNG AF
DOM M E R KO N TO R E T ~ t<AS s E KQN TROLAPpARAT

D E K L A R A T ION.
"

Underskrevne ejer af ejer..dommen,matr. nr. 27SiKnebel by og soen
erklærer herved bindende for mif- ae efterføl[,ende ejere af ovennævnte
ejendom i anledning af dispensatlon :~eddelt i henhold til naturfrednings-
lovens § 53 stk. l forsåvldt a~gul' afstandsbestommelse for byggeri i for-
hold til Fortidsmj ndeværtet "Posktcr Stenhus".
at den på vedhæftede rids anførte nybygnlnf placeres således, at den sam-

men med øvrige bygninger på matr. nr. 27Q Knebel by og sogn danner en
firlænget rnm..rneom en gårdsplads.

at Nybygningen ikl{:eforsynes r.ledkvi!'ste,hvorimod det er tilladt at an-
bringe ovenlysvinduer i forbindelse med tagetagens udnyttelse.

i

at Nybygningen udføres i materialer svarende til den eksisterende bebyg-
gelse og at nybygningens sydgavl bliver en ubrudt gavl uden døre, vin-'
duer, reklamer og lignende.

at eksisterende hegn i henhold til vedhæftede r~s mellem ejendommens frug~
have, hvor nybygningerne placeres og den projekterede parkeringsplads
ikke gennembrydes.

at Passage til og fra parkeringspladsen udelukkende sker gennem 2 eksi-tt sterende huller i nævnte hegn,
l
.~
I
1

at hegnet bibeholdes og vedligeholdes, således at nybygningen stedse er.
skjult mod indsigt fra sydvest. Samme vedligeholdelsespligt gælder" I.

I'. "
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for hegnet langs kommunevejen mod Knebel fra nævnte hegns sydende mod
øst til indkørslen til gården (bygningerne på matr. nr. 27a Knebel by
og sogn)."

"a,...
at det fredede område omkring Oldtidsmindet "Poskær Stenhustt samt par-

keringspladsen stedse skal renholdes af ejeren af matr. nr. 27~ Knebel
by og sogn.

at indretning af parkeringspladsen sker i samråd med en repræsentant fra
fredningsplanudvalget for Aarhus Amt.

Fornævnte deklaratjon der begæres lyst på ejendommen matr.
nr. 27a Knebel by og ~n vil være at tingJyse med prioritet forud fore· al gaJld.

Påtaloborettirede i l~e~hold.til denne deklaration er
Fredningsnævnet for Aarhus fu~t 0t Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning.

A a r h u s, den 25 'aug. 1975.

H/lu,

e dif.penSQTion.
De~lnrati~~9~ bed2~ tin~lyst me~ :~icriT-t ~orud for

__ ' "l ,l r'''''' i g.::> " p l" ''', ~~, -'-i y r l T c:: P 1"'0 +-'- . _.j,. O r1 (:'>Y> 'fpanTeG'J~'~ O,Cl ,-,n,-~re p" ,--J~LG01 ..m~~_ ~~--._,-J .~1:~ - '- v"l,---,"lc('~.l., J r.
~~64 i n.::~turfrejnin:.:.:slov8r:.

den 27.
au~ust 1975.

I

Ha±lenberg

Bll
f':JR. 101.0
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Dette rids vedr. deklaration
af 25/8-75 angående placering
og indretning af tilbygning, hegn,
parkeringsplads, renholdelse m.v.
på matr. nr. 27~ Knebel by og
sogn.
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Bestilling ...
Iormular

X J_n" Kjeldskov A/S, K.benhavn

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Forel,;.,;f ptf Ti7t.f17YS?ili".ga-
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• c)

d)

§ 16.

§ 16.
(ny)

§ 17.

2805.02

2857.00

0289.00

3218.00

2747.00

2501.00

- 44 -

Til Arhus amt afstås de arealer af matr.nr.
29 ~ og 21 d Knebel by, Knebel, som er udlagt til parke-
ringsplads og tilkørs~lsvej til de~ne.

Overtagelsen sker 2 måneder efter påkrav fra
amtet.

De i forbindelse med afståelserne nødvendinge·
udstykninger gennemføres ved amtets foranstaltning og

~for amtets regning.

Særbestemmelse.

Omkring bebyggelse på matrikelnumrene 4 ~,
15 l, 16 ~, 16 ab, 16 ~ og 20 f Knebel by, Knebel,
og 2 ~ Lynge by, Knebel, 4~, 5 i Bogens by, Vistoft,
skal beplantning opretholdes, vedligeholdes og fornyes,
således at byggeri stedse i det væsentlige er skjult
fra indsigt udefra.

Ophævelse af ældre fredninger.

1) Fredningsnævnets kendelse af 12. juli 1962
vedr. matr.nr. 15 ~ Knebel by, Knebel.

2) Fredningsnævnets kendelse lyst 14. septem-
ber 1962 vedr. matr.nr. 21 ~ m.fl. Knebel by, Knebel
("Guldhøj").

3) Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj. ~
1931 vedr. ~atr.nr. 27 ~ og ~ Knebel by, Knebel, ("Pos-
kær Stenhus") og fredningsnævnsdeklaration af 2. sep-
tember 1975.

4} Overfredningsnævnets deklaration lyst 25.
januar 1965 vedr. matr.nr. 4 ~ Knebel by, Knebel.

5} Fredningsnævnets deklaration lyst 29. de-
cember 1961 vedr. matr.nr. 20 f Knebel by, Knebel.

6) Fredningsnævnets deklaration lyst 5. juli
1961 vedr. matr.nr. 16 ~ og 16 EY Knebel by, Knebel.



2720.00
2501.00

2501.00

5346.00

4947.00

0146.00

2491.00

3711.00

3708.00

0382.00

2561.00

5281.00

4163.00

2561.00
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7) Fredningsnævnets deklaration + tillæg
lyst henholdsvis 23. januar 1962 og 8. maj 1970 vedr.
matr.nr. 16 ~ og 16 ~ Knebel by, Knebel.

8) Fredningsnævnets deklaration lyst 14. ok-
tober 1959 vedr. matr.nr. 16 ~ og 16 ~ Knebel by,
Knebel.

9) Overfredningsnævnets kendelse af 16. febru-
ar 1972 vedr. arealer i Fuglsø, Viderup, Bogens og Bo-
gensholm.

10) Fredningsnævnets deklaration lyst 4. de-
cember 1968 vedr. matr.nr. 2 ~ Lynge by, Knebel.

11) Overfredningsnævnets kendelse lyst 5. ja-
nuar 1926 vedrrende matr.nr. 2 ~ lynge Gårde, Knebel
("Tinghulen") .

12) Overfredningsnævnets kendelse af 1. marts
1961 vedrørende matr.nr. 4 ~ og 4 i Fugls by, Vistoft.

13) Overfredningsnævnets kendelse af 5. juli
1972 vedrørende matr.nr. 10 l læggerholm og Viderup m.fl.,
Vistoft.

14) Overfredningsnævnets kendelse af 18. novem-
ber 1965 vedrørende matr.nr. 11 E læggerholm og Viderup,
Vistoft.

15) Overfredningsnævnets kendelser af 15. maj
1934 og 28. oktober 1948 vedrørende matr.nr. 2 a (2 ~)
Bogens by, Vistoft (henholdsvis Haalen og en del af Mols
Bjerge).

16) Fr~dningsnævnets deklaration af 6. januar
1960 vedrørende matr.nr. 5 ~ Bogens by og Bogensholm,
Vistoft, og~~arceller heraf (matr.nr. 5 ~, 5 n, 5 m, 5 s)

~ - - -
17) Fredningsnævnets deklaration af 14. febru-

ar 1970 vedrørende matr.nr. 4 ~ Bogens by, Vistoft.
18) Overfredningsnævnets kendelse af 26. juni

1967 vedrørende matr.nr. 1~, 1 ~, 1 !E, 1 y, 1~, 1 ~
og 1 E Bogensholm, Vistoft.

19) Fredningsnævnets deklaration af 24. decem-
ber 1962 vedrørende matr.nr. 5 f og 5 ~'Bogensholm, Vis-
toft, samt senere 5 m smst.
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0391.00 20) Overfredningsnævnets deklaration af 17. ok-
tober 1934 vedrørende bl.a. matr.nr. 1~, 1 K, 1 ~ Bogens-
holm, Vistoft ("Ebeltoft Vig-fredningen").

21) Fredningsnævnets deklaration af 28. januar
1968 om bebyggelse af matr.nr. 8 a Fuglsø by, Vistoft.

4636.00

§ 18. Dispensation.

En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-14
kan meddeles, når det ansøgte ikke vil komme i strid
med fredningens formål .

• VIII. Tinglysning:

Afgørelsen tinglyses på de berørte ejendomme.

Aflysning af kendelser og deklarationer skal dog først finde
sted, efter at Overfredningsnævnet har truffet afgørelse i sagen,
og da kun i det omfang, afgørelsen stadfæstes.

IX. Anke:

Afgørelsen vil i medfør af naturfredningslovens § 25 være at fo-
" relægge for Overfredningsnævnet, men denne forelæggelse medfører

tt ingen ankebehandling.

Ønsker en lodsejer eller anden ankeberettiget kendelsen indbragt,
må dette ske ved anke til qverfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm. :

Ankefristen er 4 uger, men ankefristen kan, idet erstatnings-
spørgsmålet er udskudt til særskilt afgørelse, først regnes fra
det tidspunkt, erstatningsafgørelsen er meddelt lodsejerne.

Per Blendstrup
amtsrådsvalgt medlem. ""I

Kjeld Søndergaard
kommunevalgt medlem.
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nævnsformand.
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