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Fredningen vedrører: Anholt Deklarationer

Domme

Taksationskomm issionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer 20-12-1957 der er flere
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Statsministeriet (Fredningsregistret), ~København Y1 (.,...
;,c~1

A f e k r 1. f ,. REG. NR. {.tb
M8~I'~IU". ,2& ADbolt. 22. I1OY.1951. , .. 4•

• lIMlter. hedDl_-'" ~or
ReDden am' .. d do'"aer r04. M.~18ge...
••8. 28-19;6.3tempel~rl.

Frednlas-deklaratloft.

Undertegnede 8ogaerld8to~a4 Robert naamaasen,' Aahol'. der
ved arver blevet ejer a~ den lod at as'r. ar. ,2a Aabolt, der
er beligsende umiddelbar' nord ~or matr. nr. '1 ADhol' (kel-
de' Jordemoderloddeo) tl1blder berved blDdeDde to..at, og etter-
tdgønde _Jer. a' 1a4. avate lod frede uden eret.'.ln,.

Det fredede oærdde atgrene••• ~le4e ••
Mod nord at skell.' mod ". Anholt,
mod ..s, at vejea lanse .kelle' '11 a.'r. Dr. lak,
mod 8,4 at Jorde.oderloddeD •• a&r. nr. 31, 0l
mod øe' at ma'rtkulsskelle' (.0r4b3erss .k~D').

Fredningen her følsen'e oat.ag.

Len er fuld.~ndlr. Der .l lkke beb,J,ges eller beboe. eller OYer-
hoyed.t anbrlas •• tae'e tndr.tolag.r, l1se80m der ikke al ud-

graves, henkaøtoø ~ttald o.a. v., opstilles boder, klo.ker eller
sadet.

Re'ten tl1 beplantning tbrbehol~e •• Lodden al etbegn.. -
dOI lala med løvende hesn.

,
Almenbeden ml terde8 \11 tods ulea at ak8de beple.tntng e.y.

og mod at rette slg etter ejerens .yt. 80y1s.18,.1'. .
Da lIin ~dlc01DlI'endnu ikke er berlrtlp'. ..«uadent!'l"e,.

s.E.aaemu8oen, Bdt'h DBa og Oda E. S'rathe, tor at \la,I,.01ag
kan tinde sted.

PA'.lereUen tillægges tredalapuwne' tor Rander. a., pI.
det ottentl1... 'leIDe aamt Abhol' 8ora-rld. t torening 811e ..
hver tor s18.

Anholt 1It1. ateder 1 ~Qli 1951.
Robert laeau8a.a. Sve.d Ra.lluaaea.



I toraDøt~.Dde toretas-ø deD rettel •• , 8t det forbeholdes
ejereD at bygge 2 - to huse efter .ed hensyD til bellrgenhe4,
tegninger og tarv.r at ha.. rAdtert 81g .ed trednlngaMvnet.

Åubolt, dea 7. ~ull 1951.
: I
I I Robert Rasmussen.
I I

I Idet fredningsnævnet tor Randers amt modtager foran9t~ende til-
bud, mød det indhold, det bal' tAet ved tl1fø3elsen at 7.7.1957,

bestemmes, at deklarationen vil wære at tlnglys8 tor .~ .1d\ sn-
gAl' det 1 dokumentet beskrevne areal at matr. ar. '28 ~\nholt.

Fredningsnævnet tor Randers amt,den 20.11.1951.

Fog.

I henhold til vedlagte tuldmaeter fra tru Oda Ellae stratbe,
Løvakat pr. DJerrlngbro, og tru Edith Dan, KIldekrogen 15, Sø-
borg, meddeler undertegnede dommerfuldmægtig ~. Kristensen, Ma-
riager, øamtytke tl1 tinglysning af forant~~Dde frednlu88de-
klaratioa.

Mariager, den 20.12.1957.
A. Kriøtenøen.

Indført l dagbogen tor retskreds nr. 65. Grenaa
Afgift købstad m.v., den 22. DO •• 1957.
§ 14111' kr. Lyst. tlngboS1 Aktl Skab E nr. 410.
lalt 'kr. Fuldmagter forevlst 21/12 1957.

",uDllJrknlnfU
EJendommen er behæftet med byrde OS servitutter.

Vestergaard."

-0-0-0-

, I
I I Afskrift.na rigtighed bekræft_ ••

J'rednlngaftlBVDetfor lænder. Brat. deD 9. januar 1959.
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Aar.lelders }i'red.ft1US8'
mw:n.et for nander.
amt.

Till.. tl1 deklaration ••••••••••••• =•••• :.=3••
Det fredeete areal et" nu udetykket under .. tr.... ,2.!.

AAholt by oc aop..
Etter e.Dat"'1& vedtaael.. :I. tr.da1ac.~.t oS .rt.r

ved'ta ..elae i Auo1 t Bop.rAet -.odl"e. f'or .... tiend. flakl.ratiol
derhen,
.u IUlVDet pdkeader ud.tyJød.... ,Q at aatr.nr. ::J2J!,.Aab.olt:I.

, parceller a•• viat p4 V.dlaet. af landinapektør Bylle.
ated udtardlcede rida.

d der tillacl.. optørels. at et ao... l"hua .ed tilh..read.
udbu. pi k.er at de tre parceller, idet ku.en •• plac.ri~
oc uclf'onmiD& .... t valB at .. tørlaler OB ta.'l"Yer torud.
sleal pdkend.. at treda1ucs ......et.

Det er en forud •• ta1.ac tor _driø.c.n af' deklaratloaea.,
Al det hue, der ekal oprer.s pl deD •• t1Ig ••• at parcel.
lerae :I. det hele akal hold •• v.et tor eD.linie trukket 1.
torl_l.e at .attac.d.D på det bu.. der .ed tr.dA:1DC••
nævnet. tl11a4ela. er optørt pl den nord for pare.llen 11g-
sende ej_ad... der på rid ••t er b.t ..... pareel 4 af •• tr.
Dr. ".2. Anholt. A1 ottentllcbeden8 adcanc t:11 arealet 1

overe ••• temmel.e .. d deklaratione •• indhold bevar •• , b.r-
uader 0•• &, 51 der er ad.aDB tor oft•• tligbede. til t.rd~
.el ud til 0& .......l-DCS akr.Qten ved ar •• lats •• tcrMDa.,

Med.un<1erskl'e"f'll.eJer at •• tr.ar. '2.1 J\.nholt by oc .op,
erkl... r a1c ladtoraUet ••d vl1JeI.... tor endr1..... at de.
klaration •••

For .operAdetl
Jena A..V.Lare.ø.

Anholt. den lo/lo ...67.
So. eJerl
Robert R.amu •••n

I.S.Hyl .... rd Kristian ••••

F~ingaa.YDe. tor Raadere amt. d.n 16.oktober 1'67
A.Holck-Cbrl.tl .....

Fo~de.. .t.dtort~er.
Ia4t.rt :1 tiDglyanløcada&bocen tor r.tteD i Ur.Da. de.
18.okt.1967.
Ly.t Tingll)ocl Bd. :Bl. Aabolt Akt O ør. 491
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T~~~"", ;Joy." 'It\ M~f~~' ]~,', A~'l1r, der 16/7 19'7 ..... "n
k.t fra .. tr.ør. )24. Ueklaration, lyst 22/11 19'7. batter
iflS. tiaabocea på .atr.nr. 45 ADJ101t. hvoruader _tr._.
32A irl«. landbrug •• inieteriets skrivel •• af 2'. jUAi 1'"
er inddraget •
.:\.JWa~Jc~If.'
Matr.nr. '2~ er b.bartet "4 ••rvitutt.r •

.,

•

.........-_ --
~y.~~~~ t~f.~'b~g... t~iat t41 ~,~ ,~,~8til rr..-kattwl••
af' a.. tykke tra 1... Qora Peter.ell, Uellenp, .er tfl.. lM-
tucet akøde lyet a.. byrde .. d trist till/_ 1968 er .-J.r
ar uudatykket: parcel at '250.

Bolten. I IÅå
a.

ForaD.tA_Dde deklaration .. 4 till •• tiltr.de ••

• 11.I"Up, de. 27.d totter 1967

(.~ kabel' ar uud.tykket parcel at
matr.ftIt. '2.1 .Aab.elt)

....- ..

ee

Indtøx''t i t1.Ja&lyaaiagad •• bopn tor retten :1 Gr.... dM
l.Mv ••ber 1967.
Lyat. T1naboc' Bd. Bl. Aa1Iolt Akt O I'U". 491.n.'.....rkfti .. at 18.10.1967 ... t.....

Helt ••

.------_ .........

Udakrttteaa rLgtlahod -.kr.aftea.
Fre4tt:laC8IWV1let tor Randere a.t.
C1y11~rkea*or.~ 1 Raad.~ ... 12.4eceaber

Øal1~

\

\
I



•,,.{
!••,

•
..c-•
E
E
o~
<••
o~
<
o
"o
"~
o
>

"•o~
-" •"• '"< •"' "• "o
" t~lo"o~•'".. .,;
""•~
<• '"~

O~
"" ,.,~• '"• "< " ~
• .... ~• O "" '" '""• -:2~
<• ~
'i" '" •>" .:;... ""o •~ L

• -O< .: •< < •• • "~ ~
" "'" < •

Y-l fløj

,
i

Akt: Skab nr.

11 JJ "I J:J Ic JJ
-.J ....., J p.,. Clf'.J.JC

t l n, Ir 1--:' VI

et .' .
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..;l:rl,rCf ,'.&"t ~;'l hOf,

Rids i l;~OOO
f t ,,~e"l ::18. r. nr. ,/

Anholt ny o~ 00gn.
Udf'~rdi~et i nnlednin!! ~f tinglysning
~f ~este~melser vedr. heby~~e15e.

lo .. .I'. ...s

Trr-llnlll':on.r\Ul"t for
l ·01 l.r .. -\u.t

F.s.6'1J..ttr
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 7. januar 2020

FN-MJØ-135-2019. Robert Rasmussens fredningsdeklarationer på Anholt  

Fredningsnævnet modtog den 5. december 2019 en henvendelse fra Norddjurs Kommune om gennemførte 
udstykninger og bebyggelser indenfor området for Robert Rasmussens fredningsdeklaration. Baggrunden for 
henvendelsen var et ønske fra ejeren af matr.nr. 32e Anholt By, Anholt, om at kommunen bekræftede, at 
fredningsdeklarationen er ophævet, så ejendommen kan udstykkes og bebygges også på den frastykkede 
del. Ejendommen ejes af Liselotte Gaardmand. 

Fredningen

Robert Rasmussens fredningsdeklarationer er en del af flere samlede fredningsdeklarationer på Anholt fra 
den 20. december 1957. Det fremgår bl.a., at der på arealerne ikke må bebygges eller bebos eller overhove-
det anbringes faste indretninger, ligesom der ikke må udgraves, henkastes affald osv., opstilles boder, kio-
sker eller andet, mens retten til beplantning forbeholdes. Ejeren forbeholder dog sig at bygge to huse efter 
at have rådført sig med fredningsnævnet med hensyn til beliggenhed, tegninger og farver. 

Fredningsnævnet meddelte i 1983 en landinspektør, at aflysningen af fredningsdeklarationen var sat i bero, 
idet fredningsnævnet anså deklarationen som en frivillig fredning, idet det oprindeligt var en fuldstændig 
fredning, der senere blev begrænset. Det var fredningsnævnets opfattelse, at naturfredningslovens § 34a (nu 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 5) og eventuelt også § 34 (nu naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1) for-
mentlig fandt anvendelse. 

Fredningsnævnet meddelte ligeledes i 1983 Århus Amt, at der ikke var grundlag for at slette deklarationen 
på grundlag af en lokalplan fra 1979. Grenaa Kommune havde mulighed for at starte en sag efter naturfred-
ningslovens § 34a for at få deklarationen aflyst, idet kommunen dog muligvis kunne overveje en dispensa-
tionssag. I en sådan dispensationssag måtte der så redegøres for lokalplanens afvigelser fra deklarationen, 
hvorefter fredningsnævnet så måtte tage stilling til, om afvigelserne var af en sådan karakter, at man trods 
deklarationens bestemmelser kunne tillade lokalplanen gennemført. 

Sagens baggrund

Norddjurs Kommune har beskrevet sagen med henvisning til følgende kort, hvor området for deklarationen 
er markeret med turkis, skellet er markeret med rød og den grund, som ønskes udstykket fra matr.nr. 32e 
Anholt By, Anholt er markeret med gul:

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Det fremgår af deklarationens kendelser, at den samlede ejendom i 1967 blev tilladt udstykket i tre parceller 
med et sommerhus på hver parcel. De tre parceller var herefter matr.nr. 32g, 32e og 32f Anholt By, Anholt. 

Der blev i 1979 vedtaget en lokalplan, som bl.a. omfattede matr.nr. 32g, 32e og 32f Anholt By, Anholt. Det 
fremgår af lokalplanen, at planområdet indeholder den aktuelle fredningsdeklaration, og at gyldigheden af 
lokalplanen for området forudsætter, at fredningsdeklarationen ophæves. 

I 1996 blev matr.nr. 32e Anholt By, Anholt udstykket til tre parceller, matr.nr. 32h, 32i og 32e Anholt By, 
Anholt. De to tomme grunde blev bebygget mellem 1996 og 1999.  

Norddjurs Kommune har oplyst, at det ikke har været muligt at lokalisere dokumentation for, at kommunen 
har anmodet fredningsnævnet om dispensation til lokalplanens gennemførelse eller udstykningen af ma-
tr.nr. 32e i 1996. Der findes ingen dokumenter, hverken i kommunens journalsystem eller i filarkivet for År-
hus Amt. Da fredningsdeklarationen fortsat fremgår af Miljøstyrelsens fredningsdata på Danmarks Miljøpor-
tal, kan der være stor sandsynlighed for, at deklarationen ikke er blevet ophævet, eller at der ikke er dispen-
seret fra den siden 1967. Kommunen vil derfor gerne have fredningsnævnets bidrag til at få afklaret, om 
deklarationen fortsat er gældende. Hvis det er tilfældet, anmodes fredningsnævnet om at overveje, om der 
kan indledes dispensationssager både i de historiske sager og i den aktuelle sag som alternativ til en omfat-
tende sag med deklarationens ophævelse.

Miljøstyrelsen har som teknisk bistand til fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4 i 
en udtalelse af 19. december 2019 anført, at det fremgår af den omtalte lokalplan, at de tinglyste deklaratio-
ner om frivillige fredninger søges ophævet. Der er således ikke tale om, at det ved lokalplanen er forudsat, at 
deklarationerne ekstingveres som følge af lokalplanens vedtagelse i sig selv. Man har således også søgt fred-
ningsdeklarationen aflyst ved at henvende sig til fredningsnævnet som påtaleberettiget, og fredningsnævnet 
har afslået at medvirke til aflysning, idet en fredning ikke blot kan kvitteres til aflysning, men alene kan op-
hæves ved rejsning af en ny fredningssag. Grenaa Kommunes bestræbelser på at søge deklarationen ophæ-
vet synes derfor at være stoppet der. Med en lokalplan kan en kommune ophæve udtrykkeligt angivne til-
standsservitutter, hvis servituttens opretholdelse vil være i strid med lokalplanens formål, men dette gælder 
alene for private tilstandsservitutter og ikke for servitutter af offentligretlig karakter. Fredningsdeklarationen 
synes da også fortsat at være tinglyst og dermed gældende. 

Fredningsnævnets bemærkninger

Det er fortsat fredningsnævnets opfattelse, at deklarationen af 20. december 1957 er en egentlig fredning, 
og at den som sådan er omfattet af naturbeskyttelseslovens regler om fredninger.

Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en 
fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål.

Det fremgår af fredningen, at der på arealerne ikke må bebygges eller bebos eller overhovedet anbringes 
faste indretninger, ligesom der ikke må udgraves, henkastes affald osv., opstilles boder, kiosker eller andet, 
mens retten til beplantning forbeholdes. Ejeren forbeholder dog sig at bygge to huse efter at have rådført sig 
med fredningsnævnet med hensyn til beliggenhed, tegninger og farver. Denne ret til bebyggelse er udnyttet.

Det vil være i strid med fredningens formål at give tilladelse til byggeri, når der indenfor fredningen ikke må 
bebygges, bebos eller overhovedet anbringes faste indretninger. Fredningsnævnet har derfor ikke kompe-
tence til i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 at meddele dispensation til et nyt byggeri. Det kan i 
den forbindelse ikke føre til et andet resultat, at den tidligere Grenaa Kommune i strid med fredningen har 
tilladt byggeri indenfor fredningen.



3

Fredningsnævnet kan med den samme begrundelse ikke meddele lovliggørende dispensation til de bygnin-
ger, som er opført uden fredningsnævnets tilladelse.

Norddjurs Kommune må derfor henvises til at søge forholdene lovliggjort, herunder at søge en eventuel 
mulighed for yderligere bebyggelse ved at rejse en fredningssag til fredningens ophævelse efter reglerne om 
gennemførelse af fredninger, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 5. 

 

Martin Møller-Heuer

Denne udtalelse, som er afgivet af fredningsnævnets formand, sendes til:

1. Bjarne Golles,
2. Ingrid Remy,
3. Miljøstyrelsen,
4. Norddjurs Kommune, 19/22703,
5. Liselotte Gaardmand,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs.



D e k 1 a r a t i o n •

København,d.1S'marts 1939. 29'marts 1939, 2799.
Undertegnede pllægger eje~~atr.nr.39 Anholt by og sogn,som

fredningsnævnet har tilladt uanset reglen 1 lov nr.140 af 7/5
1937 § 25 stk.2,den servitut,nt dene bebyggølee,beplantning m.v. til enhvE
tid skal være godkendt af fredningsnævnet.

Påtaleretten tillægges Randers amts fredningsnævn.
R.L.AlbertEen.

Hellerupvej 78, Hellerup.
Til vitterlighedl

A.Blngdal, statsaut.skibsmægler.
Havneplads 7.Grenaa.

Indført i dagbogen for retskreds nr.57,Grenaa købstad m.v.,den 29'
marts 1939.
Lyst. TingbogsAkt,skab J.nr.384.

Rils.
-1- -1- -1-

Afskrlftena rigtighed bekræftes.
I"redningsll:('''I14~t for

&adertl Aw" - 9 DKT. 1m

• I



·/.

., . Statsministeriet (Fredningsregistret), København K .

REG. NR. J.U .2Jj. j~

Matr. ar. 411 Aahol'.

Å t • k r l t t.

22. ••• 1951. 3005.

r.8. 28-1956.

ADlle1d.r.Inaala t tor Ran-

....... , aOll_r '01.

Mar1apr.

Undertegne •• Aabol' Sop.ri. ti1b,..r h.r ... bl.ae.de

tor Anho1' Ko.alla•• 08' •• "1'8 .~.re at .. 're 1lI'. 4U Auol'
at laa. a.u •• 11'. fulde_digt tnd. ud••• 1'8.. '.1 ....

ronAl.t ••d Indftlft' ••• 1' .IIVDllaat .lkr. 4.' pllodd ...

opa'111.4 •• 1.4.... rk. tor torlt ... Anhol'-beboere ,.. ••• d. oa-

,l.el.er l. tre.'14ea.

SOlI flflp h.rat nl alle lDdlfttt l 4 Dde UlauDel

tnaUdl! -re torbudt. LDcJCS.D.. tkke 1Ie",p. eller ~Ddr." ••

•• 4 beboel•• r, b••rt rl.t .lle ... t41."'141,t. 481'al Ikke
øabrl.... t••te 184 tnl r at DOp. u,, Ult. to........ sra"
nlDs.r, benkae' •• attald, op.' 111. kløet.,., Mlh eller •• 4.'.

, k"otIlIIQlleavil ...... 0 •• 011" tor h_ri .....• t •• ørube-
1&" PDS fra S.Deler. 'nDd •• j 08 b." '11 o, _Ir ..l., 110.".'.'.
Ree"" at 104d•• skal ."eta. 'fttre bewok.e' .e4 .ll.'....r ao. Iul.

Pl'alareU." '1l1.8pe t...clnl"se_vlUt' tor Ia"er ••• t pi

cl.' ott.aUI,.. ve... 0' ADbol'eOIMr6. 1 tonDl .. eller b"r

tor .11e

U.4 '.sned •• operUato 4 Rober' , ÅDbolt. at-

, •• , .... 1'. at .a.U1,. aop.rlcl 41ø1MZ'bar "•• enkn"'~

Anhol' •••• 21. okto'. 195'.
ro.. Anbol' K .

.....U. S.re... ...., _ utoa ...... ,

On..'..... I.a X........... brl Cbri ..



Ih' tn4ølap_ne' tor BaD"'" •• , 804.,e .. OSpa.n'."
,i__________ . "/,lIde. ..,....... ., dok""•• l.t Y11.. re a' U~ll,.. pi

a&'r.-at. 41t A8hOl'.

Jndalapune' tor Raad .... a.'. 4eD 20.11.1951.

, o I ~ /A.K.

At,l'.
) 14U, , kr.

lal'., tr.

Inelf.r, l clagboge" tor "'.krøb ar. 65.
GreD8a købet.d a.v., d.n 22. DOY. 19'1.
Ly.,. Tln.'boll Ak'_ Skab N Dr. l".

-0-0-0-

»o....... l Mariapr••Y.,
I'redal.p_va.' tor Ran- cl•• 28 •• 1". 1958.

r-/

I
l,
,
P,

,
1\
I
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Bestllhngs

formular

TYlIl lir. f!jflfla ~'. sogn Stempel
(I Køhenhavn kvarter)

el/er (I defjrJ..e.f,JYdSlce lancjs
dele)bd ~nrnS~n.41~ Anholt by

art nr. ~a ,q~.-
k ~G'HR. / <)1 J::t Akt SktJb '7' nr.? y';).(L. t1~ tøTO (!;W (udfvld .. af d",."n~."",,),"')

Købers l
bopæl.

Kreditors

Gade og hus nr . , 6. JUL1979· 11' 9V Anmelder.

ANMELDm.
Fredn~t ~or Arhua amta
nordlige b-'n1ngøln-edø. Sand-
gad. 12, 8900 RaD4era.

V I L K A R.
I II

Ved 8kl't:nls. e1 2. 3Ull 1979 bar ov,l'fredntft88iJMDet

lled4elt .~eren td _tr. nr. 41 !lAnholt.",. Ol sop dia-

penaatlOll .tril Ove~te4utns .. meta keft4e1a. 8116 .....
oember 1960 om trednlac af SfmderbjWg tU ud. emn' n
.. let.... 80iiiDft bua lØd ~l1bIJren4e udhus at øpt...
.. pnehytte pi e3tm4... n.

For d1lJ*l8atlomm er 8tlUri følgende vl1klr.

li der nds. opretholde. s18rende ~1aIrt:Il1nI 0II1cr1Da
hytta,

114er lkb tONtageI s.lVl1:lm41ge 1Uta11at1.w lWIi
u40Yer evt. ti, Ol

li hytte ikke prea tll pu'tan4 trna •• 1vat.dI, _boel-

•••
Vi1kArenebepres i medfør at ft8tur~I"I.lovena § 64

tinglyst pi ejendømmen med prioriet toM tOft al pate-
pld 0l øvrlp re'ttlghed..r øver ejen4olllllfJft.

A. Holck-Cbrlltltmaea
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Statsministeriet
I

(Fredningsregistret{, Københa vn~K
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Mat ... ar. 411' ADbolt. 22. 80". 1957. '006.
r.a. ar. 28-19'6.

8hllpeltrt. Aa.al.rl ....... t...... ,
tor "a'a... .., ".. 40..-
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Uader'_sae.e aDbol' 801881'1. '11'74." berved bl.deade tor

Aabol' KOII.ae o••• a.... oj ...• t .. 'r. ar. 41... alaol' a' lade
4e". ar. tre4.tul •• ~418'. u4a.era"'.l .. , tor ., 4•• 88-

'url',. "18\804 kan bew......
h' freded_ .real atSJ'IIIUI..oftl'81' .t ,"'''ital••blle •••

OarAde'u4,.,.•••• 1 .t aSeDd.r~~.r.·,...11. 4•• "'1.,.,. lod,

.GIl gAl" l n'alap. hoftd ..... ll •• 01".... '.. la Ul ..tapa.

rredal.p .. oataU_ .. torbud aoclkua.U,. la4 e' at eDbft"

ar'.bvacl ... '-. cl.' draj_r .11' oa _"prl, lad,.'.I ••• r bo-

~.l••r. aabrl ..pl•••f andre t••,. la4... '.lapr, .,l&.,..ta"

op.'tlltag at ge .. 'a.4., aoa .1" 'ran.por'._l., h.a1a... l••• f

.ttald, ,nvDtD' ell.r an4a'_

d henø,a '11 Ml'rarlnpa .t 4.n Dllvarea4a 'U."84 torbe-

holde. 41.nhol'ito.mu re' '11 ., tr.ld••• labl ..... , ".nDd.r
40S lkk••• 1ftAal at pla.'.r, e08 bal' .. rdl tor ..,.18.
at 88ftclt1up.

Al.. ahed.a bal' - aod a' ua4.ru., •• 1, _ahol' 10_•••• vt.
børOll u4.r.~d.d. r.plaU. - re' 'll •••• 111te, In.4.
081"4 •• lløn. al tklte lodbepe 4 ,1.'rU .11.1' a.". Ion
101' •• &al'rU, .. a 81ea••• 1." b , aa l .ldaD' ....

taa ••• , IJQt.IMD••• ru.4.' tra "aft48rb~ " 'o, n ••
"'narencle aAU••l,... .. d tre4.1., •• w." t l ...

Dl.... PAlel.røU.. Ulla 1...401asa.n.' tOI' Ra." ,
pi 4e' ottan\11ge. ye SAtre..' A.nholt Ko.uDe .1". opb ...
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a' .re e~e.... 1' 4.n~te .. Ul1lS- A.bol' 8opel'&4p•• l ...

U ..' t torealDS ..d bo.dlllDI8_fte' tor Banden •• , - .11 c•
.... t. otte.'ll" a,.dlibede .. b•• r tor elc.

UBder'-,nede eocn.rldetormand Rober' Ia••gøs.a, Aabolt. • ..
, •• , .... 1' Ye4 .la uDd ....tcrlt' herp!. •• uHer.krl ..r.. ud,er
4e' e.ml.«. 10anerAd.

ADholt. 21.d. ok to'. 1957.
'Ol' Anbo1' KOlDlltaU'

Rober' Nas.ua •• a.
KDQd Karstens.a.
Karl Christen ••D
~l.n'ODlordb,.
O". S.rensen. Greal... Da.

Idet tn4nla,e.vne' tor Slnd.l's a.' !lodt.pr o, sødllende..
tor.a"llead.. 'eet •• me8. at 4okume.'e' .kal 1,••• pl ..'r. nr •
•1..AMolt.

'r.dalalSaavnet tor Rande ... a.'. dea 20.11.1957.
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I At.l~"
I § 1411• , kr.
I

1.1' I , kr.I
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ladt"r' 1 dagbopD tor retakred. ar. i'.
GreDae tøbatad 11.'1., d.a 22. Do•• 1951.
Lys'. Tln,bog. Ak'. Stab K ar. ,.,
An_1'!g1911

-0-0-0-0-

atekrifl.ne r1l'lgb" betr.at& •••

rrednl.øea-vu.' fo.. Raadera •• '. deaZS. .. rla 1958:
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Peretttc.4.. aodkeft4el•••
~'. s.k de-rikke'" og.til1••• kilt_. hoen,f~,U,.It.' Ill~nkøvtet'k ..
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Plan i 1;1000
Matr.nr. 438 knholt By og Sogn,
Djurs ,·.,::-re Herred, Randers Amt.

Udfærdiget i september 1968 i anledning
tion om b~telsel beb~ss,18e~••.

I

af tinglysning af deklara-
... ~.--



REG. NR. ro:1 b

Afskrift.
Stempel 2 kr.

D e k 1 a r a t i o n •
2800 29/3 1939.

4t Undertegnede pålægger den del af ejendommen,matr.nr.43a Anholt by og
sogn "K~ottens Klet",som agtes solgt til bankdirektør C.F.Lund,Hasseris,
og SOm fredningsnævnet har tilladt bebygget uanset reglen i lov nr.140 af

•
7/5 1937 § 25 stk.2,den servitut,at dens bebYBgelse,beplantning,m.v. til

enhver tid skal være godkendt af fredningsnævnet.
Påtaleretten tillægges Randers amts fredningsnævn.

Aalborg,den 20~marts 1939. København,den 22.marts 1939.
RobIxX.Lund. Fr.von der Masse.
Til vitterlighed om bankdirektør Rob.C.F.Lunds underskriftl

DindIer. A.Toft.
Bankassistent ,Aalborg. Banksekretær, Aalborg.
Til vitterlighed om kammerjunker von der Maases"underskrift r

I.Gow C?) Jørgensen.
Ass., ljt.,Jegersborg. Fuldmægtig, Valby,l.

Indført i dagbogen tar retskreds nr.57,Grenaa købstad m.v.,den 29'
marts 1939.
Lyst. Tingbog:Akt,skab A nr.437.

Riia.

l I
l
:

-1- . -1- -:-

B7/3B.e "
Afekriftens rigtighed bek~tes.

FredningsnæVlu'It tor
RaBders Amt. - 9~. 195.3 .

~7

"., .
• I

I

[ ~
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Mtr. nr., ejerlav, sogn: 43 ~ Anholt Stempel:
(I København kvarter) by og S agn.

el/or (I de søndorjydske lands·
dele) bd. og bl. I tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

25 kr. 00 øre Akt: Skab? nr. J"J j
(udfylde. af dommerkonconc)

REG.NR.~h ~;;~ii}bopæl: Anholt.

Gade og hus nr.: Anmelder:

'S~'RV'~lJr bELVis

AF='l-y~r

AKSEL SUHAOK & KIRSrEN SOHAOK
landsretssagførere

Hillerød.

Undertegnede fru LOTTE SKOVGAARD-PEfBRSBN, Enhøjvej 9,
Allerød, sælger, skøder og endeligt overdrager herved til med-
undertegnede

Søløjtnant, civilingeniør STIG HANSEN,-------------------------------------
Kystradarstationen, Anholt, den mig
1946 tilhørende parcel, betegnet og

Iv'latr.nr.: .'

ifølge skøde tinglyst 28/8
skyldsat som følger:

Hartkorn:
43 ~ Anholt by ~g sogn O tdr. O skp. O fdk. O alb.
af area~ ifølge matrikelskort 8.724 m2•......................................................
·...............................................................

<"·..............,...............
4.

Faa matr .nr. 43 M Anholt by og sogn vil være at tj.nglyse
servitut med følgende indhold:

"D~r maa ikke paa matr.nr. 43 ~ Anholt by og sogn op-. .
stilles flagstang af nogen art".; \ ~. ,~r \' ", ,'. 'P'aataleberettiget med p.ensyn til overholdelsen af for-

"'.'n~v~te,'servi'tU:ter den til enhv~r tid værende ejer af matr.nr.
: ; • , '. : i'... • • ~ ~ " ~

43 a Anholt, samt Fredningsnævnet for Randers Amt.
"~ 'I" ~ •. ' ~-' • . C' ~. '\,} "':.......................................~...............

t : .... "I, l.,' .. ~; ,. • l, > i''.. I , • ....... t '

• • •• • • •• • • ••• •• • • • • • • • • • • ••• • • •
[,i ~:"'" ", . r.' Al!li.~rød,· den 19. maj 1959.
~;,!.I.::::. "., S'om sælger: ,..r..',.: ~;

... llIIn8"
forMular

D

II> l ,~.' .~ Lotte Skovgaard-Petersen~(8ign.)

Til vitterlighed ~m dateringens rigtighed, underskriftens
ægthed samt ~detskriverens 'myndigped:
Vera. poulse~·..\(~ign.) 'i,.:' 'Navn' ·Bir,githiSvendsen.(sign.)
Husmoder Stilling Husmoder
Mysundegade 201, København V. Bopæl Kaj Hoffmannsvej 3, Allerød •

i'

Jen•• n a Kleldlkoy A/S. K.benhewn.



"

•

Sidstnævnte servitut er af følgende nærmere indhold:
l) Der maa ikke paa ejend ommen drives erhvervsvirksomhed eller

virksomheder, som ved ilde l~t, røg, larm, ubehageligt
skue eller paa anden maade kan forulempe de omboende. Der
m~a saåledes ikke urives fabrik, beværtning, udaalg eller
haves oplagsplads, ej heller sanatorium, klinik, kennel
eller dyrefarm.

2) Forinden opførelse af bygninger paa ejendowl.1lenmaa paabe-
gyndes, skal tegning over disse Uled evt. tilhør'ende beskri-
velse forel~gges ej.eren af matr.nr. 43 !!.' Anholt, til god-
kendelse, og intet bygningsarbejde maa paabegyndes, førend
godkendelse er meddelt •

. 3) Paa ejendommen maa foru.den mindre udhuse kun opføres een
bygning med et mindstemaal af 30 kvadratmeter bebygget
areal og med høj st 2 beboelige etager. Bygninger skal hol-
des i en afstand af mindst 8 meter fra vej og skel mod
naboer.

4) Ejendommen maa ikke yderligere udstykkes.
5) Ejeren' er pligtig i forening med alle andre ejere, hvis

ejendomme støder op til den øst for Anholt by projekterede
vej i forhold til ejendommens facadelængde mod vejen. Nævn-
te'udgifter betales til'vejejeren efter regning aarsvis
bagud i hver ll. juni termin, dog kun indtil 20 øre aar-
ligt pr. løbende meter vejfacade.

6) Der maa ikke sættes hegn, f.eks. raftehegn, stakit, tjør-
nehæk o.l. som"kan bryde landskabets karakter, medens det
er tilladt at markere en ejendoms grænser ved ~lantning
"af fyr''og!eller gran.

\.'?aataleberettiget med hensyn til overholdelsen af fornævn-
"r,J. '''''"';'''' • te~'serV:l't~ut"-er'"d'entil"eimver~ tid værende ejer af matr.

nr. 43 a, Anholt. l!'redningsnævnetfor Randers Amt har med-
~aataler~t ~ed hensyn til samtlige servitutter af nævnte
~rt~."'"l . . :- '. "..."

,
.....)

"'-" I

Overdragelsen sker'i~vri~t paa følgende
" v i l k" a å r :: .' ~'.'

- .._--~-............... ~.
l.

Overtagelsen sker samtidigt hermed, hvorfor par-
cellen fremtidigt henligger for køberens regning og risiko
i enhver henseende.

2.
Der udfærdiges ikke refusionsopgørelse, men køberen
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- oetaler alle fremtidigt forfaldende skatter, afgifter og ydelser
af enhver art.

3.
Købesummen er fastsat til at andrage 5.400,00 kr. -

,h.vilke;fem' tusinde, fire hundrede kroner berigtiges paa følgende
maade:
l. Køberen overtager afgiftspligtig

stigning med
2. Køberen har betalt kontant
3. Kontant betales den 7. juli 1959

grund-
.',.

(400,00
2.500,00
2.500,00

kr.
"
II

5.400,00 kr.
==============

4.
Paa mat~.nr. 43 ~ Anholt by og sogn vil være at ting-

lyse servitut med følgende indhold:
"Der maa ikke paa matr.nr. 43 ~ Anhoit by og sogn

opstilles flag~tang af nogen art".
, • .1 " .; -' Paataleberettiget med hensyn til overholdelsen af for...
nævnte servitut er den til enhver tid 'værende ejer af matr.nr.
43 !,Anholt, samt Fredningsnævnet for Randers Amt.

5.
Sælgeren erklærer paa tro og love, at der ikke paa

den solgte parcel finde~ skov eller fredskovspligtigt areal.
6.

OCllkostningel'neved.nærværende handels berigtigelse,
hertmder stemple- og tinglysningsgebyr samt salær til landsrets-
sagfører Aksel Schack, Hillerød, der berigtiger handelen, betales
~f sælgeren. :;'.,I", .

Allerød, den; 19. maj '1959.
Som sælger:

Lotte Skovg~ard-Petersen (sign.)

Til vitterlighed om dateringens rigtighed, underskrif-
tens ægthed samt underskriverens myndighed:
V~ra Poulsen (sign.) N~v.n Birgith Svendsen (sign.) '.

" Husmod er sti~l~g Husmod er
, I" My,enmd~,€Hlde~oI ,København V. Bopæl Kaj Hoffmannsvej 3, Allerød.

'l~'", I _ \ ...... ~:' -

Anho~t, den 28. maj 1959 •
• IL\< ~. " Som "køber:,

e,o I 't' ,

.", "j', l'
Stig Hansen (sign.)', .,

Til



vitterlighed om dateringens rigtighed, underskriftens ægthed
samt underskri~erens myndighed:

...

E.A. Møller (sign.)
- .o.ye:tf~nr:j.~.

., .' Georg1nevej ,1:1::
København S.
508231.

" Navn
Stilling
,Bop~l'

A. ~ydesen (sign.)
Orlogskaptajn

Slloghøj All~ 42, Kastrup
503868.

~. 'I

e~ .'~,d,., •. '. Fo~~~ævnte ej~ndom er i 1956 under
--- vurderet til ejendomsværdi
~ heraf grundværdi

~ frad~ag for forbedringer
•• åfgift spligtig grWldstign~n;g, i h. ~. § 58 i
ijO ,+.Q.vb~. nr. ?37 a~ 9/7 i958f'; ,',Ej'endom~en, cie~ hverke~ u~~r ~n

13 -I noge,q qel &f en saadan, ~r" ikk~
~ ..5 af .'~n ~aD11et ejend om • .'Ot .J!) • • •• " ••';:~ Konto: 19154

lb.nr. 141
kr. 1.700

" 1.700
" O

400
•landejendom ~ller omfatter ~

i matriklen 'noteret som del .•

"

EBELTOFT Al!lTSTUE, den 3. jW1i 1959.

s. Nielsen (sign.)

,,'



\"\;3 \ ,..---\\.,A J . '" ø\ ~ :.,.\ ,.1 ... ; .. ;. ,_ .. ,.\ .' .' ..... \ \.
'.'.

-,'.
\-;:::::: ::.•::-::::::;:::-'
...\

•
"...//.,.

(
f2!.l

...::/
2<;

i/' 411

"~.
'.

,;

...
.. 'l>-

J----.1 4:
,2I?~
l

I

....~.~
lO~

J7~

,,~
If.'ø!'-

__ •• i_ .---------.-------J.,:-:;::::'l. r-.---,

I
I
I

I
I
I
I

11

I
I
I
I
I

...e

\ 29-



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
• NordlIg. Fr.dning.kr.d.

REG. NR. t~,+ bSbO
Sondgad. 12 . 8900 Randers
T.'.'on 06·43 7000

Randers, efen17. januar 1983.
PR/lu

F.S. 196/80 - 133/81 -
182/81 - ~/83 - 5/83.

Herr landinspektØr o. Hyllested,

N. P. Josiasse~~~ge~ rfretfnlngssfyÆr~

8500 Grenå.
l b JAN. 1983

' .
• Kammerjunker H.F.R. von der Maase solgte i perioden

fra 1945 til 1950 en del grunde på Anholt, fortrinsvis til-
bebyggelse med sommerhuse. Ved salg blev der pålagt disse grun-

de en tilstandsservitut, der sædvanligvis indeholdt bestemmel-

se om:

l. Forbud mod erhvervsvirksomhed m.v.

2. Kontrol med bebyggelse m.v.
3. Regulering af bebygge1sers antal m.v.

l'4 . Forbud mod udstykning.

5. Udgifter til veJe o .l.

6. Forbud mod hegn m.v.

e 7 • Diverse andre forhold.

Servitutternes formulering kunne variere noget fra grund

til grund.

Påtaleretten var tillagt kammerjunker von der Maase og

efterfØlgende ejere af matr. nr. 43 a Anholt.

Ved deklaration af 28. oktober 1957, tinglyst den 19. de- ..
cember 1957, tillagde kammerjunker von der Maase det daværende

fredningsnævn for Randers amt - nu efterfulgt af fredningsnævnet

for Arhus amts nordlige fredningskreds - medpåtaleret med hensyn



2 •

__ til samtlige servitutter af nævnte art.

Den 20. marts 1963 har fru Meta Windfeld, KØbenhavn,

som ejer af matr. nr. 43 bf Anholt, ladet tinglyse en tilsva-

rende deklaration på dette matr.nr. med fredningsnævnet for

Randers amt og den til enhver tid værende ejer af matr. nr.

43 a Anholt som påtaleberettigede.

Den27. maj 1980 har Grenå byråd vedtaget lokalplan nr.

20 for et sommerhusområde nordøst for Anholt by og den 24. ju-

ni 1980 lokalplan nr. 21 for et sommerhusområde sydøst for An-

holt by. Lokalplanerne er godkendt af planstyreIsen henholdsvis•den 14. august 1980 og den 5. februar 198!.

I lokalplan nr. 20 hedder det bl. a. :

"12.0 SERVITUTTER

12.1 FØlgende servitutter, der under nedenstående datoer

og med tillæg under den 19. december 1957 af frednings-

nævnet for Randers amt er tinglyst på nævnte matr.nr.

og som angår anvendelse, udstykning, bebyggelse, hegn,

vej- og stiforhold samt påtaleret søges ophævet."

'1r~:::....~~~.~~~~~.:~:·~~~~~·~~63 af fru M. Windfeld tinglyste

deklaration på matr. nr. 43 bf af Anholt by, Anholt

vedr. anvendelse, bebyggelse, vejforhold, hegn og påta-

leret søges ophævet."

I lokalplan nr. 21 hedder det bl.a.:

"12.0 SERVITUTTER
...............................
12.3 FØlgende servitutter, der under nedenstående datoer og med

tillæg under 19. december 1957 af fredningsnævnet for Ran-

ders amt, er tinglyst på nævnte matr.nr. og som angår an-

vendelse, udstykning, bebyggelse, hegn, vej og stiforhold
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samt påtaleret søges ophævet."

Under henvisning tillokalplanerne har landinspektØr

Hyllested, Grenå, på vegne Grenå byråd anmodet fredningsnævnet

om at kvittere de omhandlede servitutter til aflysning i ting-
bogen.

SpØrgsmålet har været drØftet i nævnet, der har fundet

det påkrævet at tage stilling til, om servitutterne må betrag-

tt tes som såkaldte frivillige fredninger, idet ophævelse af ser-

vitutterne i bekræftende fald ville kræve, at den i naturfred-

aningSIOVens § 34 a foreskrevne fremgangsmåde blev iagttaget.

I Under hensyn til, at der er tale om oprindeligt rent

private tilstandsservitutter, hvor fredningsnævnet senere er

indsat som påtaleberettiget, uden at der er stillet krav herom

som vilkår for en tilladelse, findes servitutterne, der har til-

sigtet en vis planlægning bl.a. til varetagelse af grundsælgerens

i~teresser, ikke at burde anses som frivillige fredninger. Som

fØlge heraf findes fredningsnævnet at kunne frafalde påtaleret-

ten ved almindelig beslutning.

4t Arhus amtsråd, udvalget for teknik og miljØ, har ved be-

'tthandlingen af lokalplanforslagene tiltrådt amtsfredningsinspek-

tØrens indstilling, hvorefter servitutterne anbefales ophævet.
•• •• o f t'l d . l k l lServltutternes lntentloner ansas or 1 go eset 1 o a p anerne.

Lokalplanforslagene har endvidere været forelagt fred-

ningsnævnet, der· ikke har fremsat indsigelser.

Områdernes anvendelse, udstykning, vej- og stiforhold,

byggelinier, ledningsanlæg, bebyggelse og beplantning, herunder

hegning, er nu fastlagt i lokalplanerne, der indeholder bestem-

melser, der på de fleste områder er strengere end bestemmelserne

tti de omhandlede servitutter. Dog er der efter lokalplanerne mulig-

hed for udstykning af flere grunde end efter servitutterne, men
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tt nævnet finder, at man herved opnår en bedre udnyttelse af de om-

råder, der er udlagt til sommerhusbebyggelse.

Som fØlge af det anfØrte har fredningsnævnet for sit ved-

kommende vedtaget at kvittere de omhandlede tilstandsservitutter

til aflysning på samtlige de matr.nr.e i lokalplanområderne 20 og

21, hvorpå de er tinglyst.

Det bemærkes ex tuto, at nævnet ikke hermed har taget stil-

4t ling til, om servitutterne he~efter kan kræves slett~ i medfØr af

kommuneplanlovens § 18, stk. l, nr. 16, uden samtykke fra den pri-avate påtaleberettigede.

Nærværende afgØrelse tilsendes de ankeberettigede myndig-

heder, Danmarks Naturfredningsforening og ejeren af matr. nr.43 a

Anholt, og fredningsnævnets kvittering af servitutterne iværksæt-

tes fØrst efter ankefristens udlØb.

Ankefristen er 4 uger fra modtagelsen af meddelelsen om

afgØrelsen.

foran.

Nævnet har d.d. tilskrevet landinspektØr o. Hyllested som
P?C;;1;?-a Ut'?_____
r. Rasmussen

fg.

MiljØministeriet, fredningsstyrelsen, Amaliegade 13,
2. Arhus amtskommune, amtsfredningskontoret, SØndergade

-,B. Arhus amtskommune, amtsarkitektkontoret, Lyseng alle 3, 8270 HØjbjerg.
4. Grenå kommune, Rådhuset, 8500 Grenå.
5. Danmarks Naturfredningsforening, Fr.berg Runddel l, 2000 KØbenhavn F.
6. ~~fs.elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav,8900 Ran-

7. Herr husmand Svend Age Mikkelsen, Hesselager 7, 8500 Grenå.
8. Herr godsejer, ingeniØr Frederik von der Maase, Dag Hammerskjolds-

alle 21, 2100 KØbenhavn ø.

1256 KØbenhavn K.
74, 8000 Arhus C.



Statsministeriet, (Fredningsregistret), København K.

REG. NR. ~.t~ 1~-5?
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Matr. 81' •• " .tl. Anholt. 19. dec. 19'1. ,240.
r.a. 28-1956.

S 'empelfr! ~ jd.eld."1 lredD1DpDl8Vl1.' for
Rand 811' ved dOIlIHI''Ol,
Karla, .

D • k l • I'8 t lOD •
Under'epd •• ~er af matr. nr. 4'. a. tl. I~ftbol',

kam..r~unk...H.F.R. von 4e.."a••• , Anholt. ha.. 1 'ld.n8
leb aols' en del srunde pl Ånbol' '11 beb"H.l ••, nayn-
111 med aomm.rb~8e.

Ved ••lse' er dl••e grunde pI18.' 'll.'.Dd ••• rYl'~' ...
oml
1. Forbud 1I0d .rh..rv.Ylrkaomhe4 ll.Y., .

2. KODtrOl lI.d bab,.sel •• m.y_,
,. aegulering at beb"plaara antal a.v.,
4. Forbud 1I0d udst,kning,
5. Udgtfter tll vej. u.l.,
6. Forbud lDod heln m.v.
1. Dlv.r.e andre forbold.

FAtalere".n .1' '111&" all o, ett.rt.lse.d •• 3.1'. at
aatr. ar. 4'. ~nhol'.

lor beda' aull,. at elkre, a' d... vat. a."Y1'~t.r
ose1 h~84~V8 •• f'er 81a de4, .1ver 3.B herv •• fredalDsa-
.. Y1l8' tor Raad .... 8mt •• dpUa1 .... ' .. d ha ••,. Ul .....
ll•••• rYl'utar .t neYftt. ar' pi all. d•• t al, aol.'.
lI'un••

Do..... 101. Mart...... osl.lle ..do.mertu1d ... 't. A.
11'1.'en••o, H_rlalØ'" befuld... ",,_ '11 pi ml.e .esae - .t-



h ..104b...'e". opl,.nla .... fra Ua,boaen • .t for810. nltr_reo-
d. dok~men' me" opl,8nlol. o. hvllk. matr. a~ •• d.' ansAr, o,
drag. o••or, 101' 'lD8l~8n1ng uden ud,tl' tor .t8.

4,nhol'. clen 26. okhbel' 19'1.

I henhold ttl don sivn. tuld.&~t erklar •• - of'er lnd·
bentel •• af opl~.nlngor fra \lagbo,eD • d\ toran.,aend. de-
k~ara\loD sngAr de nedenfor Devnt ••• '1'. nr •• pl Anholt •• ror-
.D.'~.nd6 4.kl~rB'loa bedee 'laBlta' oo~ _, \111e, tll d. pI
~ enu.ya'. m~tr. nr•• øf Anhol' und.r d. antart. dd'o.r tlas-
l,., ••• rvttut.r 80a be0ltt.l... b.bYliel ••• ud."kala •• h.1D
•••••

ap,lr ~.q,~d'l.'~~~tMt,
2"'91S'·,·

12/11 195' beDr".1 •• ,bab,,. 1,2,'.4,5 •••1... ud."knlD'
II•••

.•'1 18/4 194'

27/6 1945

4'" 24/9 1945

29/6 1945

29/6 1945

4', 24/9 1945

24/9 1945
24/9 1945

II,
I

1/11 1945

24/9 1945

11/' 1946

4', 11/' 1946

4'_ 2'>/5 1946

b.nyt'.l •• ,bøb,,. 1.2,'.4.
S81•• II.V.

ben,tt.l •• , bab,,- 1,2,',4.5.,.1•• a.v.
bla,"el •• ,bab,g- 1.2,'.4.
ael••••••

ben,".l ••• b.bYI- 1,2.' ••,'.
g.l" ...v.

benl\\el •• ,btb,s- 1,2,' •••5.
g.l•• a.y.
ben,".l •• ,beb,,. 1,2.'.4,5,6.
gel •• II.Y.

blD,'''l ••• baby.- 1.~,'.4,5.6.
gel•• _.V.·
ben,".18 •• bebl8- 1,2,5,4.5,6.
pl.e II. Y.

beny".l ••• b.b,,. 1.2,',4,5.6.
gel•• II.Y.

forbud .oel ud.',Ic-
Ill.,
ben,.'.l ••• bob,.. 1,2", ••5.6. l
.. lee ._Y_ j
beay".I ••• bebYI- 1.2,'.4.5,6.
"el •• II•••

b.ay'telse. b.byS- 1,2.,,4.5,6.".1•• /II.V.

a.~\'(~r

Qt1yst

~~l~~t

&1(y.,t
d>~!~st

Q,\~,J



et
tf.. ". al'. 1,., fe. ag.I, ~'D'Id~~.".tu.~

Wn'tt!rs

4,. 20/5 19.6 ben~".1 ••• beb1" 1.~" ••,5,6. 8r{
gels8 II.V..,. 29/6 19.5 ben,".l ••, Hbll- .0lD tor • 's. ~tlpl.8 II.Y.

.3&. 11/6 1947 beav".l ••,bebJS- 1,2,',4.5,6. ~~Ipl.8 II.V.

4'.1» 11/6 1947 bea,.".l •• , be'byg- 1,2.3.4.5,6. ~~ l
181.8 lII,v.

.3ad 12/9 1947 be~'t.l ••,"by,. 1,2,',.,5,6. ()t lge18. II.V,.,.t 9/2 1948 beny".l ••,beb.J1- 1,2.', •• 5,&.
plø8 ••v..,&, 1/5 1948 bea,"ele.,bebJI- 1,2,',4.5,6. ~tlgela. II.V.

4,.t 9/2 1948 beQFttel••,beb'I- 1,2,'.4,5,6. at(
pla8 ••Y.

',aJe 9/2 1948 beny"el ••,be~,. 1,2.3,4,5,6. ;..t Igel•• D.V.

4'!l 9/2 1948 beD,ttel.e,btbYI- 1,2,',4,5,6. ~tl,el•••• y.

4,. .. 19/11 1948 ben,ttel.e,beby.. 1,2,',.,5,6. atl--, gel•• a.Y.
4'U 22/5 1948 MQJ'Uel ••, "eb,,... 1,2",.,5:

'81•• II.v.

•'·P 11/9 1948 beDY'telse,bab,,. 1.2,',.,5,6 •gele8 II.V..,.q 4/. 1949 beD,ttel... babYI- 1,2,'.4,5.'-1 •• , ~4."kD1D'
08' hegn •• v.

4,.. 18/1 1950 ben"tel ••,beb~l- a,b,o,cI.881ø.. u4øt,kalaa,hep ••Y.

Mariase', 4•• 16.12.1951.
II
'Ili

I:
I'
I

II
I'l!
l;

b045018
Gul seddel
43as
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'reGninp .. n.t tor Randen a.' .oenapr og godkender

torauUellcl. deklaration oa IOYerdragel.e at ..dpl .. l.ret.
tiDllpnill1 ...il V'IIr8 at toretas. pi de i torautA.ftda pAt....

4DiDS at g.d. a.YDte ejeftdo.me.

lrednlDls~vnet for a~nder. amt, Mariaøer klo. ler,

Atsttt.

§ 1411• , kr.

talt I' kr.

4. 11.12.1957.
, o g •

lndt.rt 1 dagbolØn tor re'.kr.d. Dr. 65,
Grenaa k.betad m.Y., de. 19.4eo~ 1951.

Lyst. TiDgbog. Ak': Skab P ar. 174.
Servitut vedr •• 'a er tlDSlJ8t 20/5 1946.
~tvl.' tra tiDgbo.en t.e.y. aaslr .tr.ar.
43, Anholt bf og .oga, 41 pi'aleretten
ikke tilkoa.er underskriveren.

' •• 'erpard.

-o-o-o~-

At.krittene rløtlgbe4 btk~tt •••

lredaiag8DI!8vnet tor Baader •• mt, .en lA· .. rU 1958;



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Norcllig. Fr.clningskr.cls

Sanclgad. t 2 • 8900 lanciers
T.I.Fon 06·431000

Rand.rs.den 18. november 1987.
HC/em1. fS. 121/87

Seest Byggeindustri A/S,
Industri Seest,
6000 Koldi"ng.

I en hertil\fremsendt ansøgning har De ansøgt om tilladel-
2 >se til opførelse af et 131 m stort sommerhus i en etage på ejen-

dommen matr.nr. 39 ~ Anholt by, Anholt. Huset skal erstatte et
ældre hus i to etager på ca. 164 m2, som agtes nedrevet samtidig
med opførelsen af det nye hus.

Arealet er omfattet dels af naturfredningslovens § 47~ stk.
l, (skovbyggelinien) dels af en på ejendommen den 29. marts 1939
tinglyst deklaration, hvorefter bebyggelse, beplantning m.v. til

••e

enhver tid skal være godkendt af fredningsnævnet.
Det fremgår af sagen, at nævnet den 12. januar 1976 god-

kendte opførelse af et sommerhus på 163 m2 i en etag~ på ejendommen •
Denne tilladelse blev aldrig udnyttet.

Arhus amtskommune, amtsfredningskontoret, har ikke haft
indvendinger imod det ansøgte projekt.

I denne anledning meddeler nævnet herved den til projektets
gennemførelse fornødne dispensation.

Det er en betingelse, at huset opføres i nøje overensstem-
melse med den hertil fremsendte tegning med tilhørende situations~
plan.

Det er endvidere en betingelse, ~t det ældre sommerhus fjer-
nes samtidig med opførelsen af det nye sommerhus. /

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens § 58 ind-
bringes for overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af

f="oto vevL-t--e.V'



·'

e
e
e

•

bl.a. ansøgeren og forskellige myndigheder.

K~~gefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen 'kk dl e u nyttes, medmindre den op-
retholdes af overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet in-
den 5 år.

KOPI er sendt til:

~l. Miljøministeriet, skov- og naturstyrelsen, Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.

2. Arhus amtskommune, amtsfredningskontoret, Søndergade 74, 3.,
8000 Arhus C. J.nr. 8-70-53-4-707-2-87.

3. Arhus amtskommune, amtsarkitektkontoret, Lyseng alle l,
8270 Højbjerg. J.nr. 8-70-21-2-707-6-87.

4. Grenaa .kommune,. Torvet 3, 8500 Grenaa.
5. "Vurderingsrådet" i Grenaa kommune.
6. Oanmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
7. Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/museumsinspektør

Henning Petersen, Skellerupvej 2 A, 8420 Knebel.
8. Elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, 8900 Randers,
9. Husmand Svend Aage Mikkelsen, Hesselager ·7, 8500 Grenaa •
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