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REG. NR.( 02501.000 -KNEBEL
Fredningen ophævet
Se reg.nr. 7782.00

I

INDHOLDSFORTEGNELSE
Dek\Øtv~;-\oV\.-e.1I" ,I IIOver9U5kGm~tor om fredning, status quo, som vilkår for
dispensationer fra skovbyggelinie -
- af 13/10 1959 (nævn - 21/59) med tilføjelse af 27/4 1961,

lyst 14/10 1959 og 29/4 1961,
- af 6/5 1961 (nævn - 21/59) med tilføjelser af 8/9 1962

og 2/5 1963, lyst 8/5 1961, 10/9 1962 og 4/5 1963, samt
- af 22/9 1966 (nævn - 459/66), lyst 21/10 1966.
- Afgørelse af15.4.1992 som ophæver fredningen, arealet

indgår i ny større fredning. Se reg.nr. 7782.00.

701 EBELTOFT 1314 I NV

MATRIKE L FORTEG NEL S E

(ajour pr. 6 12 19 67 )
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

16aa, 16ab, 16ad, 16au, 16by Knebel By, Knebel

•

Gældende matrikulært kortbilag: .
"

Se også REG. NR.:
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c)

d)

§ 16.

§ 16.
(ny)

§ 17.

2805.02

2857.00

0289.00

3218.00

2747.00

2501.00
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Til Arhus amt afstås de arealer af matr.nr.
29 ~ og 21 d Knebel by, Knebel, som er udlagt til parke-
ringsplads og tilkørselsvej til denne.

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~, 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. matr.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 ad og 16 ~ 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. tebru-
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 ~ 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 ~, 5 ~, 5 ~)~

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 ab, 1 ~, 1~, 1~, 1 ~
og 1 ~ 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 medførertt ingen ankebehandling.

Ønsker en lodsejer eller anden ankeberettiget kendelsen indbragt,
må dette ske ved anke til ~verfredningsnævnet, 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.
~~/ ,,,·L.-'/ -::' ~ ./. ;;r;;y.-Z '''f .. ,.."
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Per 8lendstrup
amtsrådsvalgt medlem.

-'
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I

Kjeld Søndergaard
kommunevalgt medlem./.,1' . 7

;' /1' /
I " . .,1 l.:',1I , .- _

\.. / - "" ... ."... ---=--A. -Holck-Christiansen
nævnsformand.
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24'1
14. okt. 1959. Atøkrirt •

i Hatr. nr.e 16a., 16ab
I Knebel by og øogn.
I

.----:F/;Y

Y •••
, <:"rI· ... :

2i11959~'
AUllelderl

• :SJoampeltri •
allt .,/dommer "'og~ Mariager.

I 1094. 29. apr. 1961.
i

.,.r e d IS i aredekla r a IIi o a ~

--e I

I anledn1åØ'"_r åt tredniagåDllvnet tor RanderI allt har
lerkimret .ig lindet at sive en betinget dispensa~ion trå
I
'naturtredningøloven. regel 011 bygpl1nje .,.d .ko", hvllk:e1S

'dispensatioB .,il koame til at indeholde godkendel •• ; 'dell af

'~ undertegnede har optør t et beboelseshns i Qdkanteu at eko-
,.,enpA min ejendoll, matr. nr. 16&a Knebel bf og IOgn, del.
I
Iøf at der tares elektrilke ledninger til nævnte hu. genne.
I,kabel nedgravet i jorden, tilbyder jeg malermester Johannes
:
Hansen, Hsrselilborg all' 34, Aarhus, bindende for .ig og

J '.,,fremtidige ejere If ejendommen, matr. nr.e 16as og l6ab Knebel
I '.' ..,by og lIogn, at frede dUse to lodder d.ledelll
i Arealerne ml ikke'bebYgg.e,·hverken millertidlgt eller
l ,
t'f'Ødvarende,ligeøoll der heller ikke pil arealerne IIIlanbringee
transfor~ator~ta~ioner, •telefon- og telegrafmaster o.l. derpl
~j opsætte. skure, udøalgsøted~r, i~bode~, vogne til beboelse
eller opbe.,aring af redskaber,.eller andre etter fredninga-
nævnets opfatteløe ekanhed.foretyrrende genstande.

Skoven pA lodderne skal bibeholdes og al ikke afdrive., ude
Bt nyplantning atrak. tinder sted.

Det optørte hus er kun godkendt i den toreliggends skikkeI-
le, og ændring, udvidelse sIler nybygning etter hændelig under-
ISng vsd ildsvAde eller pl gru~d at'ælde mA kun 'tinde sted
etter fredningsaøvnst~ forudgAends tilladel~e og kun efter tor-
udgAende godkendelse It bygnings tegninger og farver. Huset Iksl
stedse holde. delvi. skjult ved beplantning. YornødelS nypllnt-
ning med henblik herpl skal tore tage. sf ejeren indea e' hal."
Ar'etter modtaget pllac fra fredning.nævnet. formand. Huaet.
farver og vedllseholdellle.tilstand økal til enhver tid kunne
godkende. af nævn.'. Sltremt huset efter nævnet. optattel.e



••

.'

• ikke holdes ordentligt vedlige, kan dette medføre, at den
givne dispensation bortfalder. SAfremt fredningenævnet fo-
retrækker det, kan nævnet, s~remt ejeren trods givet pl-
LBg ikke holder huset i foreskrevet stand, lade det forned-

,
ne foretage for øjere~regning og lade det mødglede beløb

!inddrive ved udpantning. I

Wærværend~l tinglyse. pl matr. nr. 16aa, 16ab Knebel by
I

og sogo.med.pltaleret for fredningsnævnet 4e på det offent- i
Ilige. vegne.

•

. DeR ?pnlede dispensation iadehol~r udel~kkende di.-
pensation fra bestemmelser i naturfredningsloven, men ikke

• i
fra brandpol1tlloven eller andre regler, hvoroll ejeren hen- :
vise. til vedkommende andre myn~igh~der.

Aarhus, den 7. oktober 1959. \

~ohs. Hansen. t.. ,
Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godke
. .

d.r foran.tlende, bestemmes det, st nær~rende skal lyse. s 1m

.ervitut på ejendommen matr. nr. l6aa, 16ab Knebel by og•• .ogn. ~. , .. , ....

Yredningsnævnet for Randers aWt,
lien l'.lb;'l959~"· .

Dom.erkontoret, Mariager,
, .
log~ .

Indfert 1 dagbogen for Grenaa retskred.
(afd~lingskontoret i Ebeltoft) den 14.okt.1959
Lyst
Tingbog 19 blad 171.
Akt. Skab K nr. 565~
Anm. 14.000 kr •• jerpantebrev.

Ves tergaard.
-0-0-0-0-

Afskriftens rigtighed bekræfte ••
Fredningsnævnet for Randers amt, den 3/.10.1959.
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•
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Matr.nr. 16aa
Knebel by og sogn.
F.s. nr. 21/1969.

stempelfri. Anmelder:
Fredningsnævnet for Randers
amt, dommerkontoret,Mariage

Foranst~endd deklaration skal ikke være til hinder for opfø-
relse p~ matr.nr. 16 aa Knebel by og sogn af en garage (9 m nordøst
for det foran nævnte beboelseehue), af areal 4 x 6 m, af cement-
byggesten, forsynet med grøntbrunt puda og med garagedør af brunt
træ.

Fredningsnævnet for Randers amt,
dommerkontoret i Mariager, den 27.4.1961.

F o g • A.H.A.

§ 13: 4 kr.
§ 141: l -
§ 142 : 3 -
laIt kr. 8 la

Indført i dagbogen for Gren~ retskreds
(afdelingskontoret i Ebeltoft) den 29. apr. 1961
Lyst pAtegning af 27/4 1961.

Vestergaard.

-0-0-0-0-0-0-0-0-

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Randers amt,
dommerkontoret i Mariager, den 13



I.!atr. ,.,r. l( ad
u~ R i:;,kkpt un<Jpr 1195. 8. maj 1961-

Matr.nr. l6ad af
l~ ~ Tqge SCh0U KHebel by og sOgn.
Ih ~ rr3rts Kiel- _

::;eY'

Ibm. skr_e af 6.2.
1967. Stempel 2 ~.

•

•e

J 1'01S

A f s k r i f t

~:.
. L, ',r

I I
r" .

/

-F.n. 21/1959 •
Anmelder:
Saefører Knud Bense,

'Aarhus.

lI}

F r e d n i o g ~ d e k l a r a t 1 o n.
I anledning af at fredningsnævnet'for Randers amt har erklæret

1sig sindet at give en betinget dispansgtiøn fra naturfredningsloven:
:regel om byggelinie ved skove, hV11ken dispensation vil komme til a1
indeholde godkendelse, dels af at undp.rtp.gnedp har opført to sommer-

,huse i udkanten af skoven pi vor etendom, ~atr.nr. l6ad, nemlig et
hus med et l111e udhus i det sydlige hjørne af grunden (blikkensla-
ger Tuee Sohous hun) ~g et hus med et lille udhus i d..t vestlige
hJørne af grundpn (radiotekniker Frands'Chrtstian Nielsene hUS), de:
af at der føres elektrIske lednInger genrtp.rnkab~r nedgravede i jor·
den, tilbyder vi blikkenslager Tage Schou, Bruuns~ade 24, Aarhus, o{
radiotekniker Frands Christian Nielsen, A.H.Wingesvej 3, Aarhus, bir
dende for os oe fremtIdigp eJere af eJendom~en matr.nr. l6ad.Knebel
by og sogn at frede denne lod s~ledes:

Arealet m~ ikke bebygges hv ..rken mIdlertIdIgt eller vedvarende,
~Igesom dep heller ikke p~ arealet ma anbringes transformatorstatio-
ner, tel~fon- og tplegrafmaster o.l. derp&, ej opsættes skure, ud-
sal~ssteder, Isboder~vogne tIl beboelse eller opbevaring af redska-
ber, eller andre efter frednIngsn~vnets opfattelse skønbedsforstyr-
'rende genstande.

Skoven på lodden skal bibeholdes og må ikke afdrive9, udbn at
nyplantning straks finder sted.

D~ opførte huse er kun godkendt i den forelig~ende skikkelse,
og ændrln~, udvide13e~eller nybygning efter hændelig undergang
ved lidsvåde eller på grund af ælde må kun finde stpd efter fred-
n1ngsnævnets forudgiende tilladelse, og kun efteriorucgående god-
kendelse af bygnings tegninger og farver. Husene skal stedse holdes
delvis skjult ged beplantning. Fornøden nyplantning med henblik
herp~ skal foretages af ejeren inden et halvt år efter modtaget
pllæg fra fredningsnævnets formand. Husenes farver og vedligeholdel
sestllstand skal til enhver tid kunne godkendes af nævnet. Såfremt
husene eller et af disse efter nævnets opfattelse ikke holdes or-
dentligt vedlige, kan dptte medfører, at den givne dispensation
bortfalder. Såfremt fredningsnævnet foretrækker det, kan nævnet,

:hVIS ejpren trods givet pålæg Ikke holder sit hus i foreskrevet
stand, lade det fornødne foreta.:e for "jerens regning, og lade det
medg~ede beløb inddrive ved udpantning.



•
Nærværende må tinglyses på matr.nr. 16ad af Knebel by og sogn! ~

med påtalerxet for fredningsnævnet på det offentliges vegne.
'Den opnåede dispensation indeholder udelukkende dispensa-

tion fra bestemmelser i naturfredningsloven, men ikke fra brand-
politiloven eller. andre reel~r, hvorom ejerne henvises til. ve9-
kommende andre myndigheder.

Den beskrevne ordning skal ikke være til hinder for at matr.
nr. 16ad af Knebel ved ~t skel, der går i retningen hovedsage-
ligt sydvest-nordøst deles i to af areal nogenlunde lig~store l .
ejendomme, hver med kun et hus på.

Knebel, den 6. maj 1961
F. Chr. Nielsen. Tage Skou.

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender
foranstående, bestemmes det, at nærværende skal lyses som ser-
vitut på eJendommen matr.nr. 16~d Knebel by og sogn.

Under forudsætning af nærværende: deklarations tinglysning
anser fredningsnævnet herved den i Ebeltofts reta dom af 25.
januar 196~ i sa~en.s.s. 62/59 opstillede betingelse for ophør
af løbpnde tvangsbøder som opfyldt.

Fredningsnævnet for Randers amt, den 6. maj 1961.
P.N. V.

E.D.

e
e

Kri ~t~ns~n,
formandens stedfortræder.

• I• !
lo kr.

4

3
for Grenaa .retskreds,.
i Ebeltoft) den 8. maj

I

I
196Li

l

\

i
l
I

I
I,
\
I

!

Indført i dagbogen
(afdelingskontoret
Lyst
Tingbog Knebel blad
Akt: Skab L nr. 58.
Anm.: Forud hæfter pantegæld

Vestereaard.
og servi tutter.

Ialt 17 kr.
Stem-
pel og ksss.

2.25 kr.
19,25 kr.

-0-0-0-0-0-. -0-0-0-0-

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnpt for Randers amt,
domm8rkontor" t i ~IElrluger, den . 5 Jill 1181

! '.......t'

::1
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.&. ~ ø k r i ~t.

•
Foranstående deklar-ation skal. ikke være til hinder for,

at radiotekniker Pranda Christian Nielsen o~bygger sit ~dhW5
og ove rdække r sin eksisterende terrasse alt i overensstemmelsf
med ~orslag og tegn±nger; der for kontrollsns skyld bliver i

fredningsnævnets besiddelse. Forslaget er,dateret,1.7.1962
og vedhæftet tegning9rne ••Bøbyg~lsen Skal,også etter den øn-
skede ændring-stadi~~V!Br. Bkj~t af de~ eksisterende_beplant-
ning eller supplerende beplantning.

Iøvr~ gælder deklarationen uændret.
Fredningsnævnet for Randers amt den 8. sep. 1962.

Hallenberg.

Indført i dagbogen for Grenaa retskreds
(Afdelingskontoret 1 Ebeltoft) den lo.sep. 1962.
Lyst påtegning af 8/9 1962.

&:l'istensen / G!IB
kat.

§ 13 kr. 4,-
§ 14,1 .. 1,-
§ l4,II ~
ialt kr. 8,-

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Randers amt,
Civildommerkontoret 1 Randers, den ~.november

, Oflkz@j/~
~-

1962 •.

Forans tående deklaration skal ikke VlBre til hinder for,
at blikkenslager Tage Schou foretager en tilbygning til det
ham tilhørende hus på grunden 1 overensstemmelse med et til
fredningsnævnet fremsendt andragende af 21. februar 1963 og
en med andragendet f~gt tegning, som for kontrollens skyld
forbliver i nævnets beelddelse. Bebyggelsen skal øgs! efter
udvidelsen være skja.lt sf åln eksisterende bsplantning eller
supplerende beplantning.

løvrigt gælder deklarationen uændret.
Fredningsnævnet for Randers amt den 2. maj 1963.

Hallenberg.



.,

Indfø~t 1 dagbogen fo~ G~enaa ~et8kreds.
(Afdelingskontoret_1_Ebelto!t) den 4. maj 1963.

Lyst. påtegning af 2/5 1963.
Ve8te~gaa~d. / M

Gmb
Gl.

Af.krifttns rigtighed b.kratte ••
F~edn1ngaruBvnet for Randers amt •.
Civildommerkontoret i Randers, dSIl 2Q,. maj 1963.

e
--e
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Søren Windinge og Jørgen Møller
landinspektører

Mejlgade 39 • Århus C • Telt. (O 61) * 35977

Akt: Skab nr.

ae.

(udfyldes af dommerkontoret)
REG. NR. -lSol

/6~

lJefr/arot/ol7sr/ds
(or molrnrl6C!..U
f1nebel by og sogn,
Ronders amt

Udfærdiget/an/ed n/ns af /lngly.sn/ ng
o/ deA/orolJon om bep/onln/ng og 6e-
b.!j33e/se.

/ /000
Jensen & K;eldskov AIS, b·~-~ll~\., __.t(,..lf1 lir
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