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REG.NR. 02695.000

FUGLSANG SOMMERHUSE

707 GRENÅ 1415 III NV

INDHOLDSFORTEGNELSE

•

- Overenskomster om bestemmelser for disp. fra skovbyggelinie,
regler for bebyggelse, krav om fjernelse af bebyggelse,
regler for etablering og bevaring af beplantning, i begræn-
set omfang fredning af egetræer og krat.
Samtlige overenskomster er ændret ved senere påtegninger.
Ov .k . af: 11/4 l96l, 4/l2 l961, 11/5 l962, 14/7 l962 og

2/3 1964~ 13/1 1977.
Første tinglysningsdatoer: 12/4 1961, 5/12 1961, 11/5 1962,

16/7 1962 og 3/3 1964., samtJt19/3 1977
Nævne ts j.nr. e: 13/61, 14/61; 97! 61, 177/61, 62/62, 120/62

o g 2 9 7 / 7 9 • 6] 17 6 '. u '-' ~

I
MATRI KE L FORTEG N E L S E

(ajour pr. ixxxx~xxx~ pr. første tinglysningsdato
() anføres.

Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

Af Fuglsang By, Ålsø:

•
2e (5/12 1961), 2f (12/4 1961), 2~ (16/7 1962), 2i (3/3 1964),
212.(11/5 1962)
lo og 2g (9/3 1977)

\NDko\.-D ~OR\SA\:
*- _ A ma?ve~e... avr ~ (7 \0) eo, "CV\aev 14 - ..., (/<00]'] - -t~l t a&e...li.~

-tt'l g~<",-te..\tt~**-e. R-e."\-'.etsesbtcx.i Q..t 'tIe SOiJV\ bda.{

"y t:?_

Gældende matrikulært kortbilag: mangler

Se også REG. NR.:



REG. NR. 2695,00

FUGLSANG SOMMERHUSE

INDHOLDSFORTEGNELSE side 2

I

- Afgørelse af 17.3.92 (nævn 141/91) - tilladelse på vilkår
til udvidelse af fritidshus samt opførelse af carport.

- Afgørelse af 1.6.92 (nævn 67/92) - tilladelse til tilbygning.
- Afgørelse af 21.12.92 (nævn 49/92) - tilladelse til tilbygning.
- Afgørelse af 15/4-1993 (nævn 41/93) - afslag til bebyggelse.
- Afgørelse af 9/6 1993 (nævn - 47/93) - afslag til sommerhus.
- Afgørelse af 8.9.93 (nævn 12/92) - tilladelse til bibeholdelse

af 2 småbygninger.
- Afgørelse af 1989 (nævn 191/89) - afslag på bebyggelse inden-

for rids.

I

Se også REG. NR.:
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A f B ~ r 1 r t .

:Matr.nr. 2& Fu~lsen~, lbk Hessel
jHoved~rd, Aals0 Bogn.

Anmelder: lredn1PBBo~vnet tar
}(apders 811; t ,

: Stempel 2 kr •.
i

r .6. 13/1961.

Deklaration.

/

I Bnlednl.ng ef at undertegnede BJer af husmandsbrugst .. m!i.tr.nr.
2e Fugleang, lbk Hessel Hovedgasrd, Aalaø Bogq" Søren Halin,.lI1BlBsng
pr. Grensa, i forening med fru Bodil Olsen, Toftsger 22,' BrøndpyestBr,

, har opn~et frednlngsnævnets betingede dispensetl.on ~il opf0rBle~ ~f
tyve so~merhuse mellem Grenaa ko~unes skov og skovbyggelinien. be-
sterne,er Jeg herved, bindende for Illlg og efterfølgende ejere af de
nævnte matr.nr. ssmt for ejere af derfra udstykkede parpeller:

De enkelte grunde l. det tl.l bebyggelse bestemte omr~de, der ud-
l gør ca. lo tdr. land længst mod øst ef matr.nr. 2e. akal være p~ mindst

ca. 11 tdr. land.
;. På hver grund ml kun opføres øen beboelse og eeo garage (udpus).
J

Bygningernea m~ ikke lægges p~ højderne, men skal placeres la~t, og
~a~ledes, at den størst mulige harwoni med naturen opn~s8. Bygij1ngerne
; skal være med lavt tag. Farverne skal være mørk» og diskI:ete. A!at,anden
!mellem en bygning og de.n offen.tlige vejs lIi.dtll.nie akal være mindst 20 1Il~
I . .

På om~det må kun opføres eller ~ndrettes bygninger af t~ og kun

'til ::lolllinerbeboelse (natopho1.d) i t'idllrLlmmet fra 1.. apr, til 'o. 5e'Pt~".~g""
l - ~ " ~ .:
~der for dette tidsrum kun til kortvarige ferier, v.ek-en~~ og l~~end •• ·!
l 'Vandforsynings- og afløbsforholdene skal godkendes af 8undhedsmyn- :
!dighederne som betingelse for dispensationen. Henvendelse: de~an~ående .•;
jhellv.llles ejerne til at rette t~l politimesteren OH 8und~~_dsk~mllliesiohen, ~
~ • • .. • • t " .. ~ IJ-I..J... I

linden byggeri påbegyndes. . ,~
; • - ..L. _. P.....;-· I,L,

J Hvor større afstande ikke er fastsst på anden v~s, skal bebyg~16eq l
I ~ •-- - . ...-' _.....~ ..... ~. •

,'overholde følgende mind8t~'lItsnde: .' .. , "",', ':J'A_l"~'~:. ' .
. s. frs midten af den eller de·st.dende veje ., ." . , '0' JA' 1, . . . . r 4

ib. fra skel til nabogrund . ":- ( ", ;;. ".' .l:Jb':-~v~:.l"''l~. 5 _.l''I Derudover skal andre lov- og/eller vedtlllg~sbestelllte "afstande over"':,'.
holdes, f.eks. lend~b;gg~lOY~DS og brø~~PQiit1~ovens, hvor~1Il~je~~ ~~i

,., /selv må henvlln.de sig ~1l ge respektive mynd1ghllder. .... 'A

~: Byggeriet sksl 'tilsl~r~s' ved en vie beplentolng.:Pigtrld.he~,· pIao-'~.~Ikeværker og liga. må ikke opstilles. Skel må marke:r:e8~ved beplantning. ' j
1-' ~~ ~ På det omhandlede areal ml ikke ~~~blere8 fapriksdr1t~, ~~~~V&-· 1

C" "... ::',' stald elle·r. lign.; !'res turhold., s,:,inebold, høn~e;1,. ~ft:H,t.~~~esIOIt81e,,-._:

l ~;.. 1 t. losseplsdl;l eller oplagsplads' el'ler andet, SOIll kan ~en ul~pe. r"g, .'~
- :-:. :lllt0j elle'i- ;"behageligt skue. Der' må -ikkj~~1:1l'e8'~ebi~, je.~P?,Q~ ,~'

~.' '. rogne, iskios!'er eller sndet IlkælllllJende.'Elmaster 'og .t~le:f~ter mA - ".~
I";'" .~ ,l:' • .. •• ~. ,.~- • "/ ,,':"1, .~_ ..~.(!&. .·i1i ..~L.... ·"':...;.i ....._ .....
J' S'; ..ikks opstl.lles. , . '.' .' .... -, - -. :-:.,,' .':;,~ .""~~t-.• ,~.~.~

I., • l- J:l i ' . ~.iapen.sationen er Il'iv~t under forudaætnin~ sf, tit ~!,,;r ,t1cks ~ågell .~
:iJ' • I .... - 11" ...... "of. ......., :'.t~·.J;ll)det og mere end foran tillaAt. Opfyldelsen. ~ ~e.9tUl:.1'.DE1~~n,~I)lr.. ;';~

~v-· ".,.-:...... gøres ti). betingelse for .. fortsat dl.spensation. .. . .<-'. ',' ~~
" .' :";'" ~ '1'.~~ Hvia en i nærværend~ dok lDlUaj. e'ner' 'i· '~ll.t,st~}.st~~a~'h.t)~~ø~.:(i(N~:;~:'.:<.." .. \,>;~. ,'~"'" ',.', .1 ~ ~'~ •..:;,. :.:':, '1"',(; •.•• ~~...:,; •• } ,'~.'~

I <'--,,-w_e ..--. ..' '>::.., .. '. ._........ • »e ;..Q,Hiin'~



l'

let betingelse efter nævneta skøn l~ke længere er o~~Yldt, kan tred- !
ningenævnet straks for vedkommende grundejere eller huseJere regning I
Ieræve alle mangler ved bygninger eller bevoksninger udblIdret.inden I
en af nævnet faatset frlst. Udbedres manglen ikke inden frieten, kBn '
nævnet aelv' ved dets fOr.D~nd lade det fornødne foretage, evt. en fQr~
falden bygning fjerne, oe inddrlve det medgåede beløb ved udptintning i
hoa sommerbuaeJeren eller grundeJeren. 1

Dlapensat10nen gælder kun 25 år fra den 1.9.1~61. Ved d1spens8- l
tionene ophør skel - afLfre[lltdet offentllgd ikke torinden .hsr bestemt!

landerledes - eamtlige bygninGer og faste lndretOlnge; væ~e .!jernedå l
og arealet ført tilbage til natuTQtilstsn~. Til 1.9.l96~ gives en'
overgangsperiode. ."

INærværende m~ tlnglyaes p~ min nævnte eJendom. Notering forater j
gee kun på matr.nr. 2e Fuglseng - med respekt af de nuværende ting- I
lyate hæftelser af enhver art, hv9rom henVlses tll tlngbogen. På de

~rB 28 udatykkede perceller skel nærværende deklaretlon .have priori- I
tet forua ~or al pant~gæld. Et rlds på kalkerlærred oyar v~jes og byg~
ningere beliggendehed henlægges i tinglyaninga8kten ..Et eksemplar. af t

. ridset beror for kontrollens akyld hoe nævnet sammen med denne dekla-
ration~ ,

Påtale"retten tilkommer frednlngsnævnet for Randers am~ på ..:
.det Off~tliges vegne •

.- Grenaa, den 27-11. 1961.

.... ,},- .:

\
'l

~.,.

I

tion, bestemmes, at den vil være at t~nglyee Bom foran angivet:
efter en~e11g ti081yanlng kan diepensation frs'skovbygge1in1en
anses meddelt.

Deklarationen
af rids og kallee.

Fredning.nævnet for Randers aim,amt
dommerkontoret i Mar~ager, døn. 4/~2

p o g.

.... Søren Melin.
'Idet frednlngsnævnet herved mOdtager foranstående'deklara- - '1

"!i

l
l

"

:~"l
i
I
i ;

, :.l "','IMJ.J,. .! ~
., .' .. ~~; i:'

(Ugift.beregning). Indt'"rt 1 dagbogen tor Gren ...retakre.da .,~ ~. ". .r f.
• ' d • - 5 DKO 1961 _ I

Lyst. Tingbog: Aktl Skab A nr. 524. - . l -. . ,.
foreløbigt med fr18t tU 5/2 1962. t11.tr.~llkarrtl'.-" . ~jtelu at Ieor~. f

V e a t e r g ae r d. - ... , i &:t . ~
Fro<t.:::o;-:·':·_·! j;-'l t'; $r! ". ti

1:" 1- '_ '.--\ .nm~~r ... _... .. ;: -.. :. '1
U/U F. 3':-- 1;/ 1961 l R-nde" Amt. II" ~ 1Y..;,1

• " ...".-\.0010181. ~ j;/.- VI,
. Godkendee l'medt'"r af lllndebyggeloveIl.llI 4, atk. 2. v; ~ : Z ..... ~1

• ~. # Ra.ndera amtardd •. d.8~ 21 .• pr!.}. 196? I.,
J - - I ~> ,t'- .". -:. • a n R i c a r <1. A. 'l!~Uijn. ,. 'O. -l

Hermed .tølger det toran nævnte ridS, der er ;;dQte~, 'og ~n' :~ ~ ...'1~'"
kalke derat, eidstnævnte tIl henlæggelse i akten, idet bemærkea~ .tl~ '\'
matr. nr. 2.k er udstykket fra matr. nr. 2 e itlg. lflndbrugam1nle~ll tl ,,o, ~ . .'.
r~e~ akrlvel .. Ilt 29.5.1962. . ~ • ti

, Predn:nganævnet tor Randers amt, Dommerleontoret 1 Karlagel', B~ ~ ,I

den 22. JunI 1962. P o g. . ;', :~~J~5~- ~.~
(Ar.s~fteberegning). Indført l dagbogen tor Grenae retskreds --:- ...1 I

..... :..t, .. . d. 2~ lUN 1962. .. .'" '"'
.. Lyet. Tingbog: Akt: Skab A nr. 524. \ .. ., ,

";':~""~>:-4; - .Lut ~nisl;ift. ftr~~u/~:~~~e mtr.nr.2ak. ';. ~Y.,

begære s tinglyst med frist til rremøkatfelse
. .::..~

: I
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/ .; ,re ANMELDER:
Fredningsnævnet for Aarhus amts
nordlige fredningskreds, Sand-
gade 12, 8900 Randers.

I medfør af naturfredningslovens § 64 begæres det på ejen-
dommen matr. nr. 2 ba Fuglsang by, Aalsø tinglyst, at Overfrednings--nævnet som vilkår for i strid med den på ejendommen den 5. december

~196l med fredningsnævnet som påtaleberettiget tinglyste deklaration
at tillade bibeholdelsen af 2 udhuse på ejendommen har bestemt,

') .
ta~ ingen af de to u~use må ændres med hensyn til størrelse, udseen-

", de eller beliggenhed.
Fredningsnævnet for Aarhus amts nordlige fredningskreds,

~~~~.~-Christiansen
vn sformand

.e~.

•
tit

i?:~);:;:;;1T! D;:i.OaOGEN FOR
p.~Tr~N !GHcNh

DEN 1 9 AUG. 1980

LYSTItlf0-'
I

."~". l J \ t' J ..
1'._,
;j......J

,

I
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'Fuglsang,
l bI Hessel
11.lsøsogn.

2 00 ;-" ------ ..!.!!-..-~Stpl. . . :,. - - ,:,.,··':-::t far
~.~ ... l' --:-.~.Hovedgaard ;'-'----'-_.-._-~-

t .l F ce J jOu.;-.:.,.I L'rU------...-.-....'---.IREG. NR. ,/If6---- Fredningsnæv-
net for Randers amt.12. 1961.. 1479.

TIeklarution.

I anledning af at undertegnc.;le e jer af 1a.J.ldbrugsejendommen, matr.
nr.e. 2f Fuglsang, lb1 Hessel lfovedgaard, Aalsø sogn, Svend Aage Kold
Nielsen, ~uglsang pr. Grenaa, i gorening meu fru nodil Olsen, Toft-
efer 22, Brøndbyøster, har opnået fredningsn~vnets betingede dispensa-
tionstil opnåelse af tretten so~merhuse mellem Grenaa kommunes skov
og skovbyggelinien, beste~mer jeg herved, ~inJende for mig og efter-
følgende ejere af de nævnte matr. nr.e. samt for ejere af derfra ud-
stykkede parceller følgende:

.Je enkelte grunde i det til bebygLelse med. sommerhuse bestemte
områdej der udgør de __ ",,- _.D __ L_

10 ø" d.J. WC1 II .L' •ca. eeksenhalv tønde land længst mod
nr. 2f, skal være på mindst ca. en halv tømde lund.

pa. hver grund må kun opføres een beboelse og een garage (udhus).
Bygningerne må ikke lwCges på højderne, men skal placeres lavt, og
således, at den størst mulige harmmni med naturen opnås. Bygningerne
skal være med lavt tag. Farverne skal være mørke og diskrete.

På området må kun opføres eller indrettes bygninger af træ og kun
til sommerbeboelse (natophold) i tidsrummet fra l. april til 30. sep-
tember og uden for dette tidsrum kun til kortvarige ferier, week-
ends og lignende.

Vandforsynings og afløbsforholdene skal godkendes af sundheds-
myndighederne som betingelse for dispensationen. Henvendelse desan-
gående henvises ejerne til at rette til politimesteren og sundheds-
kommissionen, inden byggeri påbegyndes.

Hvor større afstande ikke er fastsat på anden vis, skal bebyggelse
overholde følgende aindsteafetande.
a. fra midten af den eller de stødenue veje •••••••••••••••••• lo m,
b. fra skel til nabogrund.................................... 5 m,

-erudover skal andre lov eller vedtægtsbeatemte afstande overhol-
des. f.ex landsbyggelovens og brandpolitilovens. hvorom ejerne selv
må henvende sig til de respektive m.ndigheder.

Byggeriet skal tilsløres ved en vis beplantning. Pigtrådshegn,
plankeværker og lignende må ikke opstilles. Skel må markeres ved be-
plantning.

på det omhandlede areal ma ikke etableres fabriksdrift, erhvervs_
stald eller lignende, kreaturhold. svinehold, høn~eri, forlystelses_
lokale, losseplads eller oplagsplads eller andet, som kan medløre u-
lempe, røg, støj ellpT ube~u~eligt skue. ver må ikke opstilles rute.



,
biler, jernbanevogne, iskiosker eller andet skæmmende. Elmaster og te-

~' ~onmaster må ikke opstilles.
Dispensationen er givet under forudsætning, at der ikke

bygges andet og mere end foran tilladt. Opfyldelsen af denne forud-
eætning gøres til betingelse for fortsat dispensation.

Hvis en i nærværende dokument eller i ret stilstanden iøv-
rigt hjeælet betingelse efter nevnets skøn ikke længere er opfyldt,
kan fredningsnævnet straks for vedkommende grundejere eller husejers
regning kræve alle mangler ved bygninger eller bevoksninger udbe1ret
inden en af nævnet fastsat frist. Udbedres manglen ikke inden fristen,
~ nævnet selv ved dets forman4 lade det fornødne foretage, evt. en
tl'falden bygning fjerne, og inddrive det medgåede beløb ved udpant-
ning hos sommerhusejeren eller grundejeren.

JIt!Qnens o~~:~e:::~i:n::f~:~:e~e~u:f~~n:~i~:ai~~;·~:~~~d::dh:~S~::-
stemt anderledes - samtlige bygninger og faste indretninger være
fjerne og arealet ført tilbage til naturtilstand. Til 1.9.1961 gi-
ves en overgangsperiode.

Nærværende må tinglyses på min nævnte ejendom. Notering
foretages kun på matr. nr. 2f Fuglsang - med respekt af de nuværende
tinglyste hæftelser af enhver art, hvorom henvises til tingbogen. På
de fra 2f udstykkede parceller skal nærværende deklaration have prio-
ritet forud lor al pantegæld. Et rids på kalkerlærred over vejes og
blgningers beliggenhed henlægges i tinglysningsakten. Et eksemplar
af ridset beror for kontrollens skyld hos nævnet sammen med dellne
4IIlaration.tt Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet tor Randers amt
på det offentliges vegne;

je Grenaa, den 11.4.1961
Svend Aage Kold Nielsen.

I)
_L
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TnUin;rt i daGboi:t,m :rt'/l.' ~relW,n X"ato\t'odr.
den 12. n~r11 1961.
·~;:;ot.:71neooa Akt t:l:{lt~ J.\ nr. til~.
J1:Qt:21(t~J..a }Ja,t.-
~'Tir,;t til 12. ot>:t. 1961 til :f:rot1,~knf::?Glooo:t r1d~.

'\QM'''''3t'on 1. 1rennr: tr. v. ""G. nnj 1161.
~:rintGt'H'$~f

lttlt •
.·..ri ~·ton :rtJrl~1n..:<:.:t til 1. j:~n';.;O;r1,6?

,)O'.~('jrt:m i ~ron;-t;":~,;...... 11. okt. 1«)61.
:laster ,:.:t1J..:.rd.

~~~'-~:.l,~n~,,-''''-o::~v,',~t ~~l<:"

/.{0"1d2~S Amt
7 '. O. 14/61. t~r..h)ldøn Dm:i:?!~r;",m\'orGt, lVlari~~e'.

.t.! vooht:::itQtJ,,;; dol~nrct:i.onr.ri,1c n: aUGQnt l:JGl bodoo 'Vodl!\; o-
'!........,11~!iO t·"~>'\l·' t " ""II'·"."1'.*,-1>0 ... ~,.v JC...4w,"", $r,.,i ~""" ,.;"" '( ~.w\.ft";;'l.

:·ro-Jn:l:n..:~n·~·Jl.f(lt.for :::nUJt':'J~:~r~;;••
dO'i!')X'1!:t'J-ntorot i -:,;r1~J;~.~~r,den ?4. t(CVOr:l;:or 1:.:~1.

'.' r. ~,... t;; •

:.vc't tmdel1t;t.
~1Or'w}eræ~ :1. l%"ø·n~j n.v. 4. \let'- l~fGl.

;fOt1t.01",:Mrd.

1(11 I • II' .,,'; I • I

t~nktiftono rlatt~1Qd bG~tan.
~:'roi1nlni;anrl'\1nf)t tør ::tm4....a t'unt,
dOf;\''1orkontoJ'ot :1 t!rJzlOCGr. deo 10 fEB. 1962

~
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fredningsnævnet fOto
Rande A watr. nr. 2& FuglsBng, lbm

rs rnt -Heesel Hvdg., alt 1 Alø~ sogn REG. NR. .Jt7:;/, 1.13 If./
A..elde.' F'~R1D&1DaYBe,

tor Ruders &at.

stempel 2,- kr. l.a. 120/62

D E K L A R A T 10M l

•

I anledn1ng at at undertegnede eJere at landbrQgseJendomaem
metre nr. 2& Fu.gl.aanil:.læ lieesel Hovedpard, alt 1 Ålsø sop,
tru El17 Anna Svend.en og Ole ~veodsen, begge at Fugleans pr.
Jrenaa, har opnå.t fredn1ngsa.vnets betlngede diepensat10n t11
optørelse at liIo..er~. mellem Gren&8 kommunee økoy og økov-
byggelinien, beatem.er vi herved, b1ndende tor 08 o, efterf.lg-
ende eJere at raatr. ar. 2,&Fu.g).saog08 13 He.llel Hoyedpard
samt for ejere at derfra u.dstykked. »arcellerl

De enkelte gru.nde i det t1l beb,gielae besteat. oaråde
skal vwre på m1ndst ca •• td. land.

På hver gru.nd al kUn opf.res een beb,gsel •• og een garase
(u.dhu.e).Bygningerne må 1kke 1111"88 på baJdern8, aen skal pla-
ceres lavt, Ol såled8s at den stere' aal1ge harmonl med natu-
ren opnås.. Bygn1ngerne skal være med lavt tag. Farvern. skal
vare merke og diskrete.

På omrldet ml kun optere. eller lndrettes b,gnins.r at tr.
og ku.n t11 Bommerbebosls_ (natophold) 1 t1dsru.... t fra l.april
t1l 30.september og u.den tor dette t1døru.. kun t1l kortvarig_
ferier, week-ends og lign_nd ••

Vandforsyoinga- og aflebstorholdene skal godkendes af su.n~
hedøm7ndighederne som betin~e18. for d1spensationen. Henvend-
else d.sanslsnde henvises e~srne til at rette t11 po11t1meste-
ren og su.ndhedskommiss10non 1nden blBi.rl påbsgJndes.

Hvor sterre afstande 1kke er fastsat på anden vis, skal
beb7isel •• overholde felgende alndste afstande.
a. Fra .1dt8n af dan eller de st.dsDde ve~e • • • • • lo atr.
b. ira skel t1l nabogr~nd • • • • • • • • • • • • •• 5 atr.

Deru.dover skal andre lov- og/eller vadt_gtBbe.'emte af-
stande overholdes, f.eks. landsQJgselovens og brandpolit1lovenl
hvorom ejerne selv retter henvendel.e til de respektive -7D-
digheder.

Bygg.riet skal tilsl.res ved en vis beplantning. Plgtråds-
hegn, plankeY18rker og l1gnende lIllikke opst11les. Skel al _r-
keres ved beplantning. Pl det oahandlede areal ml 1kke etable-
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res fabrikedrift, erby,rv.stald eller 11snende, kreat~rbold,
evinebold, hen.eri, forlystelee.lokale, lo ••eplada eller op-
laisplads, SO& kan aedtøre ~emp •• r'i. støJ eller ab.baselist
skue. Der aå ikke opstille. rQteb11er. Jernbanevogne, i.kioe-
ker eller andet øa.mmende. ~ma8ter 0& telefoDmaster al ikk.
opsUlles.

Dispensationen er 8ivet ~nder tor~dsætnin& at, at der ikke
bygses andet og mere end toran t111adt. Optyldelsen at denne
for~d •• tn1ng g,~ea t11 betinaeløe t11 fortsat dispensat10n.

Hvis en i D5rvarende dokQment eller i retstilstanden 1.y-
r1gt bJeRlet betingels8 efter D8vnet. skeD 1kke langere er op-
fyldt. kan fredningsa.vnet straka på på~ldende ao.m.rb~s- eller
grand.Jerø vegne kr.ve alle mangler ved bygninger eller be~ka-
n1nger ~dbedret inden en af n8vnet fastsat friet. Udbedrea
aanglen ikke indea tristen, kan nævnet selv ved deta toraand
lade det fornadne foretage, evt. ea forfalden bygning fJerne.
og inddrive det medgåede beløb v~d ~dpaatniD& hos somaerbus-
ejeren eller grQndeJeren.

Dispensationen Balder kan 25 år fra den 1/9 1961.
Ved dispensationeas opber skal - såfremt det offentlig.

ikke forinden bar bestemt anderlede., - samtlige bygninger og
taete indretain~er være fjernede og areale' fart tilbage t11
na tQrtils tand.

N.rvarende aå tinglyse. på vor eJendoa. Notering foretages
dog mn på ti tr. or. 2& .i!'l.1glsang- !Dedrespekt at de nQværende
tinglyste hæftelser af enhver art. hvorom benv1s •• til ting-
bogeo. På de fra 2& Qdaiykkede parceller skal nærvarend. dekla-
ration bave prior1tet forl.1dtor al pantes-ld. ~t rids på kal-

kerlærred over v83es og bygningers beliggenhed henlægge. i
t1nglysnlng.akten.

Et ek.e.plar af rldset beror tor kontrollenB s~ld bOB
navnet sammen med deone deklaration.

PAtaleretten tilkommer fredniQisQ8vnet for Randers aat på
det offentlige. vegne.

N8vnet retter henvendelse til landinspektøren pl vor.
vegne o~ for vor regnlng.

Elly Svendsen. Ol. Svends.n.
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Ide' tredning8DaVnet herved aodtager toran.'AeAde dekla-
ration beste ..es, at dea vil vare at tlnglyse 80a toran anglve'l
.tter endelig tinglysning kan diøpens&tioneD tra skovby&&.llni.A
an888 meddelt.

Deklarationen be&8reø tin&lyst .ed Iri.t til tre.skattel ••
at ride og kalke.

lredningen.vnet for &andere amt,
Dommerkontoret i Gren&a, a.a 1••jG1l 1962.

Kr1st.nsen
sllppl•

• Indført i dagbogen for Grene a retskrede den l6.jull 1962.
LY8t. T1ngboil Akta Skab E nr. 569.
Foreløbis lyst.
Frist til l/l 196) til tre.skattele. at rid. 0& kalke.

VeBtersaard / IÅh
Ol

'r1eten torlænget til 1/) 1963.
Vest8rpard / lAb

II

Lyst endeligt.
Dommeren i Jrenaa m.v. 21. Janwar 1964.

Veøtergaard. / JAh
li

Afskr1fteD8 r~t1&b.d bekræftes.
Fredniossnævnet for Randerø amt,
Civildommerkontoret, Randers, den 7. febrllar 196 ••
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Mail'. nr. 21 Fugl_ng,
li! aessel Hovad&aard,
Åle. sogn.

RE - 613J IfflG. NR. .2~9~ i.s. 97/1961 %t:}
-e

" Anmelder: iredn1ngsWBvnet tor
:iandel'B arat.

3.marta 1954-
1088

stempel 2,- kr.

D a k l a r a t 1 o n :............ . T.... .u

I aaledDlnc at at uadertesnede .~.r at landbruget. matr.
nr. 211agleang, lbo Heseel Hovedpard, alt 1 A18ø 808ft. 1)0818-

raaodVill" Uelin, '.gla.og ;pr. G-renaa, har opnået frednIngsnæ..,..
ne'_ bettnged. dlapenaat10n ill opferelae af højst tl so.m.r~8e
.ell_ areau k••• Wl•• HOT OB ekoyb.YS8e11aien, beate_er Jes
harTad. bladende tor -li og ett.rtelsende ejere af da ~vnte matr.
nr.e a•• t tor ejere at derfra udstykkede parceller:

De eo.kelte gruede 1 det tU beb,,"el •• beateate område, der
tlclpl' ca.. t••eDhalv tønde land lellS8t IIOd 8st af atr.nr. 21
FUB1aang, akal vare på .1ndst ca. en halv tønde land •

.Pi hver BNaå iii kUn optere ••• n. beboelse og een &arage

(Ildhu.). B,&J:d..ngerAe _ ikke l.g& •• på b.8~d.~I1.t lieD skal place-
r•• layt, og e6le4 ••• at den etørst atl11ge haraon1 ~d naturen
opda. 131gnlngerne 8kal wre med lavt tas~ t'arverne skal vare
.. rke 0l dl.kre'e.

H området .. lalA optøre. eller indrett •• bY&1:l1C&eraf tl'lt

og kan tll .o... ro.boel•• (øatophold) :1 tidsrummet tra l.april
t11 3O •• epte.ber os uden tor dette tid8raa kan tll kortvarige
terier, ... k... ,. 08 lignende.

Vandtor87alaa8 og aflebøtorhold.oe skal godkend.. at s.ad-
h....,.d1gh.4.rn. 80m betlngel •• for dlspeueat1onen. Henv.adel ••
d.... ".n4. henvises .JerA. t11 at rette til politimesteren og
8undhe4økoma1881onen inden b1B,er1et plb.S:l1de••

BT:lø eter ... at'ataDde ikke er fastsat" SIld. Tis. skal

••d bebY88el.8 o.erholde. følgende a1adøteatøtandec
a. Ira m1dten at den eller de .te4.nde v.~. • • • • •• lo.
b. fra 'kel tll nabograod • • • • • • • • • • • • • •• 5 m
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MØl. plaabwrlra .. OB11",D4. aA ikke op.,mee. Skel ...
ke........ 4 Hplaataiq,

Pi 4_' omhandlede ••• al al ikke .... 111.1'.. taIJrtb4rt.tt,

erh...8nw.tald eller 11&11.1148,krea tllrhol d, 8V1nehold. he••• rt,

IOl'11W'.1•• d.okale. lo ••• plade, oplagepladø .11 ... 8f1~.t, 1I•• .Da

•• dt.r. 111"., 1'... .'.3 .11 ... abeupliet nb.. JJe!' 116ikk8
opatill •• "'.btle!', 3-rcbauYOBIl.,18k10ak8" elle. andet __ -
.80.de. lla_'.1' oa '81810 .... '.1' _ ikk. 0'08t111•••- .

])l.~ea.aai1orutll er gi.,., uder tora4._1ng at, at der ikke

bTue. ande' elle ... ere end toran tUIa4t. O:p1'71de1.,8at d88n.

tor.ds.'Dlng ,.re. t1l bettaaelø8 to..tort..' 4iap8asatioa.
Byte en i Del"Nl'.nd. 4oJa:uaeat4tller t re'.tU.tarldea 1.....

rist h~.JIlet bet1qel.e etter ..... t•• ua Ikke laap .... 1' op-

t"ldt, k8l1 tredr:l1qamlvne' .traka tOf! wdlc .... od. &.. 0.4e381'.
eUa .. hu.ae:era rasning kNY. alle aac.g1er yecl b7p.taaer elle.
I:Htvot8nlø.g.r 0.4be41'e' la48A ... at Dfft'D.ettalteat frist. Udbe4r..
NaIIaJ,•• lkke b4_ fristeQ, kaa uYn" .el y Ted det. toraaa4

1a4' 4.' t t8r••• e, en. e. t.rtalclell b7saiaS t~.n••
.. lad4r1"'. 4.' ,. b.t..b ",scl a4paD.ia1a&åG. galla.~erea
ell.er .000000e. __ ~e..ea.

Dlap_il •••a 8111"" Jwl 1 25 Ar In 1.9.1961. Vecl418-

,.e.tiollelll8 ophør ølta1. - .&tre,,' 4.' ofte.'llce ikke r.r1a4 •

.. b•• ' •• , anderle4•• - ... 'llS' D7galna-" oc faøte lru1re'-
&,111

rlt,.r vare t~.rae'Ol ar.ale' te..t .11ba,. t11 utur'U.""'.
ler_pe". al '111&17••• pl da .vat. '~'l1d... loteriac

t.r........ )lA _'r.ar. 21 raaleaas - •• 4 respekt af d. Iltl-

...... 4. "racl7et. .t'u...at ......... art. IlYol"o.hea'l'1.'. tll

'1"'"'.. Pl de tra 21 .48"'ku'. pal'oeller ekal .. rwreIl4.
'.klara'loa ... pr101'1'" tON4 t••al pu'e.ld. Bt rid. pi
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stnl. 2,- kr.

REG. NR. -l~?S- ~<~t~f}'
q ..lelat.
1l'edalDS8lU1YDa'
tor Baael....ael.''Æ-t t.I..

t:-redningsnævnet for
Handers Amt Ka tI'.Ol'.li, 1Il. tl. 1llsl8ao&

Alø8 80gl1.

Deklal'alloa.
• • 'til la 1m. • __ am T.

Yr84nia.&8neVDe~ J.or.
177-1961 0& 62-1962.

l.
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I anledning at at undertegnede a~er at landbl'Qget, ~atl'.

IU". l!. 21. 232,. 3.1 Ji'11e;le&ng.l R2. lisliIsellloveelpal'd.al t i Al ••
eoga. Boeløm8ad Egil Lyn68 Barresaard, 'l1gl.~ai ~r. GraDaa, i
tor~aiQ6 med 15~B Evald NieolaJøsa, Kollnd, har opa.!at tr.elnla~
nævnets betlngede d18~Anaation til o~fe~8lai at 80.aer~\IiI.mel-
lem Grenaa kommllnee ~kov og tikovblgg.1101en, beat.... r Jeg her-
••d, blodBad. tor .1g 0e ettertølgBode .J.re. at .. tr. Dr. 232,
11.l&l8aassamt tor ejere at d8rtra Ildøtykkeele~arc.ll.rl

De enkelte grwnde 1 det t1l bebygg.lse b•• temta område skal

VBre på mlndst Cti.1/2 tdr. laod.
Få hver grl1&:ulmå kilO optø re. eeD b.bl~ge18. og .eo prage

(Ildhus ). Blen1n~erne må ikke lee!gea på biI~ciel'ue,mea skal -pla-
Cel'e8lavt, og således at deo øteret mulige harmoni .e4 aa'1l1'80

o~nåe~. B1.ninbern~ skal v»re m~d lavt ta8. larver~e skal vwre
lIlørk.og diskrete.

;å om:ådøt wA kUQ o~tør8B eller 10elr~~ieB bygnlno8r at tr.
0i kilO til sommerbebeelue (nato~hold) 1 tldlr~maet tra l.a~l'il
tll 30. se~tembur 0i ~denror dette tldBrl1a kun t1l kortvar168
ferler, weak-ead og lignende.

Vandforeyni~a- oS atløbuforholdene skal Bodteadsa ~t sllod.
he4ømynd1ghedernu 80m b6tln89l8~ for d1ø~en&ationsn. aeav.ndele.
deaaniående henvises ej~rne tl1 at rette til ~olltl.estereQ gi
811ndhedskomm1s8lonen lnden by~erl plb.syndeD.

Hvor øtarre afstanåe lkk. ør taets&t på 8Gd8~ vie. skal b.
~gge18e overholde følgende m1ndete atstande.
a. Fra .1aten at deo ellQr de 8t.ø~8nd8 .ej•••••••••• lo m.'ar

I

~:

b. fra skal til nabo~rund ••••••••••••••••••••••••••• 5 matar
Der~dover sk~l Qndr. lov- og/eller vedtastsbeet •• '. af-

stand. overholdes. t.eks. land8bligelOyen8 oS brandr,olltllovsn,
hvcrom ejerne selv retter heovendelee t11 de r.e~ek'lv • .,odl&-
hHar.

Bysgerie' .kul tllaløre. ved so Y1a be~lantolnl. flatr&dø-
hep. 'Plankeværker 0& llBDende lIlAikke o1'st11l.8. Skel JIllur-
køres ved beplantning. rA det omhandlede areal al ikke .tab1er~
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tabr1bdr1tt, erhverv.stald eller l1111e04e, kl'ea'~ho14, eviGe-
hold, heDeert, torlY8t.løesloka18, 108s.~ladø ~llel' o~lal8plad.
eller aadet, øoa kaG medfere ulem~e, røs, ste3 eller Gbehage-
lil' ekue. Der ml ikke 0~8tille8 rutebiler, jernbaneyosn., i.-
kiosker eller anået skæmmeade. ~lmauttr og teløtoomaater al

ildeil o~s tilleø.

Diøpensatioaeo er givet under forudsætning at, a' der lk-
ke bygge. andet og mere eod foran t11ladt. ~fy14elB.n ar 4eo-
CG torudøætning &&r8e til betingelse til ~0l't8at d1s~.nsation.

Hvle en 1 narverende dokument eller i re'øtiløtaodeo iev-
I'i&thjemle' betin&else etter navnets skan ikke l50gere er o~-
fyldt, kaD treda1as8nSivae~ øtrakfl på pAeø-ltlen4esOlUlerhll8-
eller srQAdej8rs vegae krave alle maogler ved bygniager ell••
l>evoøniotier udbedre t iaden en at IlIIVQfltf88 \sat frte t. Ud-
bedre. lian&lellikke iaden trie t..;iQ, kan a.vnet sølv .ed de's
tormaad lade det tornadae toreta~e. evt. en forfaldeo ~gDia&
!j~rQ8, 0& 1nddrive det medgåod~ beløb ved Gdpaatnia& hos eoc-
merhUae3erea eller grundejerea.

Dls'P8nsatioB&11gmldlir ku.n 25 ål" fra de 1/9 1961.
Ved dispeasatioaeas o~hør akal - eåfremt de' offeG'llse

ikke torladen har bw:utemt anderledes - eaalUige by~iopr OB
faste lac1retniQ~er være fjernede og ereale' tørt tl1bage t11
natllrUlstand.

aerv.rende ml tia&!ys8s nå mla ejendom. NoterlnH føre-
ta~e6doa kgn ~ metre nr. 2~ fU~8aa, : Iled reøpekt at de all-
verenda Unslyø te hæftelser at 6nhver art, hvoro. heavi.e. Ul
tiagbogen. På 4e trn 2~ udstykkede parceller ekal amr~r.a4e
deklaratloo have prioritet forud tor al pantegeld. Et ri4a på
kelkerlerred ever vejes c~ bygnlne~r8 beliggenhed henle&gea i
tin61ysnlagsaktea. E~ ekeemplar ut ridse' beror tor koatrol-
l8as skyld h08 D&lvnet samllen med denal deklal'atioo.

IåtalerettaG tilkommer F~edn1n,e~vnet tor a~Qdere amt
pi det offentllge. vegae.

.1

~I

II

I anlednia& af at lladertegn8de leB8 Nlo01a~seG ••d boels-
mand Nerresaard har aftult, at der 'Påd.' at !ageo køb'.
areal kun al o'Ptere. eet 80amerhUa med ••n sara,e (1l4baa),
meden. dea øvrl,. del af metr. nr. 2~ ekal forblive ubebys,.',
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~w~ !e ~r vi, blndende for OB og eenere ejere at mstr. ar. 2~
0i L. 8. ir derfra, at der nå de at lEg. Nicola3.en kabte oa.
2.2 h&. '0 . 4 idr. land), kUn må o~føre8 ee' so... rhua oc .aD
garab8 (et L 1hus), medens resten af d.' n~~rend. &air. nr. ~
F~sl8ang skal forblive ~b8bygget.

Iåtalerett.m tilkommer boelslIliindNørrepa.rd 0i senere ejere
af Dans fornævnt. landbr~gøejøndt~, herQnder resten at matr. nr.

Det bemær~. at adg3"
over landbrt.l8sej..:"_...mf ,.0.

jen til læge NicolaJ_enø 104 fører

III

lå den vestligste bakke af matr. nr. 2~ F~~aan8 opført.
ay&.h~81Qspektør ~jQar Br~~e-La~rsen, GrenaQ, i 1947-48 et &0.-
merhas, 80m nQ ejes af afd.lingsay&spl.jersk. Emi11e Christine
~or., Lani8~B Alle 53, 3., AarhQ8. - Da 4ett. 80...rhua, d.r .1'

særdeles Qhel~1et ~laoeret set fra et QatQrfr.dnln&887ns~Qnk',
er o~tørt mindre end 300 a fra Grenas ko..~n.8 skov OB Qden o~
nåe' t1l1adelse fr& Fredn1ngsnævnet, har frk. ~or. - etter at
være &jort b.k~ndt her~ed ø8gt og opnået betinge' di8pensatlon,
hvorefter sommerh~set tillades blbe~oldt - at t~k.~o~m - i

~Qdret skikkelse 1 lo å~ fra l. januar 1962 at rS6Q8, doS 1
tilfælde af frk. Worme død fo~lndeQ, k~n t1l 3 mAneder ett.r
dødsdsgsn.

Det er en bsUQ(,else for d.18~el1eat1oneQ,at *oo.r1'1&18e'
holdes forsvarligt ved11ge samt at ASr~.~eQae tlaglys •• t1111ge
med følgende af gr~Qdejer~Q boels28nd S~rre~ard. deklarerede
bEleteØL'JAelserJ

Det at frk. ~orm ejade sommerhus skal for fr~. Woræs ell••
boelemand narr~&aards vegne, aåledes som d1a•• kan enee, lnd.n
~d&aQgea at 1962 omgives æed nyplantn1as med h&obllk på sløring
at sommerhus.t. Når dette tl1 ain tid, aene.t l/l 1973, er t~.r-
net t1111&e med f~Qdament.t, skal bakken vær. ~den b.bY~8.18.
fremt1dli, idet bebygielse det ~å~deQde sted vlrker .8.11a
Qh.ldl~t 1 landskabet.

Den ~å metre nr. 2n langs veet6rænasn værend ••• kke .tor.
t~a., fleet esetræer, fred68 t1ll1se med krattet, dOB hejst
1/8 tdr. land krat. - B.~laQtnln".Q på dØD lIlle,Ui&stetd.lillld
opretholdes, så dette areal stedse er skovklædt, hvllket le&_
Nlo01ajsen er en1i i.

Forarl&tående ar blndende også tor ø_bare ej.re.
~åtalerett.n tilkommer FredntnSBnavnet, der 1 t11t81de at



4.

misligholdelse kan s4 tre. som foran under I beskrevet .e4 hem-
aYG til tilfælde, hvor bet1ngelsorne for dispensation ikke op-
fyldes.

Det fornævnte rids på kalkerlærred. (tinglysn1Dsøri4ø) skal
i1l11~g aU&lve beli6gsdheden uf irk~ Wor~ Bommarhua og fristen
tor fjernelsen samt placer10gen af de fredede store '~er.

~.t. Urenaa, den 7. ma3 1962.
l::1Il1l1a I/orll. Lynge Hørrepard.~va1d N1cola~8an.

Idet fredningsn.vn.' herved modtager foranstående deklara-
tlon baatemme., at den vil værs at t1081yse soa foran angivet,
efhr ende11g tinglysning kan dl8'P8n86tionSllfra skovbysgellø.l-
en aneas meddelt.

Deklarationen be~rse t1nd1ya~ ••d frist tl1 tre~ekattelø.
at rids og kalke.

fredningsnævn.t for taad.rs aat,
Dommerkontoret i Grenaa, d6D ll. ma3 1962.

Kris bOden •

.--....-._- ...
Indført i dagbo,eD tor UreD2a ~tskr.da
den ll. maj 1~62.
Lyet. Tingbog. Akt. Skab G nr. 133.
Lys t foreløbigt med 1'l'let til 1/12 1962 til trelll8læ!fde.

af rids.
Ves tergaard / låb

11

Efter at der G~ er vedhæftet deklarat1oneo et at 180din-
B~.kt~r J. Sta~nak3ær ~dtærd1get ridø, baseres d6klarationem
endelig tinGlyst.

DredQl~e~vnet for Randers amt den 20.Govember 1962.
Uallenber. / ae

Lys' ende11gt.
Dommeren 1 Grana~ m.v. 22. nvb~. 1962.

Veatel.'iaard / lAb
Ol

Afskriftens rigtighed bekræftea.
Fredologanavaet for Rundere amt,
Civildommeren i Randere b1~et deQ 16.mar'. 1963.



~'/Fredningsnævnet for
,I,
;' Randers Amt

'Jf_l~'
"

'~'~',
, \

~' i~' I

~L'
~~

I'

........ ~ ••ft ......_11__ _
~ tU. .. I...... .,. 1.-J l........
Uf' INa .. U/U Jt'a. "
••••••• 11 ;, , ••• "1""."'; '1' •

.... "••1_ i b_tA••• tIeJd "II I. Z......rr'" .r ...... U••• tU asb fa 1..1',,_.1'" .. _ r,._a. ar",.. ""' ......-- _., , ..
......... 1.n.,..... i " _t. !

.. Id 1111 _ 1 ......

q l , , 11111_. i &eL. , DZ_ ._111,,, .r "" ...... _ ,... ....1.1.
Cliøtau. .... _IIIII" til "lI •• tI•••

an. •••• I s.' .,.1 .- .. ' ,
......... Jllt' aB• ........,

I •
I8IIl'Wt i ·..... '11 ._tn...._ ,It.
_'1"'.
Lp•• ft..... N. I .&.a. a. J&" .... 1".

.. 1... I

, .
, !'

•• t •• I II "' 11III. "

...... ,. qI, .
~ .. Plb&I t.
01.11'1 i ..

'.



I

I

rednln9.næVne, Jnr
Aarr.iJs Amts ""Ir> '/.

f .,..i . . j ol ~J.~4..
- (.)C.~lfjr,'i(red:,

l·F.t>. 6/ I /b

•

RE~ NH.
0&_ ø. '3t/9

& ~6~.S:()0-0

" ... Anmelder:

. I,o... ., _'. I'I~

, f",' ! I~ 1"\ (·1.... i ...~: ~ l ,

, STEMPE(MÆRKE 1'/1

-eJ1AR 1977 * 0:$ 2 3 <:.

"lJN GV.uIGT MED AFSTrMPLlNG AF
DOMML A"QNTORET.S '/lSSE"ONTI,OLAPI'AAAT

F 492739

-1. AP R 19 7 7 ..... O /~ 2.D C
D E K L L R A T ION F O R E T
S O E ~ E R 'H U S O 1'1 R Å D E

VED FUGLSANG I GRE1Il

KOM!'lU::-IE

HA '" '" K R Eo l~ O O 251.. .1.""0

P U Q L S A N G B Y, Å l~ S ø S O O 'T.o,
D J U R S S ø N D E R-H E R li E D,

ÅRHU S AMT

BYGH1~R.U: 1l.KSEL V. RICliERT ~ K.ØBE~m.:..VI;

B & (}, RlDGlVE~IDE AIUDE:'~-
INGENIØ.tER, ÅR.tiUS

• R.5..DGlVENDE INGENI.e1t:

---_ .._--...------------------------...,.....-
, :

,~ ,



l,_
l
I

DEKLARATION FOR ET SOMMERHUSO}~E VED FUGLSANG
I ~_~ l:~C~3

Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbil ag vi:;\;eområde,
omfattende matro nre. l~ og 29: Fuglsang by, Ålsø f-ogn, Djurs
Sønder-Herred, Grenå kommune, irhus amt, pålægger herved det
nævnte område følgende servitutter, som også har gyldighed for
alle parceller, der efter den l. januar 1976 udstykkes inden
for det nævnte område fra de nævnte ejendomme.

I
I
, Jl-§ _--:::...:.-.::~~~::.:.:::::.::~ _

_tk.
l. GRUNDEJERFORENING
lo Den til enhver tid værende ejer af en eller flere ejendomme

inden for deklarationsområdet skal være medlem af en grundejer-
forening for området. Denne grundejerforening stiftes, når minds;
25% af' grundej erne kræver det, ellor når mindst 50% af de udstykkede
g"unde er solgt, eller når udstykkeren kræver det.

2. D(~nne grundej erforening er forplietet til, senest når 75% af parcel-
l()rne er solgt, at modtage skøde på de udlagte vej e og stier, samt
ftrestå vedligeholdelsen af disseø Denne vedligeholdelsespligt
or.fatter endvidere adgangsvejen til områdeto Udgifterne hortil
fcrdelea i forhold til grundstørrelser på de parceller, der har
adgang via vejen.

stk.
2. V}JE OG STIER

stko 40

'3tk. 5.r:

I § 3.
: stk. lo

-

lo Evt. belysning af vej e og andre færdselsarealer skal udformes SODt

luftletiningsfri belysning efter udstykkerens nærmere bestemmelse.
20 Vej- og stiarealer, som ikke overtages af det ofentlige, skal til-

s~:ødes grundejerforeningen, når udstykningen er approberet, og
grundejerforeningen er stiftet.

3. Der må ikke foretages udlæg af stier udover det på vedhæftede
kortbilag ( udarbejdet af landinspektørerne 00 Hyllested og Jo Stauns-
kjær den 50sugust 1976 - journ.nro 76018 - mrk. 13) vi~to, og di~$Q
skal følge det naturlige terræn og iøvrigt henligge som sådant.
Parkerjng af biler mov. skal finde sted på de etablerede parkerings-
arealer ø

Det bemærkes, at der den 14. august 1968 er tinglyst færdselsret
for gående færdsel ad en sti langs sydskellet af mabr.nro l~ for
ejeren af matr.nro l~. Denne sti må maximal.t være 2 meter bred målt
fra skellinjen i sydskellet af l~. Ejeren og/eller parcellister af
l~ er ansvarlig for nævnte sti's fremkommelighedo

Parkering af biler på veje og stier må ikke finde stedo Parkerinr
af campingvogne, både og lignende på grundene må ikke finde sted.
Ier må ikke bygges nærmere mod skel m,od veje og mod stier end 5 mt~ter.
TEICNISK FORSYNING
Grundejerforeningen vedligeholder alle fre~ørte forsyningsledninger
i det o~ang de ilcke vedligeholdes af vedkommende forsyningsselskåb
eller af en offentlig myndighed. Vedligeholdelse af stikledninger
inden for en grund påhviler vedkommende grundejer.

. '~.
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e
stk.

stk.

stk.

stk.

2. Hver enkelt grundejer er pligtig at tåle eller underskrive
deklarationer med eller Ullen pant til tinglysning på de
udsty~ede grunde, såfremt dette forlanges af forsynings-
selskabet, kommunen eller grundejerforeningen i forbindelse
med anlæg og vedligeholdelse af enhver art.

30 Fremføring af og vedligeholdelse a:r ledninger af enhver art;
kan foretages uden samtykke fra de berørte grundej ere. Disse skal
dog såvidt muligt gives et passende varsel inden arbej dets iværk-
sættelse.
Ulemper so~ følge af ledningsføringer og andre foranstaltninger,
der foretages i forbindelse med udstykningen og områdets grund-
modning , kan ikke kræves erstattet.

4. Stiklednin;er af enhver art skal føres mindst 1 meter inden for
grundenes skelo

5. Deklarationsområdet forsynes med vand fra den kommunale vandfor-
syning.

6. Deklarationsområdet skal forsynes med el ved fremførelse i jord-
kabler.

7. Grundejerforeningen kan med bindende virkning for grundejerne træffe
nærmere aftale med kommunalbestyrelsen om hel eller delvis over-
tagelse af renovotionsudftrelsen i området.

8. Der må ikke pu ejendommen findes udendørs antenner. Såfremt fælles
an1fenneanls.:getableres, b'~stemm.ergrundejerforeningen tidspunktet '""
for dette og i'orestår anl, ~ggets etablering og vedligeholdelse.

stk.
<4, OMRÅDETS UDSTYKNING

~. 2,,
5.IStk. l.

lt, 2.

l. Områdets u\istykning skal ske i overensstemmelse med den retnings-
givende udstyknin~splan, som fremgår af vedhæftede kortbilag,
mrk. 13 - jvfo § 2, stk. 3's lste afsnit.
Yderligere udstykning må ikke finde sted.

GRUNDENES BENYTTELSE

Grundene må kun beDyt~es til sommerhusbebyggelse.
Der må ikke på grundene drives nogen form for erhvervsvirksomhed
eller i øvrigt nogen form for virksomhed, som er til gene for de
omboende.

Stk. 3. Der må ikke drives j agt ptLgrundene.
stk. 40 Løsgående hunde må ikke f:ndes på grundene.

:3 •

I,
•
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t 6,
IStko l.

Stko 2.

l
l
I

~
! 3.

4.

stk. 5.
stk. 6.

§ 7.
.:su .. l •

t·
§

GRUNDENES BEBYGGELSE
Grundene~ skal bebygges i overensstemmelse med vedhæftede kortbilag
(bebyggelsesplan), mrk. 13 - jvf. § 2, stk. 3'5 lste afsnit.
På hver grund må kun opføres een beboelse og ean garage (~us).
Fol:"bygninger, der opføres på. grundene, skal nedenstående krav
være opfyldt:
Bygningerne skal være med lavt tag o

Til taee n:å ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer
eller bølL,elJladermed lille bølge.
Til udvendige bygningssi~er skal anvendes træbeskyttelsesmidler
i jordfarver eller hvidt og sort.
Bebyggålsens areal skal overstige 80m2•
Plantninger inden for områ.det må kun finde sted til sløring af
husene og med arter, som allerede findes på arealet.
Den ubebyggede del af grunden skal være vel vedligeholdt og skal
henligge son'naturligt låndskab.
På paroellerne må der ikke "findes be~tninger, der ved skygge eller
kr~utig vækst er til væsentlig gene for de omboende.
Hegning af parcellerne må ikke finde sted.

PÅTALERET
r:\t~lc>bøT'pl;\;i.e:9tifølge nærværende deklaration er Grenå kommunal-
bestyrelse og ~Tedningsnævnet for Åxhus amts nordlige frednings-
kreds. Sidstnævnte kun for så vidt angår §§ 4 - 6.
Ko~albestyrelsen kan helt eller delvis delegere påtaleretten
til grundejerforeningen og kan til enhver tid tilbagekalde en sådan
delegation.

2. Ved overtrædelse af deklarationens bestemmelser kan grundejerfor-
enlngen, hvis kommunalbestyrelsen ikke senest 3 måneder efter at
være blevet opfordret hertil har udøvet påtaleretten eller til-
kendegivet, at den agter at gøre det, udøve denne.

8. DI:JPENSATION
Den påtaleberettigede kan meddele dispensation fra deklarationens
bestemmelser, såfremt karak~eren af det kvarter, deklarationen
søger at skabe eller fastholde, ikke derved ændres.

§ 9. TINGLYSNING
stk. l. Nærværende deklaration tint.Jlysesservitutstiftende på samtlige de

ejendomme , der er nævnt i deklarationens indled.n.ing•.stk. 2. Nærværende deklaration tin~lyses forud for al pantegrold.

10. V~NETINGSBESTEMMELSE ~
IJ~-

"iiI,.

JIi -----

Alle sager vedrørende nærv~rende deklaration skal anlægges ved den
ret ,..~nd_~r hv::i::.~~en.~ci~..!1do:rmlel! ~.! 1?~JJgg~~.Q..e",.

I
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Som ejer af matr.r~e. 1~ og 2~, Fuglsang by, Ålsø sogn,
Djurs Sønder-Herred, Grenaa kommune, Århus amt;

København F. den 13. januar 1977

~.~.~~
Aksel V. Riohort

·1
im/in
I henhold til byggelovens § 4 stk. 2 rr.eddelessamtykke
~il stiftelse af ovennævnte deklaration.

Bygningsinspektørens kontor
~renaa, den 3. febr. 1977

{////~ ~/.I i,; l/L t.. /,")(.i../
Ib :iY.:adsen

I

SOr.1panthavor i ovennævn"Ce ejendo;n~·.-;;iltræ<.lcrvi herved
nærværende deklaration ved udstyknina, af sommcrhusomr&do
af matr. nr. l o og 2 q Fug~5ang by, Ålso sOGn.

Søbol!:l'g,dGn 28. 1~8:)rUar 1977
"/S ,.,..,.,...,--J' -'rn(--,("' ~,. ,'0 'C'~J "'·v

.""1. ~~....D~' -'~.l.\..l\ J.:...~ l.J...~~\;~)...J~ 1.1'Ll\.

J) ro" ,,' ',~~ ....J ..- !//"'f/ / / ""'-(,
/i~""1'J..LU(.-' 'u ~ !/ .....(.../.../:.·v!.t.-o

...... 7'" h cl •. Co C ~'~r"1l ::. T
J~. ~rOsnVJ

\

\ ./ ..-~om panth8ver i ovennævnte ejendomme tiltræder vi
herved nærværende deklaration ved uds~ykning af som-
merhusområde af matr. nr. l o og 2 Q Fuglsang by,
Alsø sogn. -
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REG. NR. U ~s-
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMTe NordlIge Fredningskreds Sandgade 12 - 8900 Randers

Tele/on 06·437000

Randers, den ll. december 1980.

Ilu F.S. 297179

Vedlagt fremsendes et eksemplar af et på ejendommen
tt matr. nr. l f m.fl., Fuglsang by, Aalsø, tinglyst deklarations

tillæg (Obj. nr. 133). Den oprindelige deklaration er udstedt
den 7. maj 1962 i anledning af udstykning af ejendommen til be-

../JbyggeIse med sommerhuse og tinglyst den-ll. ~aj ~962 og senere.
-----J //~~p_//' Æ'·

~ 4' /~ ~/~,....,

. /./~:~:rr\,,,/
"'--_"",~ -,:/ t~;'; \t ~

/1/.//1/'A4t.H.o~k-ehp.i:sttansen--.........
/

" /

l

Fredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 København K.
Amtsfredningskontoret, Søndergade 74, 8000 Aarhus e, j. nr.
5403-1-8-67.
Danmarks Naturfredningsforening, Fr.berg Runddel 1, 2000 Køben-
havn F.
Grenaa kommune, Rådhuset, 8500 Grenaa.
Vurderingsrådet, Grenaa kommune, 8500 Grenaa.
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\

den 12 •

Tillæg til deklaration af 7. maj 1962, tinglyst ll. maj 1962
og senere, vedrørende ejendommen matr. nr. l ! Fuglsang m.fl.,
Aalsø sogn.

Ved nævnets upåankede afgørelse af 24. juli 1980 har næv-
4t net i forbindelse med en projekteret udstykning af de som nr. 4

og 5 på det tidligere rids betegnede parceller godkendt, at der
på arealet anlægges adgangsvej til disse parceller, som vist på• det nu vedhæftede rids.

Deklarationens bestemmelser skal i øvrigt uændret være gæl-
dende.

Fredningsnævnet for Århus amts nordlige Fredningskreds,

•e
• J;~i.)r0FlT I DAGBOGEN FOR

A;;TTEN I GREioIA

OEN 1 6 SEP. 1980

L Y S T ,;.;." ';':1

. "
J, ~. .J.',. f '.......... ~.......

K. HAve
fm



Matr. nr. l B! - bn, 2 ~ samt
2 ch - f! Fuglsang by, Aalsø sogn.

2 6. APR 19 J 9 ;. O 6 6 9 7
ANMELDER:
Fredningsnævnet for Aarhus amts
nordlige fredningskreds, Sand-
gade 12, 8900 Randers.

TILLÆG

til deklaration tinglyst den 9. marts 1977 o.s. på ejendommen
matr. nr. l o og 2 q Fuglsang by, Aalsø sogn (efter udstykning
matr. nr. l bf - bn og matr. nr. 2 q samt matr. nr. 2 ch - ct., Ifølge en af nævnet truffet afgørelse er byggefelterne
ændret således, at bebyggelse af parcellerne matr. nr. l bf - ~
og 2 ch - ct Fuglsang by, Aalsø sogn nu kan bebygges indenfor
de på vedhæftede rids viste tildels udvidede byggefelter.

Påtaleretten tilkommer fortsat fredningsnævnet.

Iøvrigt sker der ingen ændringer i foranstående dekla-
ration.,

A "" ." "ii'; l ....~,' ~.. :t!f'
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Rids i 1:1000 af
matr. nr. lbr IT. fl.
Fuglsang ~y,-AAlsø iogn,
1).iurs,1øn~er-Herred, .~arhus Amt.
Udfærdiget i anleining af tin~lysning
af deklaration om byggefelter~

Grenaa, den 25. april 197P.

)?~
Landinspekt<"r.
J. nr. 76018
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02695.00

Dispensationer i perioden: 03-07-1989 - 29-03-1994



REG. NR. o ~~ ~ SOUl)

FREDNINGSNJEVNET FOR ÅRHUS AMT
_ Norcflig. ',.cfftift' •• '.cf.

SoncIgocle 12 •• 900 .........
Telefon06·47000

lancle,.. cfe-.. 3 JULI 1989
LH/pk. F.S. 71/89.

Rigmor Bredsdorff,
Slåenvej 34,
8500 Grenaa.

I I skrivelse af 31. marts 1989 har Grenaa kommune forelagt fred-
ningsnævnet Deres ansøgning om tilladelse til opførelse af et
gæstehus på 9 m2 på matr.nr. l ~ Fuglsang by, Alsø, beliggende
Slåenvej 34, Grenaa.

Fredningsnævnets tilladelse er nødvendig, fordi det ansøgte er
omfattet af deklaration tinglyst den 23. februar 1978.

Under nævnets besigtigelse oplyste De, at en på grunden midler-
tidig placeret skurvogn, agtes ombygget til et regulært gæstehus
på ca. ~ m2. Der blev drøftet alternative placeringsmuligheder,

tt og De erklærede Dem indforstået med en placering, som fremgår
tt af nedennævnte afgørelse.

Under hensyn til de landskabelige forhold på stedet og til den
i forvejen eksisterende bebyggelse, finder fredningsnævnet at
kunne give den efter naturfredningsloven nødvendige tilladelse
til det ansøgte på vilkår,

at skurvognen ombygges til et regulært gæstehus, der placeres
i en afstand af ca. 3 meter i nordlig retning fra det nuvæ-
rende redskabsskur,

at gæstehuset males sort, som den øvrige bebyggelse, og

at det nuværende retirade flyttes
for gæstehuset, således at det
ræn ved stien.

I
"I

og placeres umiddelbart nord
graves ind ~ter-~~S~



Der er herved alene taget stilling til, om tilladelse kan gives
efter bestemmelserne i naturfredningsloven.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturfredningslovens § 58 ind-
bringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm,
af blandt andet ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

-e
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af Overfredningsnævnet.

I Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år.

Lilian Hindborg,
suppleant.

KOPI sendt til:
l. Miljøministeriet, Skov-og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970

e Hørsholm.e 2. Arhus Amtskommune, By-og landskabskontoret, Lyseng All~ l, 8270
Højbjerg. (j.nr. 8-70-53-1-707-1-89).

3. Grenaa kommune, Teknisk forvaltning, Torvet 3, 8500 Grenaa.
4. ~Vurderingsrådet" i Grenaa kommune.
5. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
6. Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomit~ v/lektor Carsten

Pedersen, Nygårdsvej 8, Lyngby, 8570 Trustrup.
7. Landpost Kristian Albrektsen, Elmelundsvej 2, Dalbyover, 8970

Havndal.
8. Svend Aage Mikkelsen, Hesselager 7, 8500 Grenaa.

j
J



REG. NR.
BlLA~

(J /lb ~~. o ø (')
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMTe Nordlig. Fr.dningskr.ds

Sondgade 12 . 8900 Ronders
T.I.fon 06· 43 7000

Rand.rs, d.n 4. a u g u s t l 9 8 9 .

LH/pk. F.S. 71/89.

MOdtaget !
;,' 'JD N,-ttu rstyreI t>tJ •

:~ ,qUC l ~S85

•
Vedrørende tilladelse til opførelse af gæstehus på 9 m2 på
ejendommen matr.nr. l .!:!. Fuglsang by, Alsø, beliggende Slåenvej 34,
Grenaa.

Nævnets afgørelse af 3. juli 1989 beriqtiges, efter aftale med
ansøgeren Rigmor Bredsdorff, således at "ca. 21 m2" i 3 afsnit
ændres til 9m2 som ansøgt.

Med venlig hilsen

~~rg, suppleant.

tt KOPI sendt til:
tt tI. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970

Hørsholm.
tt 2. Arhus Amtskommune, By- og landskabskontoret, Lyseng Alle l, 8270

Højbjerg. (j.nr. 8-70-53-1-707-1-89).
3. Grenaa kommune, Teknisk Forvaltninq, Torvet 3, 8500 Grenaa.
4. "VurrJerinqsrRdet" i Grenaa kommune.
5. Danmarks Naturfredninqsforeninq, N~rreqade 2, llh5 København K.
h. nanmarks Naturfredninosforeninqs LokRJkomit~ v/lektor Carsten

Pedersen, NyqRrdsve.i R, Lynqby, 8570 Trustrup. 1
7. Landpost Kristian Albrektsen, Elmelundsv',i 2, Dalbyover, 8~\f.cO(

Havndal. v(f...''''
R. Svend Aaqe Mikkelsen, Hesselaqer 7, 8500 Grenaa. \ n

~ -(, ~\'f.

I 9. Riqmor Bredsnorff, S18enve.i 34, 8500 Grenaa. ~e);
M~~~ O~\'
3ko\l- og UAæt$~lehltm ~
J.nr. SN I:J-II/I~ ,.0001 ..
6,kt.nr. ~-
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' FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT

" Nordlige Fredningskreds
Sandgade 12 . 8900 Randers
Telefon 06·437000

",'.'08:!.
'!OO.Stempelfri i h.t.

stpll. § 49 Rand~rs, den

-STEMPELMÆRKE
Matr.nr. 2 bz Fuglsang by,
Alsø.

RETTEN I
RANDEF..:S

, .
kIM GYlDIGT MeD Af STEMPliNG AF

OOMN!"AKOf\ITORfT$ ICASS[kOHTRO~T

C 846817 ANMELDER: FredninGsnævnet for
Aarhus Amts nordlige

Fredningskreds

FS. 191/89 . •• I forbindelse med en udstykning af matr.nr. 2 ~ Fuglsang by,
Alsø, i overensstemmelse med vedlagte rids er det som en be-
tingelse for et forhåndstilsagn om dispensation fra naturfred-
ningsloven~.§:_ ,4i, stk. 1, bestemt,

at bebyggelse ikke må finde sted indenfor de på ridset med prik-
signatur viste arealer.

Det følger af naturfredningslovens bestemmelser i øvrigt, at byg-
geri ikke må påbegyndes, før bygningstegninger og endelig place-
ring samt valg af farver og materialer er godkendt af frednings-
nævnet.

~ Vilkåret begæres i medfør af naturfredningslovens § 64 tinglyst
med prioritet forud for al pantegæld.

Fredningsnævnet for Arhus amts nordlige fredningskreds,
d e n 13. s e pt e mb e r 1;d::J1!.hf':

ck-Christiansen
rrævnsformand



, -3 fløi

-- '-
----.- - • • "-

,
,

• • •

r.;-----• • ·1
I

I • • ll..!__ !.. __ .J
rå ikke bebyrges•

•
•

•
\

\

a:n t •

';rr:naa j september l ;q,.- •

/2;;.-...-:::r/~; --~,,~
T,Bri,:i "u,pe:-:t ~':'.
~..... n.r .

Landinspektørfinnaet
Hytlested og Staunskjær
LANDINSPEKTORGARDEN
N P Jos,asst?nsve, fI 8500 G't:!naa
Postboks 141 TeJefar 86370266

Den danske LandlnspektørforentnO Blanket nr 280

, -"• .-- -- - - - - - - - -- .........
\.

• • • •
• • • • •"-." • • ~\" ".. • pd g pr!
" / \ I
• / ,I • od 5

/ •.\ \
/ "/ • .' •, CC! ,-= e--_

---, '-

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontorel)

• •
• •

•
• •

/'----..,.

(
\• --
• • •,

• • •I
I

• •
/

/

I· /
/

• /

\
/

• •

\

\

• •.--,--

.od Z
,-----:) OCr • •'i \t:=-.\\ \

\

\ -1- \ • •

~

\
\ • •

"-,
" ,,• ,- ~

• \ ,

od I /;r

•
• DC! ?

i •••
•

\

\ •
\

\ • \
"-
\ \.

\

•
•

•

.\

•
• ••

• •
• • ,
\ • ,

• • "',
\ • e"',
\

\ ,,

'Jod
IV

• •



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Nordlige Fredningskrecls

- 1 -
REG.NR. f)b96 ~OO

Sanclgade 12 • 8900 Randers
T./efon 06·437000

Ranclers,den 17. marts 1992.
HC/eml. FS. 141/91

Valdemar Hansen,
Kærsgård 15,
Vester Hassing,
9310 Vodskov.

I en hertil indsendt ansøgning har De ansøgt om tilladelse til at
foretage udvidelse af et på matr.nr. 2 ~ Fuglsang by, Alsø, be-
liggende sommerhus og opførelse af en carport i overensstemmelse
med en samtidig hertil fremsendt tegning med tilhørende situati-
onsplan.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af skovbyggelini-
en efter naturfredningslovens § 47, stk. 1, og at der på ejendom-
men den 12. april 1961 og senere er tinglyst deklaration, bl.a.
indeholdende bestemmelse om, at bebyggelse skal respektere et nær-
mere-angivet byggefelt.

Ejendommen er med fredningsnævnets godkendelse af 22. maj 1973
bebygget med et sommerhus.

Sommerhuset opfylder, som det er konstateret under besigtigel-
sen, ikke kravene med hensyn til byggefelt, men nævnet har under
hensyn til forholdene i terrænet, ikke bemærkninger til det gen-
nemførte byggeri.

Udvidelsen omfatter dels etablering af yderligere bebyggelse nord
for huset, dels opførelse af en carport sydøst for huset.

~ Sagen har været behandlet i møde i nævnet under deltagelse af re-
}~ 1 ~ I

!·i præsentanter for Arhus amt; Landskabskontoret, og Danmarks Natur-
14~ ...~~:'j. fredningsforenings Lokalkomite .
,'cl.,
Ih ~
l~l"\
? rt-'dili -1~·-"'~7"f'r~eT
" t\( .
I' 1'1~ . ,- •.• ':-r-' ''''''''en
~ j~ .; _ .. j(.A'I.. ............ull/·/t.\. ...J.6.:J

\?'~", '" J~\I/I-;;L-~{ ~J.r. ".~ J
I!~I.."" t:U'
ti:'



" ,

- 2 -

Forholdene drøftedes, og der var fra de mødtes side ikke indven-
dinger imod projektets gennemførelse efter de nedenfor anførte
retningslinier.

Det bemærkes, at udvidelserne i det hele ligger udenfor byggefel-
tet .

I den anledning meddeler nævnet herved den til byggeriets gennem-
førelse fornødne dispensation på følgende vilkår, som De under
besigtigelsen erklærede Dem indforstået med:

1) Nybyggeriet skal ske i samme materialer og farver som det ek-
sisterende byggeri.

2) Arbejdet skal i det hele udføres så skånsomt som muligt over-
for de naturlige forhold på stedet, og afgravet jordfyld skal
bortkøres, dog således at en mindre del heraf kan bruges til

planering af bxggefelt for carport.

! 3) Tilkørsel af materialer og etablering af en ny vej sker langs
husets nuværende østfacade, og der skal i forbindelse med den
nødvendige afgravning af en lyngtop pålægges lyngtørv på
skrænten ned til den nye adgangsvej.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970
søgeren og forskellige.myndigheper.

§ 58 indbring7s for
Hørsholm, af bl.a. an-

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af Ov fredningsnævnet.

ikke er udnyttet inden 5 år.



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Nordlige Fredningskreds

REG.NR. Qb9S.oo'
Sandgade 12 • 8900 Randers
Telefan 06·437000

Randers, den 1. j U n i 1 9 9 2 .

HC/eml. FS. 67/92

Ove og Kirsten Kranz,
Lillegade 13,
8500 Grenaa.

'4 __ . __ .... f

S!"O\'- -= --' .,,....,

I
I en hertil gennem Grenaa kommune fremsendt ansøgning har De søgt
om tilladelse til at foretage tilbygning til eksisterende sommer-
hus beliggende på matr.nr. 1 ~ Fuglsang by, Alsø, i overensstem-
melse med samtidig hertil fremsendt tegning med tilhørende situa-
tionsplan.

Det fremgår, at tilbygningen vil blive udført i trykimprægneret
træ og i materialer i det hele svarende til det eksisterende hus.

•
Ejendommen er omfattet af en i forbindelse med dispensation fra
skovbyggelinien tinglyst deklaration om bebyggelse samt udform-
ning, hvoraf bl.a. fremgår, at udvendige bygningssider skal be-
handles med træbeskyttelsesmidler i jordfarver eller hvidt og
sort .

I den anledning skal man - efter brevveksling med Arhus amt,
Landskabskontoret - meddele, at tilbygningen efter nævnets opfat-
telse falder indenfor deklarationens rammer.

Ved senere behandling med træbeskyttelsesmidler i eventuelt an-....,
dr~~r~ deklarationens farve krav opfyldes.

!
\--, ~\~iljOIDlnIstenet

Skov- og Natw-stYJ:e.llit:.1.l
J.nr.SN lbl\I[~'~(
4kt. nr. lo~1

vend .....



Den 21. decemb r 1992 traf Fredningsnævnet afgørelse i
Sag nr. 49a/19 2 angående ansøgning om tilladelse til

at tilbygge et indgangsparti på 4 m2
til sommerhus på matr. nr. 2 bm
Fuglsang by, Ålsø, der er omfattet
af deklaration tinglyst den 3. marts
1964.

U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

I sagen, der ar været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævne formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte lem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte I Svend Aage Mikkelsen.
Grenå kommune l r anbefalet det ansøgte.
Århus Amt, La skabskontoret har intet haft at indvende mod
det ansøgte un er forudsætning af, at den ansøgte tilbygning
på 4 m2 ud i overensstemmelse med deklarationens
bestemmelser o materiale- og farvevalg og i øvrigt indpasses
i det eksister de byggeri.
Fredningsnævnei meddelte dispensation fra den tinglyste
deklaration udførelse af den ansøgte tilbygning på
vilkår, at lbygningen udføres i overensstemmelse med
deklarationens bestemmelser om materiale- og farvevalg og i
øvrigt indpassd i det eksisterende byggeri.

t. l1/ • 1~j}r1ti?t~U;f
Jørgen Jensen.
Afgørelsen ka efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævn t af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myr igheder.
Klagefristen e 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende kla. berettigede.
Klage indgiv s skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender k gen til Naturklagenævnet.
En tilladelse n ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage ivær ?at, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævn ~ bestemmer andet.
Tilladelsen boiFfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

l!

li



REG. HR. 20 Oj S.()O

U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 15. april 1993
Sag nr. 41/1993

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
at opføre en bebyggelse på ejendom-
men matr. nr. 2 ay Fuglsang by,
Ålsø, hvor der er tinglyst
deklaration af 5. december 1961.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen J~nsen,
suppleanten for det amtsvalgte medlem, Per Blendstrup,
suppleanten for det kommunevalgte medlem, Holger Strandgaard,
og sekretæren, overassistent Ingrid Thykier.
For Århus Amts Landskabskontor mødte ekspeditionssekretær
E.H. Mikke.lsen.
Ansøgeren, DanBolig v/Lone Bekker, var mødt.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte
Thorkild Kirkebak, der fremlagde skrivelse af 14. april 1993
fra Slåenvejens Grundejerforening.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 2. marts 1993 - var til
stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Århus Amt, Landskabskontoret, har under hensyn til
deklarationens formål ikke kunnet anbefale en dispensation.
Der var i Fredningsnævnet enighed om ikke at kunne meddele
dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50 til den
ønskede opførelse, da det vil stride mod det i deklarationen
anførte.

i .

J&'X' ~~/.;'-'v 1.1'
I 'Jørg n Jensen.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

a ,:,-,'tc'riet
~'" .

, ~" ... jl·::r';;/i'i.Jili~~n

, \ 9. H\~~ - C DO I
l C) l"



U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 9/6 1993
Sag nr. 47/1993

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til

o 2 dat opføre et sommerhus pa 120 m me
en ydermur bestående af 12 cm
vandskuret skalmur på matr. nr. 2 ck
Fuglsang by, Ålsø.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Kjeld Søndergaard.
Der foreligger ansøgning af 2. april 1993 fra Grenå kommune
på vegne Klinte-Huset Byggecenter ApS.
Århus Amt, Landskabskontoret har udtalt: "Ifølge
deklarationens § 6, stk. 2, skal udvendige bygningssider
behandles med træbeskyttelsesmidler i jordfarve eller hvidt
og sort, hvilket må tolkes således, at bygninger alene kan
opføres i træ. på dette grundlag samt under henvisning til
tidligere afgørelser inden for sommerhusområdet (bl.a.
nævnets
meddele

sag nr. 41/1993) kan vi ikke
den ansøgte dispensation

anbefale nævnet at
fra deklarationens

bestemmelser."
Fredningsnævnet har den 15. april 1993 besigtiget grunden i
anden anledning.
Nævnet finder ikke at kunne meddele dispensation efter
naturbeskyttelseslovens § 50 til det ansøgte, idet det vil
stride mod fredningens formål.

---
rS
-

0 ---~') ;,..)

i)
()

'l
.....-

lJ~/;"_/" 1/';, )
I ' .' .''''.',Il'Jø:r:genJensen.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede .
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.



REG.NR. QbSS.oo
U D S K R I F T

AF
forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævne~ for Århus Am~.

Den 8/9 1993
Sag nr. 12/92

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående placering af to småbygninger på ejen-
dommen matr. nr. 1 bm Fugls~ng by, Ålsø, på
hvilken der er tinglyst en deklaration
angående grundenes bebyggelse.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og
sekretæren, retsassessor Grethe Opstrup. Det kommunevalgte
medlem, Svend Aage Mikkelsen, har i dag klo 10.30 meddelt

.1
. ~O< ) "'

/.').. / ~ /.2- ()6Ct I
frir'!

forfald.
For Århus Amt, Natur & Miljø, mødte Britta Avnby.
Ansøgeren, Ove Kranz, var mødt ved sin søn, Thomas Kranz, der
fremlagde en skrivelse fra ansøgeren.
For Danmarks Naturfredningsforenings
Thorkild Kirkbak og Britta Flou.
Sagens bilag, herunder skrivelse af 30. juni 1993 fra
Landskabskontoret, var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Landskabskontoret har, når henses til r at der er opført en
carport i forbindelse med en udvidelse af beboelsen og i
betragtning af den normalt restriktive praksis omkring
deklarationens bestemmelser, fundet det betænkeligt, såfremt
de to småbygninger tillades bibeholdt, især da disse næppe i

forvejen anvendes til udhusformål.
Danmarks Naturfredningsforening har ikke haft indvendinger
mod, at de to småbyghinger bibeholdes , idet der forefindes
lignende bygninger på andre grunde i området, der er omfattet
af deklarationen, og idet Fredningsnævnet for Århus amts
nordlige fredningskreds den 3. juli 1989 meddelte tilladelse
til, at en skurvogn på ejendommen matr. nr. 1 n Fuglsang by,
Ålsø, blev ombygget til et gæstehus.
Under hensyn til, at de 2 småbygninger har stået på grunden
siden henholdsvis 1978 og 1980 samt til, at Fredningsnævnet
for Århus amt, nordlige fredningskreds, den 1. juni 1992 har

lokalkomite mødte
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meddelt tilladelse til at foretage tilbygning til de~
eksisterende sommerhus, har Fredningsnævnet ikke på nuværende
tidspunkt fundet grundlag for at afslå, at de to småbygninger
bibeholdes på grunden, hvorfor der meddeles dispensation
hertil, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50.

irllojVr'f/'~;YÆJ
Jø/~r4nJenseh.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet. tt
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.
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Skov- og Naturstyrelsen
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Vedr.: Ansøgning om opførelse af sommerhus på pcl. 4 af 2 QZ Fugl-
sang by, Ålsø, beliggende Sortebærvej 39, Grenaa.

tt-· Ansøger: Ruben Vendelbo, Arendalsvej 216, Silkeborg.
"

•

Grenaa Kommune har modtaget en ansøgning om byggetilladelse på oven-
nævnte grund.
I henhold til tinglyst deklaration lyst den 19. september 1990, må
ingen bebyggelse finde sted indenfor de på ridset med priksignatur
viste arealer.
Sagen bl~v herefter fremsendt til Fredningsnæ~~et for Århus Amt til
udtalelse, med bemærkning, at Grenaa Kommune kunne imødekomme den an-
søgte placering af sommerhuset.
Herefter meddelte Århus Amt Grenaa Kommune, at med den nye naturbe-
skyttelseslov er fredningsnævnets kompetence omkring skov- bygge- og
åbeskyttelseslinier overgået til kommunerne for så vidt angår dispen-
sationer i byzone og sommerhusområder, jf. naturbeskyttelseslovens pgr.
65, stk. 4 •
Grenaa Kommune skal derfor fastholde sin afgørelse, således at den øn-
skede placering af sommerhuset imødekommes.
Begrundelse:
1. Intentionerne med deklarationen for området har været, at der ikke

må bygges på klitterne i sommerhusområdet.
I dette tilfælde vil dette ikke blive tilfældet, idet den reelle af-
stand fra skel til klitfoden er større end den viste fredningslinie.

2. Det er ca. kun 20 m2 af det~reded~areal, der inddrages til som-
merhusbebyggelse, jf. vedlagte situationsplan.

3. Det er vanskeligt at anvise fornuftig alternativ placering af som-
merhuset p.g.a. det meget lille byggefelt der er til rådighed.

KOPI T/L



Eventuelle bemærkninger til ovennævnte dispensationsansøgning bedes
fremsendt til Grenaa Kommune, att. Bent Højgaard, inden 4 uger fra d.d ••

Med venlig hilsen

Bilag: Kopi af tinglyst deklaration, lyst den 19. september 1990.
Situationsplan visende sommerhusets ønskede placering.

Denne skrivelse med bilag er også fremsendt til:
Ruben Vendelbo Nielsen
Danmarks Naturfredningsforening, København
Danmarks,Naturfredningsforening, Lokalafd. vi Ove M. Andersen
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