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HEG.NR. 02707.000
KNEBEL SOMMERHUSE

INDHOLDSFORTEGNELSE
- Overenskomst af 6/5 1961 (nævn - 21/59), "lyst 8/5 1961,

om vilkår for bibeholdelse af to sommerhuse indenfor
skovbyggelinie, bl.a. forbud mod yderligere bebyggelse
og bevaring af skov på ejendommen.

- Afgørelser af 8/9 1962 og 2/5 1963 (nævn) - tilladelser
til mindre om- og tilbygninger .

• 701 EBELTOFT 1314 I NV

MATRIKE L FORTEG N EL S E

(ajour pr. 15/ 2 1967 )
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:
16ad, 16by Knebel By, Knebel .

•

Gældende matrikulært kortbilag: mangler

Se også REG. NR.:



1195. 8. maj 1961.
Matr.nr. 16ad af Knebel by
og sogn.

~

F.s. 21/1959.
REG. HR. 0'2707 ..00 o

Anmelder:
Sagfører Knud Bense, Aarhus.

Stempel 2 kr.

F r e d n i n g s d e k l a r a t i o n.
I anledning af at fredningsnævnet for Randers amt har erklæret sig

t~indet at give en betinget dispensation fra naturfredningslovens regel om
byggelinie ved skove, hvilken dispensation vil komme til at indebolde god-
kendelse, dels af at undertegnede har opført to sommerhuse i udkantan af
skoven på vor ejendom, matr.nr. 16 ad, nemlig et hus med et lille udbus i

tdet sydlige hjørne af grunden (blikkenslager Tage Scbous bus) og et hus med
et lille udhus i det vestlige bjørne af grunden (radiotekniker Frands Chri-

~tian Nielsens hus), dels af at der føres elektriske ledninger gennem kabler
~nedgravede i jorden, tilbyder vi blikkenslager Tage Schou, Bruunsgade 24,
Århus, og radiotekniker Frands Christian Nielsen, A.H.Wingesvej 3, Århus,
bindende for os og fremtidige ejere af ejendommen matr.nr. 16ad Knebel by
og sogn at frede denne lod således:

_J Atealet må ikke bebygges hverken midlertidig eller vedvarende, ligesom
der heller ikke på arealet må anbringes transformatorstationer, telefon- og
telegrafmaster o.l. derpå, ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne

~til beboelse eller opbevaring af redskaber, eller andre efter fredningsnævnets
opfattelse skønhedsforstyrrende genstande.

Skoven på lodden skal bibeholdes og må ikke afdrives, uden at nyplantning
straks finder sted.

~ De opførte huse er kun godkendt i den foreliggende skikkelse, og ændring,
udvidelse eller nybygning efter hændelig undergang ved ildsvåde eller på grund
af ælde må kun finde sted efter fredningsnævnets forudgående tilladelse, og
~kun efter forudgående godkendelse af bygningstegninger og farver. Husene skal
stedse boldes delvis skjult ved beplantning. Fornøden nyplantning med henblik
herpå skal foretages af ejere~ inden et halvt år efter modtaget pålæg fra
fredningsnævnem formand. Husenes farver og vedligeholdelsestilstand skal til
enhver tid kunne godkendes af nævnet. Såfremt husene eller et af disse efter
nævnets opfattelse ikke holdes ordentligt vedlige, kan dette medfører, at den
givne dispensation bortfalder. Såfremt fredningsnævnet foretrækker det, kan
nævnet, hvis ejeren trods givet pålæg ikke holder sit hus i foreskrevet stand,
lade det fornødne foretage for ejerens regning, og lade det medgåede beløb
inddrive ved udpantning.
~ Nærværende må tinglyses på matr.nr. 16 ad af Knebel by og sogn måd påtale-
ret for fredningsnævnet på det offentliges vegne.



Den opnåede dispensation indeholder udelukkende dispensation fra
bestemmelser i naturfredningsloven, men ikke fra brandpolitiloven eller
andre regler, hvorom ejernex henvises til vedkommende andre myndigheder~

Den beskrevne ordning skal ikke være tiilihinder for at matr.nr. l6ad
af Knebel ved et skel, d4r går i retningen hovedsagelig sydvest-nordøst
deles i to af areal nogenlunde ligestore ejendomme, hver med kun et hus på.

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

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og
stående, bestemmes det, at nærværende skal lyses som
dommen matr.nr. 16 ad Knebel by og sogn.

Under forudsætning af nærværende deklarations tinglysning anser fred-
ningsnævnet herved den i Ebeltofts rets dom af 25. jan. 1961 i sagen
s.s. 62/59 opstillede betingelse for ophør af løbende tvangsbøder som
opfyldt.

godkender foran-
servitut på ejen-

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

Kristensen,
formandens stedfortræder.
Indført i dagbogen for Grenaa retskreds
(afdelingskontoret i Ebeltoft) den 8. maj 1961.
Lyst
Tingbog Knebel blad
Akt: Skab L nr. 58.
Anm.: Forud hæfter pantegæld og servitutter.

Vestergaard.

§ 12 lo kr.
§ 141 4 -
§ 142 3 -
laIt 17 kr.

~I
stempel
og kass. 2,25 kr.
kr. 19,25

-0-0-0-0-0-
Afskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Randers amt,
dommerkontoret i Mariager, den 10 FEB. 1962

~o
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"iJiFredningsnævnet for
~>., Randers Amt

'"/~,~

,-

A r s k r i f t.~-------~----~~~-
Tilføjelse ad abjekt 106._________ ilIl ...... t .......

Foranstående deklaration skal ikke være til hinder f9r, at radio-
tekniker Frands Ohristian Nielsen ombygger sit udhus og overdækker sin
eksisterende tera,sse alt i overensstemmelse med forslag og tegnitager,
der for kontrollens skyld bliver i fredningsnævnets besiddelse. For-
slaget er dateret 1.1.1962 og vedhæftet tegningerne. Bebyggelsea skal
også efter den ønskede ændring stadig være skjalt af den eksisterende
..plantning eller s~pplerende beplantning.

løvrigt gælder deklarationen uændret.
Fredningsnævnet for Randers amt den S.september 1962.

hllenberg.

Indført i dagbQgen for Grenaa retskreds
(Afdelingskontoret i Ebelt~ft) den 16. septem~e~ 1962.
Lys t påtegning af 8/9 1962:.

Kristensen
kst.

,
Forans1tående deklaration skaJ. ikke ~e til hinder fOrt/ali:blikken-

.lager Tage Soh&~ f~retager en tilbygning til det ham tilhø.~ate hus på

granden i ø~erensstemmel.se med et til fredningsnævnet fremseadt an-
iragende af 21..febraar ~963 og en .ed andragendet falgt ~egning, som
før k&atr~lens skyli forbliver i nævnets besiddelse. Eeayggelsen skal
~& efter advidelsen være skjult af den eksisterende beplantning eller
øapplerende beplantning.

Iøvrigt,.-lder deklara~ea aændret~.
beåningSnævnet "~r Randers aJi' den 2. ma~ 1.963.

Ha. ilerg•.~
~<~

Indført i dag~~ea fGr Grenaa
(afdelin~sk.at~ret i Ebe1.t~ft)
Lyst påtegning af 2/5 ~963.

V~tergaa.rd.

~963.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Randers a.mt,
Civ11dommerkont~ret i Randers, den

-
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FREDNINGSNÆVNET
for

RANDERS AMT
Kirkegade 2
Telefon (064) 2 31 99

Naturfredningsrådet,
Nyropsgade 22,
København V.------------

~C.14 1M"'! ., Ol .... j

;;-t. Ovenu.iW~l~ ejUldom .1" der ly.; f.:ndn1ns.4~kl:fj~1'~tion.
1 ;'orb1n.di1l8W:~d fHl ~jiU·M Xap .:O~wu o~ Enn'. l{i,~l$anmed-
t',.l t t,11l.tA4cla. Ul .,p.;til:r~ t .. at i).v{u·.. t r..u.ø pA .. j.ndot~:~.n..

~.. n pl\.';4l:1c.olld4t fA' j•.ø.dom e r DU u.4.'.f.idte t 1
ktr. lU". 16d ~'~wl b1' o~ eoglu "iAiØ C;~U o~
;I.l)tl'. n.r. 16 • r·.. ~l by 0;,1: •• en' ~;"hni• .;l;1f~lhn.

eittl:u·nt1on.eu ot.";"t}tter n~r\!ti't~:r .fJ'e;';';ld1,: ~.a~}ii.=.. 0 '. '. tr.
nr •• , :l'd.J..k:e't }t'lJ'%nei(~l '::AHhtel. al il<;Jl8Yl1 t11 on 8 ,1øur:t~r1n&
:J,~ o",~:re1attln over !red.n1n, ,er 1 i·.c~~;tl.r.~$.t.
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