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"\ Fredningen ophævet, se reg.nr. 7782.00
" REG.NR. 02720.000

KNEBEL SOMMERHUSE

_IN DHOL DS FORTEGN E L SE
l? De.l< \ a.. V'"a.-t \c:) VI Pif'~v a:t

- GVQrens]wfflst af 30/6 1961 (nævn - 1183/69), lyst ~
19~1 o§ 3/1 1962, med diverse tillæg lystY25/11 197.7
og 6/7 1982, om vilkår for bibeholdelse af sommerhus,
bl.a. bestemmelser om beplantning. ~)

- Afgørelse af 23/7 1982 (nævn - 46/82) - tilladelse til
udvidelse.

~ ~"","tl. v~\kålr -\OV" ci.l~p, tV15t. h"ecLA.~V\.t;c;;.\J\.a..V\ oglellev
by$~e.L~V\. \ 'Q..

- Afgørelse af 15.4.1992 som ophævet fredningen. arealet ingår
i ny større fredning, se reg.nr. 7782.00701 ~BELTOFT 1314 I NV

I

MATRI KE L Fa RTEG N E L S E

(ajour pr. 25/11 1977 )
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

16ae, 16cb Knebel By, Knebel

•
Gældende matrikulært kortbilag: mangler

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 de~ne.

Overtagelsen sker 2 måneder efter påkrav fra
amtet.

De i forbindelse med afståelserne nødvending~
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. ~atr.nr. 27 ~ og ~ Knebel by, Knebel, ("Pos-
kær Stenhus") og fredningsnævnsdeklaration af 2. sep-
tember 1975.

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

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

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



2720.00
2501.00

2501.00

5346.00

4947.00

0146.00

2491.00

3711.00

3708.00

0382.00

2561.00

5281.00

4163.00

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

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

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

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

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

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

13) Overfredningsnævnets kendelse af 5. juli
1972 vedrørende matr.nr. lO! Læggerholm og Viderup m.fl.,
Vistoft.

~4) Overfredningsnævnets kendelse af 18. novem-
ber 1965 vedrørende matr.nr. 11 E Læ~gerholm 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, o~-~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~, 1 ~, 1 ~, 1 ~, 1 ~
og 1 E Bogensholm, Vistoft.

19) Fredningsnævnets deklaration af 24. decem-
ber 1962 vedrørende matr.nr. 5 f og 5 ~'Bogensholm, Vis-
toft, samt senere 5 m smst.
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0391. 00 20) Overfredningsnævnets deklaration af 17. ok-
tober 1934 vedrørende bl.a. matr.nr. 1~, 1 f, 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 qverfredningsnævnet, Slotsmarken 15,

~2970 Hørsholm. ~

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

Per Blendstrup
amtsrådsvalgt medlem.

/
/

Kjeld Søndergaard
kommunevalgt medlem./-/'. ,

I /~ /
I "' .. ' l· :'"
~ / ~ ~J' J, .--------------~

A. JH o l c k - Ch r i s t i a n s e n

nævnsformand.
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Fredningsnc::c"'nCl ~Gr
Randers Atm

.' p'r. nr. 1ft!!.h.b.l B7 .C .o,a.
1879

Ana.t S.~atk, aaltarer,
Eb.ltett

.'.juli 1961. F.&. 21/1159-

21.
). Jaa. 1962.f'i

~~ , I aale4nilll at 40. at 25.1.1961, hvor•• 4 ja, Qn4.r.kreva. &.r4.~.r
; ~lllVa1d Sør.n.ea tl1~li.t.d •• at 1jer •• et ~. aln .~en'o. matr. ar. 1'~
i •• &.1b, G' •• p, o,t'ørt.o..... hu Jl ,ra.' af, at i.tt, hil. ltl. lie••• u

'''ultat a.,iT" at 111" lad.n tor 30e • ,r.Blen tra .kov, .aat 1 tørbin4-~111.11. a.4 ala 4.rp' ~all' ••' lnd'ivne &alø,a11l' oa 41.~.n .. tioA for f~.rnel-
;\ ••• at d.tt. ÅQ t pllU"l' ~'I h.rv." alt navnte aatr.nr. li!!, Knebel by
,1::' ec •• ,a tøll.n4e ".klaratieB, 80& .leal oatatt. 4e. tie1at _tr.n.r. li!!.,
~f
i .yor,l tet n.vat. all. 11"er ••• t 0•• 1,.,1 •• roe ve. d.tte au.. be,ran•• t af
~

•• llal.r, 80& J' .e41a.tt kart ever n8vat. aatp.ar. er ladt.ga.t ••• rødt
~!\~' el .krav.~.t. D.p heavis •• til kortet.

1) PI d.t .11 .... aniiva8 ar.al .. d.r ikk. opt.res andre o1'l018,er .ller
aadr. ~a.te iøstall.tiøR.r .nt 4•• , d.l' i foryej.n tinde ••

t) J., torpli,t.r .1. til at .n4r. tarTer.1 JA ..,t b••tl.m4e 8m8" ta.e o,
'~_'~ -.re, .ll.4 •• at 41.8•• ko.... til at "'iru ..... tt,kr,t Ol til at t..lll.
I' ?
I"~. b.tr, 1R••• t 4.t .all •• a«. l.......k.b.

, l) Jti torplt,t.r ~I ttl .tr&~ at tor. t.... _'dan D.plantnlft' ved bue.t,
~" '., 4.tt •• ".,. ekjtll t fra 4. '1<1er, l.r vln4er 1a04 T.j.a.

-i.~a d.t skule ak., at hlls.t 1 d braad 'ller ..f anden Ar.ag,
"li,ter 3" .i. til ikke at lad. A.t ,.nopt"r ••

.. ikk. tor.taB'. u.dv1d.1•• at d. n~~r.nd, b7.nin •• r~

,., Ir er for1øB.t d.Y.II. 1nM" l. jllni 1986•• ka1hu.t t .jia helh••

" .... 11.1' .ttert.l,._, •• ~.r. bek.. tniac ~. fj.rn.t.
T) ,., t."ll,'t.r at, til l,., cl., .lpl.4 .. ,t. ar.al. ikk. a' la4. aaor1a••

•k~r., 1aboter .11.1'aad.t, 4.1'kaa virke .~.nd ••
8) Brie j'l ikk. elm11e0,t11.4. a1ae lorp11,t.1.,1' ,tt.r llarVllreEul. d.kla-

" r..tlon, er j" 111410.._"e' •• 4, at tr.4n.1np ...... t tor Rand.r. a.t 4_

l•• rkaætt.r ."aaae foranatalta1l'lI.r, .0& ••klaration.n ployt.r. at j.C
.ku1le t'oretaie, ;pl .1R reIBiD.'. ~ \

D • k l a r a t 1 o R t.........._---- ............-~--_.....

;

r,



I/ '. .p'eaaeb••te •• l•• _ tinBlY8ea .erv1 t\it. t1ftanA. pi, ~tl'. nr. l.!!

;' ••• el 87 " '0'•.
l
~, Pltal.rat har 7r.d.a:1apna'Yllet tor RaRd.r. aat.J
" 70r _Irtit Mpr _:ttel •• r og •• n1 tatt.r h.nvi••• til t1n.c!toc.a.

,Ii Ibe1tott, «.a 3&. ål1n11961.•
. , '
.. ,1 S1cYa14 S"r.n •• n.

".'
,li ..-.........----

" Iaflført:l. 4a••ac.n tor Grenaa ratakr."
~~__ {,At... l1ftPkGtl'or.t i Bh,ltott) 4.1125. ~tt11 1961..

~, .,...t au by" .... tJli.t til 25.8.1'&1.
)

~..llrtpe& Knebel blad 16a

? .tlSkab. 'ar. lø<4t.
I
I "e.terl&&r4.

laitøpt 1 4..,Do,8ft f.r GraBaa ret.kr •••
(at4'1iaØlk.ator.t i Ebeltø~t) 4eR 3. jan.

],p t !ia,bo,l. hebel blad. 16&.

Aktl SkaB J ar. 104.

~'~t'"At.kritt ... ri"tich •• bek.-ttu.
",ret.lap_n ••ter .Ralt4, •• , ... t ..

"~ '; Olyl1to...rkoatorat t 1..4.1'., 4.a 19., ''.
- .. - ..... - --
V•• terpar!.

allPl t 1'63.



I

N o r d
Akt: Skab nr.

(udfyldes .f dommerkontoret)

r o .-,_-L./...tI T7 g e.garae

/

terræn af
K n e b e l B Y o g S o e n ,':8 Herred, Randers Amt.

\ Med rød begrænsning og skravering er herpå frerihrevetet areal
l I',tt matr. nr. 16ae, som ved deklaration af 30. juni 1961 er p~lagt

lskrænkninger i retten til bebyggelse m.v.
Nærværende kort er kopieret efter gårdejer Sigvald Sørensens

~r1ke1kort over matr. nr. 16a og 16ae m.fl. Knebel By og Sogn,
'hvilket kort, der har været fremlagt i Rundero UL1ts freenings-
~8 sag F.s.9/1961, af fredningsmyndighederne er indtegnet det
rvitutbe1agte område •.

27.

j
~d

I

i
i

I

I •

1961.

M~lforhold 1:4000.
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-Påtegning på'deklaration, udstedt den 30. juni 1961, tinglyst
de~ 25. juli 1961 o.s: på ejendommen matr. nr. 16 ae Knebel by
og sogn.

~. Ved nævnets upåankede skrivelse af 30. juni 1977 er
~,,~e.:t-,.rb~øteDr&rra"t-4dekJ.-aI:'atio:q,ep.spunkt 6 ophæves, således at krav
"

om husets fjernelse inden l. juni 1986 bortfalder •

•• Den nævnte bestemmelse kan aflyses af tingbogen.
Deklarationens bestemmelser skal iøvrigt fortsat være

gældende.
FrfJdningsncp,vnet for den 24. november 1977.

Aarhus Amh nnr'r!liqe
Fre:on:ng,:kreds

Foranstående påtegning af 24.november 1977
begæres nu også 1yst på matr.nr. 16 cb Kne-
bel. -
Fredningsnævnet for Århus amt, nordlige
fredningskreds den 5.ju1i 1982,

1t1&~)
/7lk 67~~sen

t::S'

,,' fHbFORt I DAGBOGEN FOR
F" RETTEN I GRENAA
:~ t Af_"ne.kontor,. I Ebeltoftr-e o 6. 07. 8 f 0'4 6 8 5 ..

LYST~ 6, 7'7 1"8~ . .'
~~ oass.
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Afgørelser - Reg. nr.: 02720.00

Dispensationer i perioden: 23-07-1982



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Nordlige Fredningskreds

REG. HR. ~ 7 'J.p ~

e· Sand gade 12 . 8900 Randers

Modtaget i FfednfngSltyrelfen Telefon 06·437000

2 6 JUlt ;:J82 Randers, den

He/lu
23. juli 1982.

F.S. 46/82

Herr L. Gustavson,
Elishøj 19,
8541 Skødstrup.

I en såvel gennem Ebeltoft kommunes stadsingeniørkontor
som senere gennem Århus amtskommune som zonemyndighed til nævnet
fremsendt ansøgning har De ansøgt om tilladelse til udvidelse
af et eksisterende sommerhus på matr. nr. 16 cb Knebel by, Kne-
bel.

Det fremgår, at der på ejendommen den 25. juli 1961 O.s.
er tinglyst en deklaration, hvorefter et ældre sommerhus på grun-
den kunne bibeholdes på visse nærmere angivne betingelser, bl.a.
at der ikke måtte ske yderligere bebyggelse af ejendommen, ~ far-
ver på huset skulle være diskrete, så de faldt ind i"det omlig-
gende landskab, og at der blev foretaget en sådan beplantning om-
kring huset, at dette blev skjult på de sider, som vendte ud mod

• .. 'veJen fra Knebel til Fuglsø.

I

Nævnet har senere godkendt en udvidelse af huset.
Ved en nuværende af huset påtænkes dette udvidet til et

bebygget areal på ca. 140 m2 (og et bruttoareal af samme størrel-
se) alt i overensstemmelse med tegninger og situationsplan, som
er fremsendt til nævnet.

Nævn~t har foretaget besigtigelse af arealet.
Det oplystes herunder, åt det er tanken, at husets tag-

flader udføres med tagpap i sort farve, og at husets vægge, som
hovedsageligt består af gasbetonsten, 'agtes pudset og malet i en



diskret farve (jordfarve el.lign.), som falder ind i det omliggen-
~e landskab. Farveprøve var afsat ved maling af en del af det æl-
dre hus.

$åledes foranlediget skal man meddele, at nævnet kan god-
kende den projekterede ombygning af huset i overensstemmelse med
de fremsendte tegninger.

Det er en betingelse, at husets tag forsynes med. tagpap
i sort farve.

Såfremt bygherren ønsker det, har nævnet, ikke bemærknin-
<:tt ger til den farve, som foreløbig er valgt til prøvemaling af hu-

·set. Hvis bygherren ønsker en anden farve eller hvis bygherren
e•

I·,

senere måtte ønske at ændre husets farver, skal dette ske efter
godkendelse fra Arhus amtskommune, amtsfredningskontoret, Sønder-
gade 74, 8000 Arhus C.

Det er et vilkår for tilladelsen, at deklarationens be-
stemmelser-i det hele iagttages, herunder også vilkårene om at

, bebyggelsen skal være skjult mod indsigt udefra.
Afgørelsen kan i medfør af naturfredningslovens § 58 ind-

bringes for Overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K
,af forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af meddelelsen om
afgørelsen.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af.klagefris-
ten. ~r klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
den 'opretholdes af overfredningsnævnet.

Det tilføjes, at ejendommen nu er ,omfattet af den,rejste
sag ,angående fredning af arealer i Mols Bjerges sydlige del.' I
følge fredningspåstanden skal den på ejendommen hvilende deklara-
tion afly~es,. eventuelt således at visse vilkår optages i den nye

_,fredningsafgørelse, og ejendomme~ skal i øvrigt være underkastet
• de i fredningspåstanden,indeholdte bestemmelser om forbud mod y-

•

derligere bebyggelse m.v.



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Nordlige Fredningskreds

,.
Sandgode 12 - 8900 Randers
Telefon 06-437000

Randers, den

Nærværendedispensation skal være gældende, også selv

om tredningen at Mols Bjerges sydlige del gennemtøres 1 owreu-

at".lse med påstanden.

Nævnet tinder endelig anledning til, somdet opA bl*Y

tilkendegivet under nævnets besigtigelse, at tremhawe, at Ol' me4

~nde t111adelse mAantages at være gjo!"t op med bygpmu11c-

hedeme på grunden, og at tilladelse til yderligere byggeri ikke
vil kumte forventes.ee 1\Iævnethar d.d. ll~j~rson som foran.

~. Miljøministeri~~, fredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 Kø-
benhavn K.

2. Århus amtskommune, amtsfredningskontoret, Søndergade 74, 8000
Århus e, j. nr. 8-70-52-1-701-82-4., 3. Århus amtskommune, amtsarkitektkontoret, Lyseng alle 3, 8270
Højbjerg" j. nr. 99-701-223-6-6-82.

4. Ebeltoft kommune, Stadsingeniørens kontor, Rådhuset, 8400 Ebel-
toft, j.nr. 24-4-S-01-100-20.

5. Danmarks Naturfredningsforening, Fr.berg Runddel l, 2000 Køben-
havn F.

6. Vurderingsrådet, Ebeltoft kommune, 8400 Ebeltoft.
7. Herr elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav,

8900 Randers.
8. Herr gårdejer Kjeld Søndergård, Mariendalsvej lo, Boeslum, 8400

Ebeltoft.
9. Werner Maintz A/S, arkitekter, Søndergade 33, 8hoo Ebeltoft.

•
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