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Afgørelse af 15.4.93 som ophæver fredningen. Arealet ingår
i ny større fredning. Se reg.nr. 7782.00 •
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MATRI KE L FORTEG N EL S E

(ajour pr. L~ /12.. 19 b ~)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

Gældende matrikulært kortbilag:

Se også REG. NR.:





c)

d)

§ 16.

§ 16.
(ny)

§ 17.

2805.02

• 2857.00

0289.00

3218.00

2747.00

2501.00

- 44 -

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

Overtagelsen sker 2 måneder efter påkrav fra
amtet.

De i forbindelse med
udstykninger gennemføres ved
for amtets regning.

afståelserne nødvendingi
amtets foranstaltning og

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
("Guldhøjn) .

3) Overfredningsnævnets kendelse af lB. 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 ! Knebel by, Knebel.

6) Fredningsnævnets deklaration lyst 5. juli
1961 vedr. matr.nr. 16 ~ og 16 ~ Knebel by, Knebel.
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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 80-
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 Læggerholm og Viderup,
Vistoft.

15) Overfredningsnævnets kendelser af 15. maj
1934 og 28. oktober 1948 vedrørende matr.nr. 2 a (2 ~)
80gens by, Vistoft (henholdsvis Haalen og en del af Mols
Bj erg e ) .

16) Fr~dningsnævnets deklaration af 6. januar
1960 vedrørende matr.nr. 5 ~ Bogens by og Bogensholm,
Vistoft, og"'"Parceller heraf (matr.nr. 5 .a, 5 .!l, 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. l!!, 1~, 1 ~, 1 ~, 1 ~, 1 ~
og 1 r Bogensholm, Vistoft.

19) Fredningsnævnets deklaration af 24. decem-
ber 1962 vedrørende matr.nr. 5 f og 5 .a'Bogensholm, Vis-
toft, samt senere 5 m smst.



..

- 46 -

0391. 00 20) Overfredningsnævnets deklaration af 17. ok-
tober 1934 vedrørende bl.a. matr.nr. 1~, l!, 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 medfører

tt 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.

Per Blendstrup
amtsrådsvalgt medlem. />.,

I v~, l..<,I , .. .- _

\..' ..... .,....... ~A. ~Holck-Chr ist ia nsen
nævnsformand.

Kjeld Søndergaard
kommunevalgt medlem.
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A f s k r 1 f 't

Matr.nr. 20f Knebel by og sogn.
F.s. 21/1959.
Stempelfrl.

Anmelåer: Fredningsnævnet for
Randers amt ved dOlDlller Fog,
Hariager.

3182.
15. dec. 1961.

D e k l a ra t 1 o n •
I anledning af at fredningsnævnet for Randers amt bar er-

klæret sig sindet at give en betinget dispensation fra natur-
fredningslovens regel om byggelinie ved skove, hvilken dispensa-
tion vil komme til at indebolde godkendelse at opførelse at eet
lavt bus - uden udnyttet tagetage - på nedennawte parcel, og af,
at der føres elektriske ledninger til nævnte bus gennem kabler i
jorden, tilbyder jeg, fabrikant Knud Hansen, Emållevej 36. Skaade,
at underkaste min ejendom, matr.nr. 20! Knebel by og soga af are-
al 7175 m' følgende bestemmelser, der også skal binde efterfølgen-
de ejere:

Arealet må ikke bebygges med andre buee end det tilladte,
hverken midlertidigt eller vedvarende, ligesom der beller ikke må
anbringes transformatorstationer, telefon eller telegrafmaster
og lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder. skilte,
vogne til beboelse ell er opbevaring af redskaber eller andre ~-
ter frednlngsnævuets opfattelse skønhedsforstyrrende genstande.

Det tilladte hus er, jfr. min skrivelse af 29.5.1961 til
nævnet, en ftweek-end- hytte, der kun dækker et grundareal på ca •
•, m', og som, udover lørdags-søndag8 besøs. kun i beskedent om-
fang vil blive benyttet til ganske kortvarige ferieopbold.

Det tilladte hus, hvis bygoiogstegn1n8 skal godkendes, inden
opførelsen påbegyndes, skal placeres således, at udsigten fra syd-
øst ikke ødel~gge8 og landskabelig skønhed mindst muligt påvir-
kes og derfor anbringes i den nordøstlige del af parcellen, så
fjernt fra bakkeskråningen som det kan lade slg gøre under ben-
syn til landsbyggeloven, brandpolitlloven og evt. andre bestem-
melser.

Skoven på lodden skal bibeholdes og må ikke afdrives, uden at
nyplantning straks finder sted. Selve huset skal dog stedse hol-
des 1 det v.æsentlige skjult ved beplantning"hvorfor der navnlig
sydøst for huset skal holdes en tllstr.ækkelig b~e af høje
træer til en kraftig sløring.

BYgningens tag skal være lavt; dens farver skal være .ørk ••
harmonere med omgivelserne og godkendes af nævnet.

Ændringer 1 bebyggelsen skal godkendes inden udførelsen.
Husets farver, sløring og vedllgeholdelsestilstand skal til

enhver tid kunne godkendes af nævnet. Såfremt huset ~ter Dævnets

i

e!
I



opfattelse ikke holdes ordentlig vedlige, eller sløret, kan dette
medføre. at den givne dispensation bortfalder. S~fremt fredning&-
DæVDet foretrækker det, kan det, såfremt grundejeren trods sivet
pålæ« ikke holder huset eller beplantningen 1 foret~evet 8tand.
lade det fornødne foretage for ejerens regning og lade det med-
gåede beløb inddrive ved udpantning.

Udstykning af ejendommen mu fremtidig 1kka finde eted.
Ved anlæg af vej skal påses, at den sydøstlige del at lod-

den ikke på nogen måde skæmm~s.
Nær~rende må tinglyses på min ejendom, matr.nr. 20f Knebel

by og 80gn med p~taleret for fredningsnævnet for Randers amt på
det offentliges vegne.

Den opnåede dispensation indeholder udelukkende dispensation
fra bestemmelser 1 naturfredningsloven. men ikke fra brandpoliti-
loven, vejlove. sanitære bestemmelser eller andre regler, hvorom
ejeren henvisee til vedkommende nndre myndighedGr.

Skaade, den 29.11.1961.
Knud Hansen.

Idet nævnet herved modtager foranstående deklaration, bø-
stemmea, at den vil være at tinglyse som foran nævnt, og at den
tllsagte betingede dispensation betragtes som meddelt, s~ snart
tinglysning har fundet sted.

Fredningsnævnet for Randers amt.
dommerkontoret i Mariager, den 14. december 1961.

F o g •
Indført 1 dagbogen for Grenan retskrods
(atdellngskontoret i Ebeltoft) den 15. dec. 1961.
L,st. Tingbog Knebel blad
Akt. Skab K. nr. 6~5 •

.Anm.t Dok. om vejret for 20a, l. 6.8.1958.
K. G. Larsen, kst.

Ie~
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Mskriftens rigtiglJed bekræftes.

Fredningsnævnet for Randers amt.
dommerkontoret i Hnrlager, den 10 FEB.19~"
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