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REG. NR. 02776.000

KRAKÆR CAMPING

INDHOLDSFORTEGNELSE
PV'~VR't

- Deklaration af 22/5 1966 (nævn - 521/64), lyst 10/8
1966, om vilkår ror dispensation fra skovbyggelinie til
etablering af campingplads. Bl. a. delvis off. adgang.

privåL"t- Påtegning af 14/71967 (nævh - 38/67), lyst 26/7 1967,
om tilladelse til beboelsesbygning - lidt ændrede vilkår
for campering m.v.

- Afgørelse af 15/7 1983 (nævn - 75/83) om aflysning af
deklaration på parcel - jfr. ovenstående af 1966 og
1967 - mod ny deklaration om beplantning om beboelseshus
(vedr. m.nr. 5~ udstykket af Sy).

- Afgørelse af 29/5 1984 (nævn), lyst 30/5 1984), - tilla-
delse til toiletbygning.

- Afgørelse af 16/10 1985 (nævn - 138/85) - tilladelse
til vinteropbevaring af campingvogne. Bilag: Dekl. lyst
5/3 1986.
Afgørelse af 2.3.92 (nævn 86/91) - tilladelse til
vandlandsbygning.

701 EBELTOFT 1315 II Sø

MATRIKEL FORTEGNELSE
(ajour pr. 10/8 1966)

omfatter helt eller delvis matrikelnummer
5y Lyngsbæk By, Dråby.

Gældende matrikulære kortbilag: Diverse

Se også REG. NR.:
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02776.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02776.00

Dispensationer i perioden: 15-07-1983 - 02-03-1992



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
~ Nordlige Fredningskreds

Sandgade 12 - 8~N R.
Telefon 06 -43 70 00

,I

Randers, den 1 ~ J U i' "Q133
HC/rgr F.S. 75/83

F. D. M.
FDM-huset
Blegdamsvej 124
2100 København 0.

På ejendommen matr. nr. 5 y Lyngsbæk by, Dråby, og matr.
4t nr. 5 ~ smsts., er i forbindelse med dispensation fra ·naturfred-

ningslovens skovbyggelinie ( lovens § 47, stk. l, nr. l), tilee etablering af campingplads med servicebygninger på ejendommen
den lo. august 1966 tinglyst fredningsdeklaration, indeholdende..

en række vilkår for dispensationen, herunder at offentligheden
i perioden fra hver l. oktober til l. maj næste år, skal have
vederlagsfri adgang til arealet.

I forbindelse med en tilladelse til at opføre yder-
ligere et beboelseshus på ejendommen blev der den 26. juli 1967
tinglyst et tillæg til deklarationen, indeholdend~ yderligere vilkår..... )

for benyttelsen af arealet, og bl.a. en bestemmelse om, at der•~ikke omkring beboelseshuset måtte anlægges have, men kun foretages
den rydning, som var nødvendig for at etablere byggeriet og ad-
ga~gsvejen til huset. Endvidere bestemtes, at huset ikke måtte
ombygge s eller udvides på nogen måde. I

Det areal, hvorpå den sidstnævnte bygning er opført er senere
udstykket under matr. nr. 5 ~ med et areal på 2.870 m2, heraf vej
325 m2• Restejendommen (hovedejendommen),i hvorpå campingpladsen er

2beliggende har herefter et areal på 74.230 m •
I en til nævnet fremsendt ansøgning har foreningen ansøgt



om, at deklarationen om offentlighedens adgang til arealet må blive
aflyst for så vidt angår matr. nr. 5 ø. Foreningen har oplyst, at
denne grund med det på grunden værende hus agtes afhændet, da der
ikke af hensyn til campingpladsens drift er behov for huset som
funktionærbolig.

Århus amtskommune, amtsfredningskontoret, har i en over sagen
afgivet erklæring udtalt, at man ikke har indvendinger mod, at de
tinglyste deklarationer aflyses, for så vidt angår matr. nr. 5 ~'

men har gjort gældende, at der fortsat på ejendommen bør hvile
bestemmelser, svarende til de nedenfor nævnte.

ee
Sagen har været behandlet i nævnet.
Der er blandt nævnets medlemmer enighed om, at det vil

være uden betydning for offentlighedens adgang til rekreativ ud-
nyttelse af arealerne i perioden l. oktober til l. maj, om matr. •
nr. 5 ~ undtages fra denne bestemmelse. Nævnet har herved lagt vægt
dels på ejendommens ringe udstrækning, dels at den efter terræn-
forholdene ikke er egnet til færdsel, for offentligheden.

Derimod mener nævnet, at der iøvrigt fortsat på ejendommen
bør hvile bestemmelser, der sikrer, at byggeriet er skjult mod ind-

• sigt udefra .
iFor overskuelighedens skyld har nævnet fundet det rettest,

at deklarationen med tillæg i sin helhed aflyses og erstattes af en
., ny servitut, indeholdende de bestemmelser, som fremtidig skal gælde

for matr. nr. 5 ~.
Nævnet har derfor vedtaget helt at aflyse deklaration og

tillæg på matr. nr. 5 ~ på betingelse af, at der i stedet som vilkår
for aflysningen, tinglyses følgende bestemmelser på ejendommen m~d
prioritet forud for pantegæld.

"Det på matr. nr. 5 ~ Lyngsbæk by, Dråby, beliggende hus
~ må ikke ombygge s eller udvides på nogen måde •• Den omkring huset værende beplantning skal ved.Ligeholdes

af ejeren og på dennes bekostning således at huset stedse skjules



•

mest muligt mod indsigt udefra •
Dog skal der efter samråd med Århus amtskommune, amt~fred-

ningskontoret, kunne foretages rydning, så der omkring huset bliver
et mindre haveareal, ikke over ca. 200 m2."

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes
for Overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klage-'
fristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, med-
mindre den opretholdes af overfredningsnævnet.

•

-e
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet

inden 5 år.
Nævnet vil, efter ankefristens udløb drage omsorg fo~

aflysningen af de ældre bestemmelser og tinglysning af de nye
bestemmelser.

Det tilføjes, at foreningen ikke kan påregne, at nævnet,
såfremt der måtte opstå behov for yderligere funktionærboliger eller
lignende, efter bortsalget af det i sagen omhandlede hus vil

• meddele li tilsvarende byggeri.
tilskrevet F. D. M. som foran.

\(1.
2.

3.
4.
5.

\e 6.
7.
8.

, ,

Fredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 København K.
Århus amtskommune, Amtsfredningskontoret, Søndergade 74/3
8000 Århus C
Århus amtsråd, Amtsarkitektkontoret, Lyseng Alle 3, 8270 Højbjerg

l 'Kommunalbestyrelsen 1 Ebeltoft kommune, Rådhuset, 8400 Etieltoft
Danmarks Naturfredningsforening, FrederiksbergRunddel l, 2000 KhF
Vurderingsrådet 1 Ebeltoft Kommune, Rådhuset, 8400 Ebeltoft
Elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, 8900 Randers
Kjeld Søndergård, Mar1endalsvej lo, Boeslurn, 8400 Ebeltoft
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Foranstående deklaration skal ikke være til hinåer for, at der
på ejendommen 5 y Lyngsbæk by, Dråby, opføres en 35 m2 stor
toiletbygning, placeret ovenpå eksisterende kælder og filter-
rum og udført 1trykimprægneret træ med tagbeklædning af pap,
alt 1 overensstemmelse med nævnets tilladelse af 15. februar
1984.

'Fredningsnævnet ~or Århus amts nordlige fredningskreds,
den 29. maj 1984.
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Nordl.". Fr.c1ningskr.c1s

REb. NR. 27 7fo
Sondgode 12 • 8900 Randers
TeI.fon 06·437000

Randers. den 18. O kt O b e r l 9 8 5 •

HC/em1. FS. 138/85

FDM,
Blegdamsvej 124,

2100 København ø.

I en til nævne~ fremsendt ansøgning har foreningen ansøgt

om tilladelse til på foreningens campingplads "Krakær Camping",

belIggende på matr.nr. '5 y \Jg 5 ~ Lyngsbæk by, Dråby, at foretage
.>

vinteropbevaring af i alt 20 stk. campingvogne.

Campingpladsen ~er med nævnets godkendelse etableret l 1966,

og der er på ejendommen den 10. august 1966 o. sen. tinglyst de-

klarationer angående de nærmere vilkår for pladsens benyttelse.

Vinteropbevari~gen agtes foretaget på et areal i pladsens

sydvestlige del. På d~tte areal måhegentlig vintercamping efter

deklaratIonens bestemmælser ikke finde sted.

Arhus amtskomm~ne, amtsarkitektkontoret, har den 7. august

1985 meddelt den i henmold til by- og landzoneloven nødvendige til-

ladeise på betingelse af, at der ikke ved opbevaringen sker nogen

utilsigtet indskrænkni~g af den offentligheden tilkomne adgang til

arealet.

I denne anledning skal man meddele, at nævnet kan godkende

den ansøgte vinteropbavering af campingvogne på det pågældende are-

al på betingelse af,

at vinteropbevaringen begrænses til maximalt 20 campingvogne,

~ at campingvognene unde,' henstillingen på arealet ikke anvendes til
I ,

camping, herunder e~ til kortvarige ophold under ejernes besøg



- 2 -

at det fra de for pladsens drift ansvarlige påses, at dette vilkår

overholdes,

at campingvognene til sikring af vilkårets overholdelse anbringes

så tæt som muligt op ad hinanden og maximalt med en indbyrdes

afstand på l meter,

at der ikke ved vinteropbevaringen sker nogen indskrænkning i den

adgang, offentligheden efter deklarationens bestemmelser har til

arealet i perioden fra hver l. oktober til l. maj næste år, og eat den nærmere afgrænsning af det areal, som skal anvendes til

vinteropbevaring, sker efter aftale med Arhus amtskommune, amts-

fredningskontoret.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes

for OverfrednIngsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K., af bl.a.

ansøgeren og forskellige myndIgheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt

den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefrIsten.

Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmIndre den op-

retholdes af overfredningsnævnet. Itt
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden tt

tt
5 år.

Når ankefristen er udløbet, vil nævnet tinglyse tillæg

til deklarationen. Man anmoder foreningen om hertil at fremsen-

de tinglysningskalke, der viser det med amtsfredningsko~toret
/aftalte opbevaringsareal.

Nævnet har i
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X l. Miljøministeriet, fredniigsstyrelSen, Amaliegade 13, 1256 Kbhvn. K.

2. Arhus amtskommune, amt~fredningskontoret, Søndergade 74, 8000 Arhus C,
J.nr. 5403-8-52-68.

3. Arhus amtskommune, amtsarkitektkontoret, lyseng alle l, 8270 Højbjerg.
J.nr. 99-701-227-3-1-74.

4. Ebeltoft kommune, rådhuset, 8400 Ebeltoft.

5. Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Runddel l, 2000 Kbhvn.F.

6. "Vurderingsrådet" i Ebeltoft kommune.
4aJ 7. Hr. elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, Randers.

8. Hr. gårdejer Kjeld Søndergaard, Mariendalsvej 10, Boeslum, Ebeltoft .
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FREDNtNGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Nordlige Fredningskreds

REG. NR. a r;7b
Sondgod. 12 • 8900 Rond.rs
Telefon 06·437000

Rond.rs, den 2 6 MRS, ,~::s
HC/eml. FS. 138/85

• Hoslagt fremsendes fotokopi af tillæg til deklaration op-
rindelig udstedt den 22. maj 1966, tinglyst den 10. august 1966
o. sen. på ejendommen matr.nr. Sy Lyngsbæk by, Dråby. Dek1ara-
tionstillægget er tinglyst den 5. marts 1986 i anledning af tilla-
delse til vinteropbevarin /v~~m~'ngvogne på ejendommen.

e) - 1 APR. 1986

• A1.Miljøministeriet, fredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 Kbh. K.
2. Arhus amtskommune, amtsfredningskontoret, Søndergade 74, 3.,

8000 Arhus C. J.nr. 5403-52-68.
3. Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Runddel l,

2000 København F.
4. Ebeltoft kommune, rådhuset, 8400 Ebeltoft.
5. "Vurderingsrådet" i Ebeltoft kommune.

Til fredningsregisteret
til orientering tfl .

/fy --i6
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KUN GYLDIGT HED AfSTEI1nlNG AI
DCMMERKONTORETS KASSEKONTROLA,.,AU-T

V 384503 :
~.. ?j75~ Ca] ~GllOO b.5ii

ANMELDER:
Fredningsnævnet for
Arhus amts nordlige
fredningskreds,
Sandgade 12, Randers.

Foranstående deklaration skal efter en den 16. oktober

1985 meddelt tilladelse ikke være til hinder for, at det på det

til dette tillæg vedhæftede rids med sort skrå skravering viste

areal anvendes til vinteropbevaring af campingvogne på følgende

betingelser:

at vinteropbevaringen begrænses til maximalt 20 campingvogne,

at campingvognene under henstillingen på arealet ikke anvendes

til camping, herunder ej til kortvarige ophold under ejerens

besøg i arealet,

at det fra de for pladsens drift ansvarlige påses, at dette vilkår

overholdes,

at campingvognene til sikring af vilkårets overholdelse anbringes

så tæt som muligt op ad hinanden og maximalt med en indbyrdes

afstand på l meter, og

at der ikke ved vinteropbevaringen sker nogen indskrænkning i den

adgang, offentligheden efter bestemmelserne i foranstående de-

klaration af 22. maj 1966, tinglyst den 10. august s.å., har

til arealet i perioden fra hver l. oktober til l. maj næste år.

Fredningsnævnet for Arhus amts nordlige fredningskreds,

den 4. marts 1986.

MilJomlnYsleriat :J.Ilf. F l:!Jo!11. ~ O •
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Matr. nr. sl Lyngsbæk by
Dråby
Udarbejdet i anledning al tinglysning at
deklaration om vlnteropbevaring for camping-
vogne.
Arealet hvor vinteropbevaring kan ske er
fremhævet ved sort skravering

ARHUS AMTSKOMMUNE AmtfnKlningskontoret
februar 1986
MALESTOK 1:2000



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Nordlige Fredningskreds

~ REG.Hl 9s707o~ta~tC:
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~ 4 !1RS 4~",. -
Sone/gode 12 • 8900 Randers • f::J9~
Telefon 06·"37000
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R~dM~d~ 2. marts 1992.

BJ/eml. FS. 86/91
International
Byg/Pool-Teknik A/S,
Snedkervej 17,.
6710 Esbjerg V.

I en til Ebeltoft kommune indsendt ansøgning af 13. maj 1991 har
De for ejeren af Krakær Camping, der er beliggende på matr.nr.
5 y Lyngsbæk by, Dråby, anmodet om tilladelse til som overbyg-
ning på et på campingpladsen eksisterende svømmebassin at fore-
tage opførelse af indretning af en vandlandsbygning. Ansøgnin-
gen er af Ebeltoft kommune den lB. juni 1991 indbragt for næv-
net.

Placeringen af det ansøgte byggeri er angivet på en med ansøg-
ningen indsendt situationsplan, hvoraf blandt andet fremgår, at
byggeriet er planlagt opført i 2 etager med en bygningshøjde på
ca. 6,65 nieter.

Den pågældende campingplads, der er placeret indenfor skovbygge-
linien efter naturfredningslovens § 47, er med nævnets godken-
delse etableret i 1966, og der er på ejendommen den 10. august
1966 og senere tinglyst deklarationer angående de nærmere vilkår
for pladsens benyttelse.

Sagen har været forelagt for Arhus amt, Landskabskontoret, der
ikke har haft indvenqinger imod det ansøgte.

Under hensyn til forholdene på stedet og det ansøgtes karakter
meddeler nævnet herved den fornødne dispensation fra skovbygge-
linien og de på ejendommen tinglyste deklarationer til opførel-
se af vandlandsbygningen i overensstemmelse med den med ansøg-
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ningen medsendte situationsplan.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34
for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970
ansøgeren og forskellige myndigheder.

og 58 indbringes
Hørsholm, af bl.a.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.

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

ortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år.

KOPI er sendt til:
X 1. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13,

2970 Hørsholm.
2. Arhus amt, Landskabskontoret, Lyseng alle 1, 8270 Højbjerg.

J.nr. 8-70-41-701002-1-87.
3. Ebeltoft kommune, Adelgade 11, 8400 Ebeltoft. J.nr. E 00 20-05/

4-5.
4. "Vurderingsrådet" i Ebeltoft kommune.
5. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbhvn. K.
6. Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/museumsinspek-

tør Henning Petersen, Skellerupvej 2 A, 8420 ~nebel.
7. Elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, 8900 Rander
8. Gårdejer Kjeld Søndergaard, Elsegårdevej 44, Lykkestrup,

8400 Ebeltoft.
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