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tor Skanchrbofg Amte,

U D S K R I F T
af

fredningsprotokol for Skanderborg amt.
* * *

Ar 1962 den 19. juli kl. 11 foretoges
sag nr. 32/1962 Byggetilladelse på matr.

nr. 12al og 12am Haarup,
Linaa sogn.

fortsat.
Der fremlagues ride med opgiven afstand til skov,

samt skrivelse af 27. juni 1962 fra nævnet til byggemyndig-
hederne med påtegning af 18. juli 1962 fra tinaa sogneråd,
hvorefter byggemyndighederne er sindet at tillade bygge-
riet.

Under hensyn til, at de påtænkte bygninger ligger
udenfor 300 m grænsen fra skov og til, at byggemyndighederne
ikke vil modsætte sig bebyggelsen, tillodes denne på betin-
gelse af,
l. at husene placeres og opføres i overensstemmelse med det

fremsendte materiale,
2. at grundene ikke yderligere udstykkes og
3. at bevoksningen omkring husene bevares i en sådan ud-

strækning, at husene ikke bliver synlige fra vejen og
fra de fredede områder omkring Sindbjerg og Stoubjeri.

Sagen sluttet.
Ryhave
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\J D [;K R I F T
at

fredningsprotoko1 for Skanuerborg amt.

År 1963 den 9. september holdt nevnet møt'1e'l11

behandling at

sag nr. 163/1963 jtr. '2/19621 Byggetilladelse på matr.
nr. 12-a8 Paarup by,

Linas. sogn.
Der fremlagdes skrivelse af 19. august 196' fra

landinspektør Werner Nielsen samt hjørnetide, hvoraf det
fremgår, at a.n i 888 '2/1962 tilladte bebyggelse ikke ved-
rører metre nr. 12-81 og 12-am, men derimod metre nr. 12-ae
Haarup, Llnaa sogn.

Byggetilladelsen ratihaberede. for så vidt an-
går metre nr. 12-.e.

Sagen sluttet.
RJhave
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at
fredningøprotokol for Skanderborg amt.

* * *

År 196' den 27. september holdt nævnet •• de til
behandling at

.ag nr. 32/1962 Byggetilladelse på matr. nr.

12-ae Haarup, Linaa 80en.

Fortsat.
Der tremlagde. skrivelse af 14. september 196' fra

repræsentant Leif Christensen, SveJbæk iilliBemed en Dl
skits., hvor husete placering er indtegnet.

Nævnet var repræsenteret ved formanden dommer
Rlhave og det amtsråd.valgte medlem Hans Mikkelsen.

Andrageren var mødt.
Nævn~t godkendte den på det nu tremlaat. rid.

anaivne placerina at huset, id~t det tilkendegav •• , at man
fra ~et. elde lsgger væct på, at hu.et .k~ule. a04 ••t
af hena7U til ud.isten tra Sindbjers og stoub~er&t medene
det er alndre væsentligt, om huset kan ••• ,.. vejen.

And~ageren r~r91i&t&d. sia til at bibeholde be-
plantningen n.rd 0t nord0~t for huset.

Sagen sluttet.
1\1h&"'8
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