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KNEG>EL \-\wS

Fredningen ophævet
se reg.nr. 7782.00.

I1_ - Afgørelse af 15.4.92 som ophæver fredningen.Arealet indgår i
ny større fredning. Se reg.nr. 7782.00 .
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MATRI KE L FORTEG N E L S E

(ajour pr. z-s / \ 19 ~s1
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

Gældende matrikulært kortbilag: N c>V

Se også REG. NR.:





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 nødvendinge'
udstykninger gennemføres ved amtets foranstaltning og
for amtets regning.

Særbestemmelse.

Omkring bebyggelse på matrikelnumrene 4 ~,
15 !, 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.
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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 a og 4 i Fugls by, Vistoft:- -

13) Overfredningsnævnets kendelse af 5. juli
1972 vedrørende matr.nr. 10 l Læggerholm og Viderup m.fl.,
Vistoft.

'14) Overfredningsnævnets kendelse af 18. novem-
ber 1965 vedrørende matr.nr. 11 ~ Læggerholm 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 , og..--parceller heraf (matr. nr. 5 .9.'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. 1 ~, 1 ab, 1 ~, 1 ~, 1 ~, 1 ~
og 1 E Bogensholm, Vistoft.

19) Fredningsnævnets deklaration af 24. decem-
ber 1962 vedrørende matr.nr. 5 f og 5 .9.'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-
"tt relægge for Overfredningsnævnet, men denne forelæggelse medfører

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.

//~./:~~.~,.~:/:y/b .,t- - ." .'
c_ Per Blendstrup

amtsrådsvalgt medlem.
/

/
1

Kjeld Søndergaard
kommunevalgt medlem./.,1" ,

/ // /
I "' ..' l· ;""L / ............- ...., -------~A. -Holck-Christiansen
nævnsformand.
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