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REG. NR. 35~~ ~f

Mtr.nr.,ejerlav,sogn:
3-d m.fl. Haarup,Linaa sogn.

Akt:Skab C nr.513
Anmelder:
Naturfredningsnævnet
for Skanderborg amtsråds-
kreds ,v/formanden, adr.
retten i Brædstrup.

Stempel-og gebyrfri i med-
før af §~2 i lovbek. nr.194
af 16.juni 1961.

Udskrift
af

fredningspxotokollen for Skanderborg amtsrådskreds.

Den l6.november 1964 afholdt fredningsnævnet for Skanderborg
amtsrådskreds møde i Linaa sogn.

Nævnet bestod af formanden dommer J~;~~ek,Br.dstrup,amtsrådsmed-
lem Hans Mikkelsen,Brædstrup og sognerådsformand Straarup,Linaa.

Der foretoges:

t Fr. 44/1964

"- Der fremlagdes:
l. Skrivelse af
2. Tegning.

Andragende fra entreprenør Anders Voldby,
Skærbæk,Resenbro,om tilladlse til at
opføre et beboelseshus på matr.nr. 3-~
Raarup b),Linaa sogn.

l6.okt.1964 fra Linaa kæmnerkontor.

Andrageren var til stede. Han henviste til et til fred.ingsnævnet
tidligere afleveret oversigtskort med angivet beliggenhed af påtænkt
bebyggelse på matr.nr. 3-~,og forklarede,at afstanden til Gudenåen
bliver ca. 95 m.,til landevejen ca.90 m. og til det østlige skel for

__ matr.nr. 3-am Haarup ca. 60 m.Han henviste iøvrigt til den fremlagte
tegning,idet han dog bemerkede,at han foretrækker et tag med blå Skifer.!
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Nævnet besigtigede arealet og indgik følgende aftale med an-
drageren:

Nævnet tillader den ansøgte bebyggelse af matr.nr. 3-d Haarup,
på betingelse af at dette matr.nr. ikke yderligere bebygges.
Andrageren,der har gravet grus og sten på den østlige halvdel
af matr.nr. 3-d,men som forventer,at demne grusgravning med
videre ophører i sommeren 1965,forpligtede sig deEhos til ikke
at foretage beplantning af matr.nr. 3-d uden efter forhandling
med fredningsnævnet.
Der var enighed om,at arealet ikke bør tilplantes fuldstændigt,
men at der skal forblive en lysning,således at udsynet fra veje!
mod Gudenåen tildels bevares.

neAftalen vil være at tinglyse på matr.nr. 3-~-,3-~, 3-~ og
7-i Haarup,Linaa sogn.
Fo;pligte1ser ifø~ge ting1yste
servitutter er forbeholdt.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Skanderborg amts-
rådskreds.

Udskriftens rigtighed bekræftes: J.J.Bek.

fa;d'1in~snævnet f
C"., ri b';!'u:lL';;r arg amt

P()rm~nrlen, ;>ædstnlT)

Indført i dagbogen for retten i Silkeborg
den 4.jan.1965
Lyst:tingbog:bd:Linaa L1

akt:skab C nr. 513
'-"'l

som servitutstiftende
sign. Huno von Kolstein.
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