
03618.00

Afgørelser - Reg. nr.: 03618.00

Fredningen vedrører: Gratbjerg

Domme

Taksatio nskomm iss io nen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 05-02-1965

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



• ~ Skovb"'b'beUlltle. 0t g 21- sat
7 o \ I:=.. ~c L-r-O F"""I

e
e

•

MATRI KE L FORTEG N E L S E

(ajour pr. 9/2 19~5»)
.El edliiflgen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre: .

Gældende matrikulært kortbilag: \1-/q l Gt G? '-t

Se også REG. NR.:



vf'redningsnævnet for

f
' Randers Amt"v. ar.

I I r
t te

,,

\

REG. NR. 3~/~ /y/' !t"3 ~bS
491. JlJ'l1 ••••• bi' ~ I~........

A.ulder.
hMoia. ' t.r
RaD.dare _t.

D E K L A H A ! I o • •
~ ..~_.~---..-------.---

I aal.drlil'l&at ., .rr.4alapalrlll" tor RaDdua , .e4 .JQ1....

el .. ar lo. april 1963 l .. Uer at nat • .rt'redala&a1" § 22 " 25
att. 2 bar •• d"elt uder'e .. a.8'nt ••••r, dr. theol. K. E. Le,_trap
'Uh4.1._ 'U "øvl,p6. -J_do__ .. tr. Dr. 49.lU711e.tecl ... ,

"'111 ,p6 t.1880.4e Y1lk6rt
at beb71P1a. placere. u4 cl.... tllge &avllo 18 tra _no. ø.r.

49.t.'••• t_el og 4_ .7411" 1Imøietacade oa. 120 • tra -v.
u.•,....-7411&8 aJeel.

!1b7ølac- aUen_ 1 eeA etap ...... utuelt .. 4 udn7tta' tage....
.. d et arudareal p6 ikke 0'Ar ca. lo % 20 .t 0& optere. at øla

"&l-t- 0& .. 4 etri te«.
!1der pi .~.ad ... aa tlaølpa8 "' 'aklarat1o ••• d priorit., t,nd

tor al pact'ø1ci, 0&

11cl.. avr1•• 4.1 af .tr. u. 4-'1 •• hel. -,~. Dr. 9,Sl.11,11•• , ••
lt7 oe tr ,delt.er. be.,... l•• OB .acl aalar1._..
af kloå., Haft, ._'.r ., 1IldHtal.l'Ir ••••
Nr' •• ' ha 4.. 'il .~ toraJlll_ .,..adl.. l •• ia..,.__
.r1DS,

vil d..... _VIlte Y111rA.. "1'. a' 'lail7.9 ......... '.Utha •• ,A
-t:r- 111'. 9.. OB 49!, iIa4.. 4-tor si. og .t~.1,,4' e~Ø'8.

De' _-.rk •• , a' 4.1' •• 4 1n40.11l&_VIl.'_ pdt.adel .... Mt..
re kaa a.bril1ges •• fri tll ø.nde garage p& .... 4.11.

JiJl.MlØ'ft4••• k1ara'loll akal ikk ..... 'U hinder t•.........
,

1aadbn __ l. u.41q".1 •• at 201'4.. Ol 4.. kao. •• a ...
k•• del.. aa1e... an UD.4ft haft eM:r1a. bD. .. t t torsJIle' •• _ , ...
l1S' ba... 'h....

Areale' t...-r1gt iii ku ln4hep •• Ud utarltg' laacl .

Predala ••• ftet har •• cl ala1.Y81•• ~ 31. 3uaar 1964 .
, ... la .. r '11 d_t ,1_14 •• 4. b7uer1.

Pi'al._re"' .. ' er , ..._:l..a,_.".' ter Ballet ..... ,.



, ;

,

l, elL-
\1';1

"

t[.
(

'l
'I

Aarhaa .... 31• .,aaur 19"
1:.i •.Ltpb'Q.

tll rt"ellpe" .. u.4erakrttt •• a aath.4, 4&11.1..,..... 1....
tlpe. _, tlA4vekrl'ftn •• IQ'D.ci1Ø •• '

P.al ".t:rQ
lAIlA... ' •• et......

Aarh •••

14.' tr4t4Dl......... ' pGk_cl.r ••• "'-&0' t.Na." ....
deklara '1... .pr.. delc1ara'10ae. UAal7.' ., .3.. 4.-- ._.
ar. 49.t 1l7U•••• 4 .. o, ••p.

held .... y.e' tor ~4U" ... , deu 5. teora&r 1965.

alleaber ••

taU .. , ............ tft' ~- ",alDtede (atdel1agakollq-

"' :I. 'Ib.l'ott, 4_ _5 n.u l~o5
L7.'
flaB.a qll..... t "1a«
Akt r lkab C D.r. TI
u•.t Ud.lakke.de rlAllheC tO'l:' ,..ral ............ ,. 4-.1 at
49!. 1. 1/8 181).

Glan•..,.
.-._. ----

Atskritteue ri,tlØb" ~t.8.
lrednll'llaae ....e' foZ" Raa •• ~ at,
C1vl1d...erko.'.re' :I. Banders, de. 19. februar 1965.



,lej

N do r Akt: Skab nr.

t helårshus

Deklarationskort og beliggenhedsplan i }.:liC'00

over matr. nr. qq og 4ge
H y l l e s t e d B Y ,

~fyllested Sogn, Djurs Sønder-Herred, Handers Amt.

rdfærdiget i september 1964 som bilag til ~n c.~klaration om
fredning af matr. nr. 9q og 4ge og beby~gelse p~ metro nr. 4ge•

spektøI'.

FreJningmævJld for
.Rall J,,\ \

F.S. 39 '/~



03618.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 03618.00

Dispensationer i perioden: 25-03-1988



I"'~-"-;:::J--. ( Skov- og Naturstyrelsen

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT ~ 8 f~AR,1988
Nordlige Fredningskreds

REG. HR.
Sc~90d. 12 • 8900 Rand.rs
TeI.fon 06-437000

25. marts 1988.

F.S. 169/87.

Rosemarie Løgstrup,
Hyllested Bjerge,
8400 Ebeltoft.

I I en for fredningsnævnet indbragt sag har De søgt om til-
ladelse til opførelse af en fritstående garage nær ejendommen på
matr.nr. 49 ~ Hyllested by, Hyllested sogn.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af reg-
lerne i naturfredningslovens § 47, stk. l (skovbyggelinien), samt
at der den 9. februar 1965 er tinglyst en deklaration på ejendom-
men om tilladelse til opførelse af en bygning, samt om fredning
af det pågældende matr.nr., således at der ikke sker yderligere

e
e
e

bebyggelse her. Af deklarationen fremgår endvidere, at der med
fredningsnævnets godkendelse kan anbringes en fritliggende ga-
rage på grunden.

Det fremgår af oplysningen, at den ansøgte garage er på
92 m2/og at bygningen agtes placeret ind i en skrænt. Garagen
agtes forsynet med stråtag.

Under et møde på ejendommen den 24. februar 1988 erklæ-
rede De, at størrelsen af garagen var som ansøgt, fordi De havde
behov for en traktor til snerydning om vinteren. De oplyste end-
videre, at den eksisterende garage i huset agtes nedlagt.

På mødet udtrykte Arhus Amtskommune, By- og Landskabskon-
tt toret og Ebeltoft kommune, Teknisk Forvaltning, betænkeligheder

ved størrelsen af garagen, ligesom disse påpegede, at en placering
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ved bebyggelsen nord for bebyggelsen, således at østgavlen af ga-
ragen vil komme til at flugte med husets østgavl, vil være mere
hensigtsmæssigt.

Efter en drøftelse af den påtænkte anvendelse af garagen,
erklærede De, at en garage på 50 m2 ville være tilstrækkelig til
at opfylde Deres behov. De erklærede endvidere, at De ville over-

I den anledning skal fredningsnævnet herved for sit ved-

veje placeringen af garagen, men at De på nuværende tidspunkt øns-
kede nævnets principielle stillingtagen til ansøgningen.

kommende i medfør af naturfredningslovens § 47, stk. l, samt den
tinglyste deklaration, principelt godkende, at der på ejendommen ti
placeres en garage på maksimalt 5å m2.

Fredningsnævnet har intet at indvende mod den ansøgte pla-
cering af garagen, men skal dog henstille til Deres overvejelse,
at placeringen sker som foreslået af Arhus Amtskommune, By- og
Landskabskontoret og Ebeltoft kommune, Teknisk Forvaltning.

Forinden byggeriet påbegyndes, skal tegninger visende ud-
seende og placering af denne forelægges nævnet til godkendelse.

bringes
Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens § 58 ind~

for Overfredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, afeblandt andet ansøgeren og forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt tt'

den pågældende klageberettigede.

~H. Esdahl, fg.

KOPI sendt til:
(l. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsrnarken 13, 2970

Hørsholm.
2. Arhus Amtskommune, By- og Landskabskontoret, Lyseng Alle l, 8270 ta'

Højbjerg. (j.nr. 8-70-53-4-701-15-87)
3. Ebeltoft kommune, Teknisk Forvaltning, Adelgade 11, 8400 Ebeltoft.
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