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90JUJli a~••8dQ Fredn1ng8~Qt for 'Randers

KENDELSE
i sagen vedro ot at Fredningaplanudvalgøt for Randers amt fremsat
krav om fJornelse at et el-aelskabet Arke tilhørende koblingatårn
beliggende på .t areal at matrenr. 8 Baebal1e by, Agri sogne. til-
hørende gårdejer Peter Knuds.no Baaballe.

Ved skrivø18Q at l'. februar 1962 anmeldte eleelskabet Ark.
for frødningsnævnets at man. ror at klare forayningsforholdene på
Mol. og i Ebeltoft, var nød.øget til inden efteråret 196, at bygge
en ny 60 kV transformerstation til forsyning af dotte område, og
at det rigtige stod tor ~lac.rinc.n at denne tranatormeratation
både af tokniske og økonomiake Arsager måtte blive en udbygning
af et bG.tiende koblingøtlrn. bellggende på Peter KnudRene ejendom
i Basballe umiddelbart ved vejen mellem Basballe og Grsnfeldto Næv-
net forelagde anmeldelsen tilligemed de medfulgte tegninger og kort-
bilag f'or Fredningaplanudvalget for Randera amto Under fredningø-
planudvalgets behandling af øagen blev det af udvalgets tekniske
medarbejder oplyste at det eksløterende koblingstårn var beliggen-
de i de pi den endnu ikke tinglyste trednlngeplan (Mols-planen)
optagne udaigtsarealer 21-22. Den tekniske medarbejder påpegede
overfor udvalget, at koblingstårn9ts beliggonhed var yderst uhql~
dig for udsigten fra GrønføldeBasballe-vøjøDr fra hvilken vej, der
er en meget smuk udsigt udover den inderste del af Kalø-vig med
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olotsruinene og koblingatårnøt var placoret notop midt i denne ud-
sigto En udbygning som projQktoro~, ville bQtydeø dele at man v11le
miste enhver ~haneG for angang at Cl ~jern$t lcobling8tår.n~t. del.
at udsigten ville ødelægges 1 endnu højere grad.

Fredningsplanudvnlget bollandlede sagen i et mødo don 70 maj
1962 og vedtogp at man tra udvalgets s1do under ingen omatænd~ghøder
ville medvirke til en yderligøre ud~ygning af kObl1ngstårnet, og at
man burde søge optaget on forhandling mod ølselskabet mod henblik
S.l~på at ~å nybygningen anbragt på en sådan mådsp at. den ikke vi~-
kede skæmmendø i do storølåodo og natur8kønno om~ivol.Qr. delA ~å at
emgø at torm! o18elDkabe~ til nu, hvor eD udvidelse alligevol skulle
ske. at fly~t. d6t land~kabøl1gt megot akæmmendø kobling. tårn til
et mQrG noutralt stød. De~ bleV ovørdraget o~ underudvalg at føre
forhandlinger med oleeløkab.t herom. om de derefter rørte forhaDd-
lingør og robulta~et at dieDe hedder det i en skrivelse at 1S.Jun1
1962 €ra Fredn1ngsplanudYalget til nævnet:

"Den 3o.maj forhandledo man boretter på stedet med. en repræ-
sentant tor seløkabøtø Endvidere var rredninganævnots tqrmand.
kommet til stede. Man pegede herunder pl muligIleden af at Qptøre
don proJektøredo bygning 1 en la~ng nord tor bakkedraget og at
flytte dot beståøndQ kobllngstArn dørtilo På det~e sted ~ille an-
lmggat kunne opføres uden skade for døn landskabglige skønhed, og
denne placoring indebar ydorligere dOD fordele at etatioDOD eenore
ville kunno udvide. i takt mød ttdeD8 krav. uden at dette viII. gå
ud OVer landskabets karaktoristiøke linier •.

Selskabets repræsentant, der stillede sig yderst torstående
overfor udvalgets ~n8kør, mente imidlertid ikke på stedet at kunne
tage stilling til prob19mø~. idet en sAdan i naturtrednlngsMmssig
honseende tilfredsstillende løsning eelvsagt ville rordyrø omkoat-
ningerne ved den projektQredG udvidelsø ar stationen, hvorror haD

ønSkede at forelægge spørgsmålet for selskabets 1edo1880
Der fandt her9r~er påny en forhandling stød pI stedet døn 7.

juni ø hvor selskabets administrerende di~9kt~, dets lokale repræ-
sentant samt en til selskabet knyttet iøgeniør havde givQt mødee

medons udvalget va~ reprssentorei af formanden, sekretæren og den
~eknisko medhjælparo Selskabets ropræeentanterø der viste stor
fors~åo18e for ~redningsplanudvalgets ønsker, pegede på& at en
tlytni~g af dot b09t~end9 transformertlrn til det ae udvalgot fore-
slåede sted ville Cordyre arbejdet mød ca. 2000000 kro og foreslog
der~or& at man i stedet ~or at flytte ~årnot dertil, gennemførte
udvidelsen vis a vis ~drnet på den "østlige side af vejen, der fø-
rer fra Basballe til GrønCeldo Udvalgøts repræsentanter kunne tor
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d~ros vødkomwonde bestemt ikke medvirke til an sådan løsning~ da
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en bygning på den anden side at vejen ville bevirke. at man fra
bakkedraget mod øst ville eå den enoståendo udsigt skæmmet! ikke
blot af' eete men af' to bysningev.rk~r& På forospørgøel oml' hvor
mege~ merudgiftorne ved at opføre nybygningen pA det af udvalget
toreøllede sted - uden at man fjernede·det bestående tårn - ville
andra«e."blev det oplyst. at. dia.e ekønsmæsøigt villa andrage ea"
1500000 kro En tlY~Alng samtidig af tArnet ville altsA fordyre den

.ideelle 1.8ni~ med ca. 500000 kro
Se1skabets repræsentanter fremhævode under forhandlingerne, at.

man var i svar tidsnød. og at man derfor var rede til at ofre de. "oVennævnte 150~ooo kro ved at placere nybygningen som aC fredningsø

planudvalget øDsketo Den medvirkende Arsag hørtil var ogsl. at man
godt kunne S9, at fremtidige udvidelsesmuligheder Og8& ville blive
bGd8~ t~lgodo8eto såfremt bygningen blev placeret døro Derimod .
mente man ikke ogaA at kunne bebyrde andelshaverne med en yderlig.~
re udgitt på 500000 kr. til tlytning af det bestående kobl1Dgetå~e
dør Jo". en årr~. havde v.ret placeret på det omhandlode sted.

Som konklusion af rorhandl1ngørne erklærede selskabets repræ-
sentanter sig og84 under hensyn til tid. rektoren rede til for egen
risiko snarest at gi i Caog med slyel eD flytning af time. eom op-
tør.l •• "af dut projekteredo anl.g pi det af ~dvalg~t påpegede ~ted.
som man var enige i. yar det bedst 08ft_do. under forudsætning af~"
at man fra ~~.dninguplanudvalget8 81d. overfor rredningønævnet vil-
le gå ind ror, at der ved kendolae blev tilkendt selskabet en er-
stat.ning på .500000 kr. for nedlagplsen af' det bestående 'tårno .

Under honv1sning til. at selekabet • dør stedse under sine a~
udviklingen n0d~andiggJorte udvidelser og tekniske an1æg har vist
stor CorBt4~18e af, naturCredningsmæss1ge hensyn - vitterlig påfø-
res OD mørudgitt på 50.000 kr. ved at flytte. det økæmmende tårn fra
det sted 1'1 hvor dQt har været placeret gennom en årraetckeo fandt
fredningeplanudvalgot. at man burde gå ind for. et der blev ydet
selskabet erstatning tor at t jerne tårnet fra dets nuværende sted i

forbindølsG med den projekterede udvidølseo
Man skal dorfor indtrængende he~8tl11.l>at der ydas A1UCEø dør

snarest vil ~remkommQ med et nyt andragend00 som tager sigte på
hurtigst muligt at gå i gang med såvel en ~lytning af tårnet som en
oprørelae at nybygnittgan på det etter tredningsplanudvalgets for-
mening badst egn0de sted~ en erstatning på 500000 kro
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P& dønne måde vil man øttør tredning8planudvalge~8 fo~ening
kunne tilvejebringe en for beggo parter tilfredsstillende løsninge
der pl dQD ene side tilgodeser ARKEe interes.er i at optere anlæg-
get på et sted, hvor dor er lDU1iped ror aGnere wlvidøleør, og som
pA den andon side fjerner et bysniq8v.rk. der 1 landskabelig hon..
aoende vlrker yderst skMmmende 1 de megAt naturskønne omgivelser. "

Døn 9. juli 1962 tl1ekrov el-..1skabot tredningsplanudvalcet
.41Gdesl

aVers: E1INsrins af 6211.5 'IV .tJtion ved Grmtlldtll 'et
LI7tn!H at beatAteM kobl,iSQI.ke Id.Basbl1l!.t.

Under henv:lanirl&'til t.l.to .... tal. don 6. 48. mellem amt...
mand Rieard og YO~ direktør P. V ••tphal ,tillader vi 08 herved at
meddele" at don af J'l"edJlinseP181lUdvalgetarlYi8t. parcel af' matr.nr.
l'A Acrl by og sOCD, ikke kan G~hY.rv... idet eJereDo sognerådetol'.
mand I.Mikkelsen, Gr.Dt.ld~. ~. vil a~.tAdetteo. .

I 8~edet. ror er ar hr. Mikkel.en ADvløt det pi vødlaete kor~
viste areal, bell«s.nete pA dea aaclea .ide ar 'Vejen fra Grønt.ldt
til Ba8bal~e umiddelbart v••t for det udpes-do arealo

Vi akal under h8DYi.~ hertil tillado GS at anmode om Fred.
nlngsplanRdvalgeta og Predn1D88a.YDeta godkeDdels8 at stationens
placering her"

Det bemærkesp at a.løkabet har _yDet area1e~ og tandet det
VelEigJlet. sA meget ;øre 80D1 vi her Jean lJJldcA bortledning at vand-
ansamling ved vintertide, 11p80. risiko.a tor snedriver tOrlllodes
at være mindre her.

S! vidt Fr.dD11'lCaplanudvalpt -asker ~et. lader selskabet aiB
gerne repreeentere ved møde pi atedet, nAr «ette - og i konc.kv.ne
ar sageDs presserende art gerDe søareat _ tiDdes be~.j1igto n

Endvidere tl~8krev .l-selskabet Fr8~AB8planudvalge~ døD 3o.
aucust 1962 sAlede ••

"UDder honvisninc til .idate bevatgede mød. cl~ 8., da. vedrø.
rende vor bastion (1cobliDS8tlnl) yed Sasba11e skal vi 'tillade os at.
meddele, at ARRE,d.l& under hellYi81liq til at maD ved gøIlll8Dl1M.-

ning at FrGldu...t~splanudvalpte med.rete!'at ar 14/6 d.4" ikke har
udv:J.st den f'ornødno økarpsindiped samt med ønake om et fortsat
gnidn~g&løst samQ~beJdø med frødDing8,~dighedernøo er villig til
at acceptere den i nmvntø skrivolse rorøskrevne rremgangsmåde 'for
stationens etablering pi det nye areal samt demontering og L1xtniBS
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af' det i tårnet anbragte anlæg OB tiQWt. VSI'iYJliM-

For eD ordens ~cyld skal yi om 81det~te oplysG, at nedrivning
vil sko så hur'tig't.omstændighederne tillader det, hvilket uden tyivl

, ,

'9'11 skabe muJ.J.ghecltor. at d.e IIYDclipeder. der bar neelt.g at beaJ.gtlge
tårnet tor at ktuu1. aco.pwro d811111811_ ProdniD88plaø.udvalget og. , .
ARXEtru"'. ordJlcliDB. kan Dl de't~. ..

»-t akull0 c1~ os •• lvl.4t ,"l'ttdn!DBsplanWlwe1ce'e vel gGJUl.m-

tMDlct. og velro1"lllOCle akrl ....1•• at. 14/6 et.l. øaltt. bar'e I"rugt bo. d.

kvi1pDd.e JilyndiCheder. td.' ARD laeri saA 80 en. pAeJcfJllDel•• ar clets
_atre'belaer på at; uclroJ"llle Oir pla •• re de eloktriske fUll... 8& do
sJra-.1' d. laDdaJcabelip vaarclter D1iJ1d8~muliet. Netop p4. Djursland

, ,
turde dottø hav. .-.r1te betydDiag.

I tort •• tto1 •• at vor "'ivel" at 9. Juli d.Ao, lBØd hvilken
der f'ulB\e kort over de" .av".. ar4tal. tiJ.lacler -.. 08 1 beDhold t;~l
ai"tillc. at iremø.~ 2 øtk. teøllDCer over '0/15 kV øtatloD8Jl. id&'"
tepiøg nr. Da-02 auel•• !" ... prøJ.kt~e placerUac at atatlODtlD8
8111.... ns tJa-ol vi.er, !lYDrl.d •• man bar' tØlkt sig Dla.lWYrebyC-
DiJIC8.D udt.rt.

Por eD ordellS lIky1cS be.'Irtc. •• at d8Il eDelelise wltol'lDDiq kaD
åtvip Ira det aarllr'" pro.._ •• idet ARKB.1 l-.ae .tatioJUfDØ pl.-.cøriag ikke er gocIkODc1t. ikke har Inmneto entrere eDdel1ct •• cl' de
lev.reDde tinuaer Mel he8)'D til de ØDtIke4e aDl... De~t. ak.... dog
at vere .t spørcalBllaf ren" tekDiek 08 praktisk art uden betydDlnc
tor ~r.dniJlgemyndi8hcM!.I"DCt.i4.t; stationeDa Dda ••• e ~.r all. om-
atBldlgheder vil bliYe -pt 118 det pi topløsene vløt••

Vi amnoder hørli«_t om f'~mynd.ighede!'ll.8 snarlige øtl1-
l~tagen til eagen. •

Di8se 2 skrivelser .~ ,. Juli 1962 oS 30. auaøst ••10 tl11igø-
med 2 ~øgn~Qr vedrørøDde statl~ .id8~ torøslAede plac.r~ OB
udseendo f"remaondtes af."J'rechU.qap181ludvalpt ti! t'reclDlDg8~t.
idet udvalget udtalt., at man intet ~ at indvende mod den ..
foreslåedo placerine. ~rho. det tilføJe4ese at Udvaleet betragtede
sin 8krl.,.e188 at 14. juai 1962 eo- ea "-e-rtac om røjlUllDB at fred ....
dnc.øalt tit tlytlliDB at d_t; beetlaDCle kob1iacatårno

Ye. øulvel.e at 2.5.'8eptember 1962 'til ø18el8kabo't· A.RltB meddel-
te f'redniDg8DJavne't. et JJaMlet .bavde ved~t at udtale.; -at IDUI"111.
finde "dot rotte&t ud tra naturf'rec!D1D.8S11W8.dS. bG1l8YD. at stat:loneJl
blev placeret pI d.. opriftdelist udpecøde areal pI ma~r.Dr. 1s.a
Grønteld by. Agr1 808ft .a' ror yeJ.D tn Gnmtelcl til !laaball.. møn
at DaWDet.da det ikke havde y..-t _ligt ror aolskab.~ at erlaYel"Ve
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areale~e efter omstænd!ghedørne ville tillado, at stationen som nu
foreslåot, blev placeret på matr~Dr. ISå Grønfeld by vest tor VQ-
jenG Det tl1C~jodeBe at nævn~t etter henstilling fra Fredningsplan-
~dvalgøt ville røjsQ ~rodn1ng88ag til tjernelse at koblingstårnet.

Etter bekendtgørelse i Statsttdendo den 22. august 1963 og til-
'Vllrsling af' dø i sagen inter.søerede, afholdes møde at f'!"'$dnings-
n.vnet den 11.soptember 1963.

Under mødet b.-rkede i'orlllanct.nfor FredniDgsplanudvalgot.
8.lDtmand J.J•Ricarod, at man t'ra udvalgets side ~tt. henholdo sig
til den med øl-selSkabet Ark. trutDe aftale! hvoretter el-selskabet
havde ro~plistet sig til at tjOrDe kob1ingstAr.net snarest mode at
udYalgot overtor nmvnet henstillede. at der ydødos el-selskabet
'0.000 kr. i erstatning for 480 ved tran8ro~.r8tationen8 place-
ring borte t~a koblingstArøet. 808 h.rotter ikke mere kunne anvon·
dese tor-gede udgift.

Direktør P. V •• tpbael oplyate tor el-selskabet Arke. at man
etter et udarbejdot overslag ha.d. "resne' f"ordyrelsen 'Vod an-
bringelaen af' traDSrOl'lllereta'tionen pi det 8odkeDd~e sted på matr.
nr. 1'4 Grønteld 1 etedet tor i .~d4.1ba~ tilknytning til koblings-
tårnet på matr.nr. 8 Da.balle tl1 19'.000 kr•• men at man etter døn
med FredningaplanudValget inc:lgAede attale ville nøjes med at kræve
en erstatning på So.ooo kr. Det oplystes derhos, at koblingetårnøt
ventedes f'Jørne'"iaden udBaDcen ar 196,.

Tlrnet blev imidlertid i.1c.ko tJ_na.' 80lIl bebudet O" er stadig
ikke fJernet, skønt det ml antacea ai: cleotDU er uden vard! tor el-
.elskabert. id.et tranef'ormeretatioaen pI. matr.nr. ISs. Grønteld tor-

,
længst er .tableret og taset i aøveDd.løe.

J'redDiJ:IgsaageD bI.." "Dopota .. t 1 et møde den 19. oktober 1966.
idet lUltVnetnu havde rAet en anelen aa.-ens.tning end l 196:'h

Und~r dotte mede oplyste DU drittalader. ~.niør Frands.n ror
al-selskabet Arkø. at selskabets bestyrelse havde vedtaget ~e at
ville nedrive tårnet, tør man havde a~.rhed tor at opnå den er-
statnlns pI ~o..ooo kro. 80Da f'... dDlqcplllDwtvalset havde anbetaleto

X forbindelse med ~pgrg..lle~ øs nsrvarende tradDingssaga
C9nnømtørelsoø tinder DaYnet anledDiDB til at heDlede opmerkaomha.
den på 011 rrednings8sg vedrørende clel. at matroDr. 6.e.og 8 Daabal-
le by, Agri sogne tilhørende gArdøjer Peter Knudsen. GårdoJer Pe-
ter Knudsen ansøgte i november 1963 tredningsplanudvalgøt om 1011-
ladølso 'til pil matr.nr. 6s. at oprøre et af'tægtahus placerei: lige
nord tor det f'ørSUI'VD:te kobliDcstlrn. Ogs4 deD1'l9del at matr.Dre
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6S Basballe by va~ optaget på fredning8pla~en ~or Mols-områdøtø

hvilken plan nu var tinglyst og trådt i kraft den 2~novomber 19630
Udvalget atBlog dette andragende den loofebruar 1964~ ligesom man
nægtede at give tilladelse til beplantning af et m@seareal syd
f'or koblingstårnet. Ankenævnet tor Jyllands amtor stadf'æatf)de ud-
valgets atgørelse den S.maJ 1964.

Under en i dønne anledning rejst fredningssag besluttede
frGdniDgsnævnot a't tl18tandstredø ot nærmare af'grænset areal at
matr.dr. 6S Basballø by, og hele den del af matronr. 8 sm8t~6 der
er beliggendo sydvest for Grønreld-Baebal1e-voJen6 idet næv.nøt
tilkendte eJe:røn. gårdejer Peter Knud6en" an erstat;ning på ~.ooo kr ..

N~ets kendelse blev forelagt OVerfrø~ngsnævnet i medfør
at naturtredningal.ovøns § 19" ,.stk. e hvorhos ejeren eamtid~~g ind-
ankede kendelsen med pAøtaDd om rredDingøns ophævelse øller høje-

re erstatning"
Ved OvertrodningSDMVllets kondelse at' 230 november 196.5 æn-

dredes tredningsDMVDots kendelsG, ø41edes at det tillodee gård-
eJer Peter Knuds8n at oprere et attægtshuø pilmatr.nro 6,s. på et
nærmere bestemt stød vest tor landevejen på betingøIse, at tegni~
er at husets ydre &ltul1e f"orolasgos f"recln:lDBsnswnet 't:Llgodkend-
else og at der ~inglyate8 deklaration på ej$DdOmmODe hvoreftor
den pal tredningsplanen optagne del at ejendommen status quo
fredes, således at der udover aftægtshuset ikke må bygges på area-
let~ ligesom der bortset fra sædvan1ig have til attægtehuset samt
beplantning 1 moaehullet syd tor markvejen ~e må ske beplantning
at arealøtø

Gårdejer P.te~ Knudsen har den 19. juli 1966 udstedt den
krævede deklaration. som er tinglyst den 21Qju1i 1966 på matr.nro
65, og 8 Basballe by e Agri sogn.

Idet JlI!IlM:løtmed tredDingsplanudvalgot er enig .t, at det vill~
have været særdelos Dkammønde" om det under sagen omhandlede kob-
l1ngs1;Arnvar blevet: udbygget med en tranaformørsl'tationø idet land-
skabet 40rved villa blive torringet& ligesom udsigten over Kalø-
vig i høj grad ville blive generettl oe idot nævnøt ligelec1es rinderfj
at det vil. være ar værdi i naturr~dDingS!IW8Øig henseende" at det
nævnt:. koblingstArn bliver tJernet. har nævnet besluttet at tage
tredningaplanudvalge'ts hen.~il1iDg til~slg~tl således a~ dot be-
stel!JlDØst)ai: det omhandlede koblingetårn vil værø at nedrivGo Ned ...
rivningen bør være gennemtørt een.st 2 milneder etter Overfrednings-



De, pi. .. tI' IU". 8 Da.ball. by. ~i aop. belicgel1de. 81-a.l-
skabet ArD tilhorel'lde kobliqetAftl. b.r DClJd:ri.V •• og fJernes .eøe8t
2 måneder erter OVertr.~t. ~8Dtue118 atadfestelee at

~, DarVMr.ndøkandelae, lipaom pladseD, hvor kobl:f.ngstAl'"DO't 81" bette-
? geDel .. , 111& Y'er. rydd.e1:i.øJor't :l.... n deQIWtriet.

• "'tI

Dør til1acsee el-a.lak".' Ark. ~ eratatniøg '0.000 kro. 4er
fOIT8Dte ... cl 6 ~ trllc r... ~1lCle keDd81... dato.

Er.tatiDiagen vil YIØ'8 at acb'e40 .. d 3/4 ar Staf>skas88n 08
1/4 at Rande!". aat.tolld oe de i aatel'Adekredee .. beligeeada købstadø-
koanmer øf't.r f"olke'lia1 i heIlbolct til clea. .ea.as" of'ten.tgJorte f'oUt.-
t.lling.

"

8.
~\eta øvontuelle stadfæstet •• at nærvMr9nde kendelse, l~gesom
8t~døt Skal være ryddeliggJort inden denne trist.

Idet uan~et må lægge til grund, at der er på~ørt el-a818kabet
Arke ell merudgift på over Sooooo kr. derved. at JI8Jl har mAttet byg-
ge don nye tral18t'ormera'tation et lUldøt atod og ikke i Ullliddelb~
tilknytning til koblingøtArnet, somherefter ikke længere kan an-
vendes, rinder navnet ,at o.r bør tilkendes el-selaknbet Ark. en
eretatJliDgI som.at dette kræY.t, pi '0.000 kre" der rOS'TGø.tea med
6 ~ Ar1ig rra kendelsGn. dato.

Er.tat~D vil være at ~4e med 3/4 at Statskassen OB
1/4 al' Randers ~t8f'ond OB de i Randers amt beligceDde købstadskom-
maDer ørter rolketal ~ henbold til deD AQAe8~ opgJ~rt. folketæl1iDgo

Det tilt_Jea dog, at JWnlet t'iDdero at der foreligger sAdanne
ozut.adlp.edezo. at ~.~ .... 1... Jo _twrt'redniDBsloveD8 § 17. 2.
stk. ml kuane brlage. til 8.IIV8Ildelae at" Overhednlncs1UØVI18't.

Thi be.t......-----~-~-~--._-

Hall.nb.rg. Joha.JarpD8e11 ..~-----~-~-----~..----~--~-
VdøkritteDs rigtighed bekr.ttea.
Fredø.iag8D11V1U1't tor Randers _t,
Civ:lldollYØrkontoret i Raactera. don 90Juni 19670
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År 1968, den 8. januar , afsagde Overfredningsnævnet føl-
gende

k e n d e l s e

•
i sagen nr. 1919/67 vedrørende koblingstårn på matr.nr. 8, Basballe
by, Agri sogn •

I den af fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds den
9. juni 1967 afsagte kendelse hedder det:

"Ved skrivelse af 15. februar 1962 anmeldte elseIskabet

, \<

Arke for fredningsnævnet, at man for at klare forsyningsforholdene
på Mols og i Ebeltoft var nødsaget til inden efteråret 1963 at
bygge en ny 60 kV transformerstation til forsyning af dette område,
og at det rigtige sted for placeringen af denne transformerstation
både af tekniske og økonomiske årsager måtte blive en udbygning af

4t et bestående koblingstårn, beliggende på Peter Knudsens ejendom i
411 Basballe umiddelbart ved vejen mellem Basballe og Grønfeld. Næv-

' ..

net forelagde anmeldelsen tilligemed de medfulgte tegninger og kort-
bilag for fredningsplanudvalget for Randers amt. Under frednings-
planudvalgets behandling af sagen blev det af udvalgets tekniske
medarbejder oplyst, at det eksisterende koblingstårn var beliggende
i de på den endnu ikke tinglyste fredningsplan (Mols-planen) optagne
udsigtsarealer 21-22. Den tekniske medarbejder påpegede overfor ud-
valget, at koblingstårnets beliggenhed var yderst uheldig for udsig-
ten fra Grønfeld-Basballe-vejen, fra hvilken vej, der er en meget

4IJ smuk udsigt udover den inderste del af Kalø-vig med slotsruinen, og
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~ koblingstårnet var placeret netop midt i denne udsigt. En udbyg-
ning som projekteret ville betyde, dels at man ville miste enhver
chance for engang at få fjernet koblingstårnet, dels at udsigten
ville ødelægges i endnu højere grad.

Fredningsplanudvalget behandlede sagen i et møde den 7. maj
1962 og vedtog, at man fra udvalgets side under ingen omstændighe-
der ville medvirke til en yderligere udbygning af koblingstårnet,
og at man burde søge optaget en forhandling med elseIskabet med hen-
blik dels på at få nybygningen anbragt på en sådan måde, at den ikke

~ virkede skæmmende i de storslåede og naturskønne omgivelser, dels
~ på at søge at formå elselskabet til nu, hvor en udvidelse alligevel

skulle ske, at flytte det landskabeligt meget skæmmende koblingstårn
til et mere neutralt sted. Det blev overdraget et underudvalg at føre
forhandlinger med elseIskabet herom. Om de derefter førte forhand-
linger og resultatet af disse hedder det i en skrivelse af 15. juni
1962 fra fredningsplanudvalget til nævnet:

e
e

II Den 30. maj forhandlede m~n herefter på stedet med en repræ-
sentant for selskabet. Endvidere var fredningsnævnet s formand kommet
til stede. Man pegede herunder på muligheden af at opføre den projek-
terede bygning i en lavning nord for bakkedraget og at flytte det

tt bestående koblingstårn dertil. På dette sted ville anlægget kunne
opføres uden skade for den landskabelige skønhed, og denne placering
indebar yderligere den fordel, at stationen senere ville kunne udvi-
des i takt med tidens krav, uden at dette ville gå ud over landska-
bets karakteristiske linier.

Selskabets repræsentant, der stillede sig yderst forstående
overfor udvalgets ønsker, mente imidlertid ikke på stedet at kunne
tage stilling til problemet, idet en sådan i naturfredningsmæssig
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henseende tilfredsstillende løsning selvsagt ville fordyre omkost-
ningerne ved den projekterede udvidelse af stationen, hvorfor han
ønskede at forelægge spørgsmålet for selskabets ledelse.

Der fandt herefter påny en forhandling sted på stedet den
7. juni, hvor selskabets administrerende direktør, dets lokale repræ-
sentant samt en til selskabet knyttet ingeniør havde givet møde, me-
dens udvalget var repræsenteret af formanden, sekretæren og den tek-

,4t niske medhjælper. Selskabets repræsentanter, der viste stor forståel-
se for fredningsplanudvalgets ønsker, pegede på, at en flytning af
det bestående transformertårn til det af udvalget foreslåede sted
ville fordyre arbejdet med ca. 200.000 kr. og foreslog derfor, at man
i stedet for at flytte tårnet dertil, gennemførte udvidelsen vis a
vis tårnet på den østlige side af vejen, der fører fra Basballe til
Grønfeld. Udvalgets repræsentanter kunne for deres vedkommende bestemt

e-

ikke medvirke til en sådan løsning, da en bygninb på den anden side
af vejen ville bevirke, at man fra bakkedraget mod øst ville få den
enestående udsigt skæmmet, ikke blot af eet, men af to bygningsværker.
På forespørgsel om, hvor meget merudgifterne ved at opføre nybygnin-
gen på det af udvalget foreslåede sted - uden at man fjernede det
bestående tårn - ville andrage, blev det oplyst, at disse skønsmæs-
sigt ville andrage ca. 150.000 kr. En flytning samtidig af tårnet
ville altså fordyre den ideelle løsning med ca. 50.000 kr.

Selskabets repræsentanter fremhævede under forhandlingerne,
at man var i svar tidsnød, og at man derfor var rede til at ofre de
ovennævnte 150.000 kr. ved at placere nybygningen som af frednings--
planudvalget ønsket. Den medvirkende årsag hertil var også, at man
godt bUlne se, at fremtidige udvidelsesmuligheder også ville blive
bedst tilgodeset, såfremt bygningen blev placeret der. Derimod mente

~ man ikke også at kunne bebyrde andelshaverne med en yderligere udgift
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,

på 50.000 kr. til flytning af det bestående koblingstårn, der jo i
en årrække havde været placeret på det omhandlede sted.

Som konklusion af forhandlingerne erklærede selskabets re-
præsentanter sig også under hensyn til tidsfaktoren rede til for
egen risiko snarest at gå i gang med såvel en flytning af tårnet som
opførelse af det projekterede anlæg på det af udvalget påpegede sted,
som man var enige i, var det bedst egnede, under for~dsætning nf, nt
man fra fredningsplanudvalge~side overfor fredninrsnævnet ville gå
ind for; at der ved kendelse blev tilkendt selskabet en erstatning
på 50.000 kr. for nedlæggelsen af det bestående tårn.

Under henvisning til, at selskabet - der stedse under sine
af udviklingen nødvendiggjorte udvidelser og tekniske anlæg har vist
stor forståelse af naturfredningsmæssige hensyn - vitterlig påføres
en merudgift på 50.000 kr. ved at flytte det skæmmende tårn fra det
sted, hvor det har været placeret gennem en årrække, fandt frednings-
planudvalget, at man burde gå ind for, at der blev ydet selskabet
erstatning for at fjerne tårnet fra dets nuværende sted i forbin-
delse med den projekterede udvidelse.

Man skal derfor indtrængende henstille, at der ydes ARRE,
der snarest vil fremkomme med et nyt andragende, som tager sigte på
hurtigst muligt at gå i gang med såvel en flytning af tårnet som en
opførelse af nybygningen på det efter fredningsplanudvalgets forme-
ning bedst egnede sted, en erstatning på 50.000 kr.

På denne måde vil man efter fredningsplanudvalgets forme-
ning kunne tilvejebringe en for begge parter tilfredsstillende løs-
ning, der på den ene side tilgodeser ARKEs interesser i at opføre
anlægget på et sted, hvor der er mulighed for senere udvidelser, og
som på den anden side fjerner et bygningsværk, der i landskabelig
henseende virker yderst skæmmende i de meget naturskønne omgivelsAr.l'

lO'

l
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Den 9. juli 1962 tilskrev el-selskabet fredningsplanudvalget
således:

•

"Vedr.: Etablering af 60/15, kV station ve,d Grønfeld samt
flytning af bestående kqJ?Jing~åJZ.l}_vedBasballe.

Under henvisning til telefonsamtale den 6.ds. mellem amt-
mand Ricard og vor direktør p, vlestphal tillader v~ os herved at
meddele, at den af fredningsplanudvalget anviste parcel af matr.nr.
15 ~ Agri by og sogn, ikke kan erhverves, idet ejeren, sognerådsfor-
mand l. Mikkelsen, Grønfeldt, ikke vil afstå dette.

l stedet for er af hr. Mikkelsen anvist det på vedlagte kort
viste areal, beliggende på den anden side af vejen fra Grønfeld tll
Basballe umiddelbart vest for det udpegede areal.

Vi sk~l under henvisning hertil tillade os at anmode om fred-·
ningsplanudvalgets og fredningsnævnet s godkendelse af stationens
placering her.

Det bemærkes, at selskabet har synet arealet og fundet det
velegnet, så moget mere som vi her kan undgå bortledning af vano.,:m·-
samling ved vintertide, ligesom risikoen for snedriver iormodes at

'~

e være mindre her.
Så vidt fredningsplanudvalget ønsker det, lader selskabe'c sig

~ gerne repræsentere ved møde på stedet, når dette - og i konsekvens
af sagens presserende art gerne snarest - findes belejligt."

Endvidere tilskrev el-selskabet fredningsplanudvalget den
30. august 1962 således:

"Under henvisning til sidste bevægede møde den 8. ds. vedrø-
rende vor bastion (koblingstårn) ved Basballe skal vi tillade os at
meddele, at ARRE, dels under henvisning til at man ved gennemlæsning
af fredningsplanudvalgets m.ødereferat af 14. juni d.å. ikke har ud-

...e
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vist den fornødne skarpsindighed samt med ønske om et fortsat gnid-
ningsløst samarbejde med fredningsmyndighederne, er villig til at
acceptere den i nævnte skrivelse foreskrevne fremgangsmåde for sta-
tionens etablering på det nye areal samt demontering og flytning af
det i tårnet anbragte anlæg og tårnets nedrivning.

For en ordens skyld skal vi om sidstnævnte oplyse, at ned-
rivning vil ske så hurtigt, omstændighederne tillader det, hvilket
uden tvivl vil skabe mMlighed for, at de myndigheder, der har nødig
at besigtige tårnet for at kunne acceptere den mellem fredningsplan-
udvalget og ARKE trufne ordning, kan nå dette.

Det skulle glæde os, såvid t fredningsplanudvalgets vel gen···
nemtænkte og velformede skrivelse af 14. juni d.å. måtte bære frugt
hos de bevilgende myndigheder, idet ARKE heri må se en påskønnelse
af dets bestræbelser på at udforme og placere de elektriske anlæg,
så de skæmmer de landskabelige værdier mindst muligt. Netop på D juu:

land turde dette have særlig betydning.
I fortsættelse af vor skrivelse af 9. juli d.å., med hvil-·

ken der fulgte kort over det anviste areal, tillader vi os ~ henhold
til aftale at fremsende 2 stk. tegninger over 60/15 kV stationen, idet
tegning nr. Ba-02 angiver den projekterede placering af stationens
anlæg, mens Ea-ol viser, hvorledes man har tænkt sig manøvrebygningen
udført.

For en ordens skyld bemærkes, at den endelige udformning kan
afvige fra det anførte projekt, idet ARKE, så længe stationens place-
ring ikke er godkendt, ikke har kunnet entrere endeligt med de leve-
rende firmaer med hensyn til de ønskede anlæg. Dette skønnes dog at
være et spørgsmål af rent teknisk og praktisk art uden betydning for
fredningsmyndighederne, idet stationens udseende under alle omstændig-.
heder vil blive meget lig det på tegningerne viste.
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Vi anmoder høfligst om fredningsmyndighedernes snarlige stil-
lingtagen til sagen. II

Disse 2 skrivelser af 9. juli 1962 og 30. august s.å. tilli-
gemed 2 tegninger vedrørende stationens sidst foreslåede p~acering og
udseende fremsendtes af fredningsplanudvalget til fredningsnævnet,
idet udvalget udtalte, at man intet havde at indvende mod den nu fore-
slåede placering, hvorhos det tilføjedes, at udvalget betragtede sin
skrivelse af 14. juni 1962 som en begæring om rejsning af frednings-
sag til flytning af det bestående koblingstårn.

Ved skrivelse af 25. september 1962 til elselskabet ARKE med-
delte fredningsnævnet, at nævnet havde vedtaget at udtale, at man vil~c
finde det rettest ud fra naturfredningsmæssige hensyn, at stationen
blev placeret på det oprindeligt udpegede areal på matr.nr. 15 ~ Grø" -
feld hy, Agri sogn øst for vejen fra Grønfeld til Basballe, me~ at
nævnet, da det ikke havde været muligt for selskabet at erhverve a~ea .
let, efter omstændighederne ville tillade, at stationen som nu fO~:G
slået, blev placeret på matr.nr. 15 § Grønfeld by vest for vejen.
Det tilføjedes, at nævnet efter henstilling fra fredningsplanudv81gct

ee
ville rejse fredningssag til fjernelse af koblingstårnet.

Efter bekendtgørelse i Statstidende den 22. august 1963 og
tilvarsling af de i sagen interesserede afholdes møde af fredningsnæv ..
net den ll. september 1963.

Under mødet bemærkede formanden for fredningsplanudvalget,
amtmand J. J. Ricard, at man fra udvalgets side måtte henholde sig
til den med el-selskabet Arke trufne aftale, hvorefter el-selskabet
havde forpligtet sig til at fjerne koblingstårnet snarest mod, at ud-
valget overfor nævnet henstillede, at der ydedes el-selskahet 50.000 xr.
i erstatning for den ved transformerstationens placering borte fra

4t koblingstårnet, som herefter ikke mere kunne anvendes, forøgede udgift.
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Direktør P. Westphael oplyste for el-selskabet Arke, at man
efter et udarbejdet overslag havde beregnet fordyrelsen ved anbringel-
sen af transformerstationen på det godkendte sted på matr.nr. 15 Q
Grønfeld i stedet for i umiddelbar tilknytning til koblingstårnet på
matr.nr. 8 Basballe til 193.000 kr., men at man efter den med fred-
ningsplanudvalget indgåede aftale ville nøjes med at kræve en erstat-
ning på 50.000 kr. Det oplystes derhos, at koblingstårnet ventedes
fjernet inden udgangen af 1963.

Tårnet blev imidlertid ikke fjernet som bebudet og er stadig
ikke fjernet, skønt det må antages, at det nu er uden værdi for el-
selskabet, idet transformerstationen på matr. nr. 15 Q Grønfeld for--
længst er etableret og taget i anvendelse.

Fredningssagen blev genoptaget i et møde den 19. oktober 1966,
idet nævnet nu havde fået en anden sammensætning end i 1963.

Under dette møde oplyste nu driftsleder, ingeniør Frandsen
for el-selskabet Arke, at selskabets bestyrelse h~vde vedtaget ikko
at ville nedrive tårnet, før man havde sikkerhed for at opnå den er-
statning på 50.000 kr., som fredningsplanudvalget havde anbefalet.

I forbindelse med spørgsmålet om nærværende fredningssags
gennemførelse finder nævnet anledning til at henlede opmærksomheden
på en fredningssag vedrørende deleaf matr.nr. 6 52 og 8 Basballe by,
Agri sogn, tilhørende gårdejer Peter Knudsen. Gårdejer Peter Knudse~
ansøgte i november 1963 fredningsplanudvalget om tilladelse ti~ på
matr. nr. 6 .Q at opføre et aftægtshus placeret lige nord for det for·-
nævnte koblingstårn. Også denne del af matr.nr. 6.Q Basballe by var
optaget på fredningsplanen for Mols-området, hvilken plan nu var tin~ ..
lyst og tråd t i kraft den 2. november 1963. Udvalget afslog detto arL"·

dragende dGn lo. februar 1964, ligesom man nægtede at give tillade~sc



9., til beplantning nf et moseareal syd for koblingstårnet. Ankenævnet
for Jyllands amter stadfæstede udvnlgets afgørelse den 8. maj 1964.

Under en i denne anledning rejst fredningssag besluttede fred-
ningsnævnet at tilstandsfrede et nærmere afgrænset areal af matr.nr.
6 Q Basballe by, og hele den del af matr.nr. 8, sammesteds, der er
beliggende sydvest for Grønfeld-Basballe-vejen, idet nævnet tilkendte
ejeren, gårdejer Peter Knudsen, en erstatning på 5.000 kr.

Nævnets kendelse blev forelagt Overfredningsnævnet i medfør
af naturfredningslovens § 19, 3. stk.; hvorhos ejeren samtidig ind-
ankede kendelsen med påstand om fredningens ophævelse eller høje~e,erstatning.

Ved Overfredningsnævnets kendelse af 23. november 1965 ændro-·
des fredningsnævnet s kendelse, således at det tillodes gårdejer Peter
Knl1dsen at opføre et aft~gtshus på matr.nr. 6 Q på et nærmere bestemt
sted vest for landevejen på betingelse, at tegninger nf husets ydre
skulle forelægges fredningsnævnet til godkendelse, og at der tinglystes
deklaration på ejendommen, hvorefter den på fredningsplanen optagne
del af ejendommen status quo fredes, således at der udovor aftægtshuset

4t ikke må bygges på arealet, ligesom der bortset fra sædvanlig have til
ta aftægtshuset samt beplantning i mosehullet syd for markvejen ikke må

ske beplantning af arealet.
Gårdejer Peter I{nudsen har den 19. juli 1966 udstedt den

krævede deklaration, som er tinglyst den 21. juli 1966 på matr.nr.
6 Q og 8 Basballe by, Agri sogn.

Idet nævnet med fredningsplanudvalget er enig i, at det ville
have været særdeles skæmm ende, om det under sagen omhandlede koblings-·
tårn var blevet udbygget med en transformerstation, idet landskabet
derved ville blive forringet, ligesom udsigten over Kaløvig j. høj gTnd
ville blive generet, og idet nævnet ligeledes finder, at det vil være ~f
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__ værdi i naturfredningsmæssig henseende, at det nævnte koblingstårn,
bliver fjernet, har nævnet besluttet at tage fredningsplanudvalgets
henstilling til følge, således at det bestemmes, at det omhandlede
koblingstårn vil være at nedrive. Nedrivningen bør være gennemført
senest 2 måneder efter Overfredningsnævnets eventuelle stadfæstelse
af nærværende kendelse, ligesom stedet skal være ryddeliggjort inden

~Ie

denne frist.
Idet nævnet må lægge til grund, at der er påført el-selskabet

Arke en merudgift på over 50.000 kr. derved, at man har måttet bygge
den nye transformerstation et andet sted og ikke i umiddelbar til-
knytning til koblingstårnet, som herefter ikke længere kan anvendes,
finder nævnet, at der bør tilkendes el-selskabet Arke en erstatning,
som af dette krævet, på 50.000 kr., der forrentes med 6 % årlig fra
kendeIsens dato.

Erstatningen vil være at udrede med 3/4 af statskassen og
1/4 af Randers amtsfond og de i Randers amt beliggende købstadskommu-
ner efter folkotal i henhold til den senest opgjorte folketælling.

Det tilføjes dog, at nævnet finder, at der foreligger sådanne
omstændigheder, at bestemmelsen i naturfredningslovens § 17, 2. stk.,
må kunne bringes til anvendelse af Overfredningsnævnet."

Konklusionen er sålydende:
liDet på matr.nr. 8 Basballe by, Agri sogn, beliggende, el-

selskabet Arke tilhørende koblingstårn, bør nedrives og fjernes senest
2 måneder efter Overfredningsnævnets eventuelle stadfæstelse af nær-
værende kendelse, ligesom pladsen, hvor koblingstårnet er beliggende,
må være ryddeliggjort inden denne frist.

Der tillægges el-selskabet Arke i erstatning 50.000 kr., der
forrentes med 6 % årlig fra nærværende kendeIses dato.

Erstatningen vil være at udrede med 3/4 af statskassen og
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1/4 af Randers amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende købstad-
kommuner efter folketal i henhold til den senest offentliggjorte
folketælling. 11

Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnet i henhold til
naturfredningslovens § 19, stk. 3.

Overfredningsnævnet har den 25. september 1967 foretaget be-
sigtigelse i sagen og forhandlet med repræsentanter for el-selskabet
ARRE, fredningsplanudvalget for Randers amt, fredningsnævnet for
Randers amtsrådskreds, Agri-Egens kommune samt gårdejer Peter Knudsen.
Det konstateredes ved besigtigelsen, at koblingstårnet, der ligger på
det ved Overfredningsnævnets kendelse af 23. november 1965 fredede
areal (Ofn. 1790/65), ikke mere er i drift.

Overfredningsnævnet kan efter omstændighederne tiltræde kob-
lingstårnets fjernelse mod erstatning som anført, men finder ikke grund-
lag for anvendelse af den i naturfredningslovens § 17, stk. 2, angivne
erstatningsfordeling.

Fredningsnævnets kendelse vil herefter være at stadfæste.
Det bemærkes, at der allerede ved Overfredningsnævnets besig-

tigelse i 1965 i anledning af den i kendelsen refererede sag om opfø-
relse af et aftægtshus på matr.nr. 6 e, Basballe by (Ofn. 1790/65)
burde være gjort rede i enkeltheder over for Overfredningsnævnet for
den da verserende sag om koblingstårnet, herunder at der var stillet
el-selskabet ARRE en erstatning i udsigt, idet oplysning herom ville
have været af betydning for Overfredningsnævnets stillingtagen til
spørgsmålet om opførelsen af aftægtshuset. I øvrigt findes frednings-
nævnet ikke at have fremmet nærværende fredningssag med fornøden hur-
tighed.
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T h i b e s t e ID ID e S:

Den af fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds den 9. juni
1967 afsagte kendelse stadfæstes.

Udskriftens rigtighed
bekræftes .
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E. Jensen
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