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År 1969, den

16. april , afsagde Overfredningsnævnet

følgende
k e n d e l s e
i sagen nr. 1903/67 vedrørende fredning af arealer langs Stensmark Strand.
I den af fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds den
18. marts 1967 afsagte kendelse hedder det:

-2-

"Under nærværende sag har Danmarks Naturfredningsforening

over-

for Fredningsnævnet for Randers amt nedlagt påstand om fredning af arealer langs kysten ved Stensmark strand, strækkende sig fra Saltbækken i
syd mod nord forbi Fornæs fyr op til Stensmark bæk.

De pågældende area-

ler består tildels af strandenge og græsarealer ud mod Kattegat og tildels af nogle karakteristiske kystskrænter samt - af hensyn til en passende afrunding - af et areal ovenfor skrænterne.

ttaen
~

for størstedelen ubebyggede.

del, opført nogle sommerhuse.

f'tt de søværts strandbyggelinien
~

Arealerne er for ti-

Der er dog, især i arealets sydlige

Af disse sommerhuse er en del beliggenefter naturfredningslovens

§ 25, stk. l.

Sag angående disse huses eventuelle fjernelse fra arealerne verserer
for nævnet, men er endnu ikke afsluttet.
Af arealerne, som nedenfor er nærmere opført under løbenumrene
J-17, er de under løbenummer l omhandlede arealer af matr. nr, 4~ Bredstrup, beliggende i Grenaa kommune,

De under løbenummer 2-17 anførte

arealer af Stensmark by, Hammelev sogn, var ved sagens rejsning beliggende i Hammelev-Enslev kommune, men er nu pr. l, april 1966, henlagt un-

',.1

~~

der Grenaa kommune, efter at

Hammelev-Enslev kommune og Grenaa kommune

er sammenlagt til een kommune.
Sagen har, efter at bekendtgørelse om fredning har været indryk-

~

ket i Statstidende, og efter at meddelelse om fredningspåstanden

er

forkyndt for samtlige lodsejere og andre i fredningen retligt interesserede, været behandlet i en række møder
deltaget repræsentanter for
Danmarks Naturfredningsforening,
Fredningsplanudvalget
~

Randers amtsråd,

..

Byudviklingsudvalget

~"

~

for Randers amt,

for Grenaaegnen,

i

fredningsnævnet, hvori har
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Randers amts vejvæsen,
Rammelev-Enslev kommune,
Grenaa kommune,
politimesteren i Grenaa, samt
landinspektør J. Staunskjær, Grenaa (efter nævnets anmodning).
Endvidere har samtlige ejere været repræsenteret.
Endelig har følgende panthavere givet møde:
Rusmandsbrugkommissionen for Randers amt for Jordlovsudvalget og fhv.

tt
ti)

gårdejer N. p. Ransen som panthaver i matr. nr. lt og lu Stensmark
Rovedgaard, Rammelev sogn.

rtt
~

Danmarks Naturfredningsforening har nedlagt påstand om, at
hele arealet tilstandsfredes, således at der på arealerne ikke må opføres bygninger af nogen art eller opføres skure, kiosker, boder, transformertårne, master eller andre efter nævnets skøn skæmmende indretninger.

Arealet må ikke beplantes, og der må ikke foretages terrainæn-

dringer, herunder afgravning og ej heller foretages opfyldning eller henkastes affald.

Der skal indrømmes offentligheden adgang til færdsel til

fods og på trædecykle ad de bestående vejspor syd for Fornæs fyr, idet
disse vejspor, som er indtegnet på det til kendelsen hæftede rids, skal
bevares.

Tilsvarende skal færdsel kunne finde sted til fods og på træde-

cykle på de ikke på kortet indte~lede vejspor til og forbi Fornæs fyr

14t

gennem hele det område, der omf~ttes af fredningspåstanden.
arealet må ikke finde sted.

Camping på

Parkering er foreslået tilladt på arealet

øst for Fornæs fyr og iøvrigt på et areal af Stensmarkgårdens jorder.
Naturfredningsforeningen har til støtte for sin påstand anført,
at de omhandlede arealer på grund ~f deres skønhed og deres beliggenhed
og ejendommelighed må anses at have væsentlig betydning for almenheden.
Den pågældende kyststrækning er i sjælden grad bevaret i naturtilstand
og adskiller sig derfor afgørende for de fleste andre danske kyststræk-

----------------- 4 ninger.

Der er fra visse områder

i landskabet

Iøvrigt taler ikke blot skønhedsmæssige
at bevare arealernes

storslåede

udsigter.

grunde, men også hensynet

k~rakteristiske,

geologiske

til

særpræg stærkt for

fredningen.
Fredningsplnnudvnlgets
ling tilsluttet

klæret, at udvalget

for byudviklingsudvnlget

intet har at indvende

Der er udarbejdet

forslag

arealer,

med udvalgets

allerede

Området

Udlæggelse

en påtænkt udstykning

af sommerhuso~~åder

eller dele deraf,

har således

af de under lb. nr. 17 nævnte
sogn, til sommerhusbebyggelat der forelægges

Byudviklingsudvalgets

at man i forbindelse

en større samlet plan ville udlægge
ningspåstnnden,

at man er tilbøjelig

de nrealer, der omfattes nf fred-

er beliggende

har for sit vedkommende

matr. nr. 4~

imellemzone.

oprindelig

erklæret,

til at mene, at det under lb. nr. l nævnte areal

af matr. nr. 4e Bredstrup

bør udgå af fredningen,

er sket, ikke haft bemærkninger
,"

af

som sommerhusområde.

er det oplyst, at nrealet

Grenaa kommune

repræsen-

med godkendelse

For så vidt angår det under lb. nr. l omhandlede
Bredstrup,

gælder

hvori der kun kan bygges

vil forudsætte,

en større, samlet plan for udvalget.
tant har ikke villet udelukke,

For de i Hammelev

Byudviklingsudvalget

matr. nr.e. lt, lu Stensmark by, Hammelev
se.

for Grenaaeg-

vil næppe kunne blive udlagt som

i de første 15 år.

standset

har er-

gennem-

af fredningspåstnnden,

sknl være yderzone,

tilladelse.

sommerhusområde

imod, at fredningen

godkendt.

der er omfattet

det bl.a., at arealerne

for Grennaegnen

til byudviklingsplan

nen, men planen er endnu ikke endelig
sogn beliggende

h~r under sngens behand-

sig fredningspåst~nden.

Repræsentanten

føres.

repræsentant

Rammelev-Enslev

og har, efter at dette

til sagen.

kommune har udtalt,

at ko~~unen

må modsætte

t

sig fredningen

af arealer ved Stensmark

er begrundet med, at arealet er omfattet

strand.

Komcrunens standpunkt

af byudviklingsudvalget

for

- 5 Grenaa-egnens
kommune

arbejdsområde,

er udlagt

byggetilladelse
merhusområder

at de pågældende

so~ yderzone,

arealer

og at dor herefter

på de påtænkt fredede

arealer og ej heller udlagt

har protesteret

eller geologisk

danske kyststrækninger,

e

IJ.)

e

Endvidere

præg set fra de eksisterende
Grenaa-egnen

i forvejen

befolkningen

tilgængelige

Fredningsnævnet

i væsentlig

værdier

i naturfredningsmæssig
efter vedtaget

offentlige

•

i sjælden

rekreative

og geologiske
henseende

Af matr. nr. 42 Bredstrup

2~

anført, frenbyder

arealer,

sådanne

særpræg, at en bebygg81se

nf arealot

nævnet har her-

fredningspåstnnd

med de modi-

anførte:

følgende

gårdejer Alfred Helmer Nielsen,

med store, for

at de pågældende

må anses uønskelig10g

under

sær-

områder.

er af den opfattelse,

skal omf~tte

sted eller, så-

grad er rigt udstyret

der følgGr af det nedenfor

(Fredningen

sig fra undre

veje ikke er synligt, og at

at imødekocrme den nedlagte

Fredningen
l.

grad adskiller

hverken

er det anført, at strækningens

som nf Danmnrks Naturfredningsforening
landskabelige

kyststrækning

hvor ingen fredning har fundet

vidt vides, påtænkes.

fikationer,

som-

imod fredningen.

De har herved anført, at den pågældende

e

ikke vil blive givet

her.

Samtlige lodsejere

naturmæssigt

i Hammelev-Enslev

arealer:

Grenaa købstads

jorder, tilhørende

HaDLlelev: ingen.

er frafaldet).

Del af matr. nr. li Stensmark
Rasmus Ostenfeldt

by, Hammelev

Gissel, Stensmark,

aoværts strandbyggelinien

sogn, tilhørende

ialt 1,8 ha.

efter naturfredningslovens

gårdejer

Heraf 1,2 ha
§ 25, stk. l.

Matr. nr. li er et husmar.dsbrug.

3. Hele mntr. nr. l~ smst., tilhørende
.<]

tekstilarbejder

Andreas

Gis-

sel, Vibevej l, Grenaa, ialt 2,3 ha, heraf 1,9 ha søværts strandbyggelinien.

4. Del af m2tr. nr. lh snst., tilhørende

gårdejer Martinus

Frandsen,

- 6 Stensmnrk,

ialt 2,0 hn, der i det hele er beliggende

landværts

strnndbyggelinien.
Matr. nr. Ih er landbrug
5.

i forbindelse

Ded mntr. nr.

In smst.

Del nf natr. nr. l~ og hele matr. nr. lz sost., tilhørende
ejer Viktor Bloek,

Stensmark

gård-

pr. Grenaa, ialt 4,7 ha, hernf 1,7

ha søværts strandbyggelinien.
Matr. nr. l~ og l~ udgør et husmandsbrug.
6.

Del af natr. nr. lf og hele matr. nr. l~ smst., tilhørende
ejer Esmnn Johannes

Petersen,

gård-

Stensffiark,ialt 5,2 ha, heraf 2,0

ha søværts strandbyggelinien.
Matr. nr. lf og IX udgør et landbrug.
7.

Del nf matr. nr. le og hele m~tr. nr. l~ smst., tilhørende
ejer Olaf Rasmussen,

Stensmnrk,

gård-

inlt 4,0 ha, hernf 2,0 ha søværts

strandbyggelinien.
watr. nr. le er noteret
8.

som 12ndbrugsejendom.

D81 nf mntr. nr. le og hele m2tr. nr. Id srnst., tilhørende
ejer Niels Bolther Rasmussen,

Stensm~rk,

gård-

ialt 3,1 ha, heraf 2,0

ha søværts str~ndbyggelinien.
Matr. nr. le er noteret
9.

Del nf matr. nr. Ib smst.~ tilhørende
Stensmnrk,

Det bemærkes
roende

i forbindelse

angående

1937, § 25, forløber

med matr. nr. l~ smst.

byggelinie

den 30. november

i henhold

strandbyggelinien

be-

1940 tinglyste

til lov nr. 140 nf 7. maj

også over m2tr. nr. ld og Ib

en afstand nf 100 m fra den for græsvækst

bredden.

2,3 ha.

herved, nt efter såvel de hos fredningsnævnet

kort, som den på ejendoomen

dek12ration

gårdejer Hnrry Broge Jensen,

ialt 3,9 ha, heraf søværts str~dbyggelinien

Matr. nr. Ib er landbrug

i

som landbrugsejendom.

blottede

del af strand-

Det er under sagen, for så vidt ~ngår m~tr. nr. l~ og D2tr.

nr. lQ, gjort gældende,

at strnndbyggolinien

p~ disse ejendomme løber

nærmere kyst.:n, idet disse m~tr. nr. 'e gennemskæres

nf en offentlig

- 7 vej, som er optaget

på bivejsfortegnelsen

og som går skråt ned til et vejspor
co.. midt i illntr.nr. l~.

for H2Dflelev-Enslev kommune,

langs kysten ind til et punkt

Den på~~ldende

R2nders OLlts vejinspektorat

vej har efter oplysning

været offentlig

fro.

siden midte~ nf forrige

århundrede.
Fredningsnævnet

e

•e

hQr for Ministeriet

der forelagt

spørgsmålet

fastsættelse

udtrykkeligt

dels om, hvorvidt

for kulturelle

der ved str~ndbyggeliniens

er t2get stillin~o;til forholdet

fentlige vej, dels om, hvorledes

Anliggen-

byggelinien

til den of-

cfter ministeriets

opf~t-

telse bør beregnes .
Ministeriet

h2r i skrivelse

er af den opfnttelse,
ningskommissionen

at str2ndbyggelinien

fastsat

ejendODTI8 mellem kysten
lige vej.
kommissionen

nf 7. febru2r

oe

tinglyst,

under fastsættelse

forlober

bemærket,

nf byggolinien

ved Stensonrk

er gået ud fra, nt kODBissionen

ikke hnr betragtet

har tilføjet,

Det er herefter
også over ejendoooene

opf~ttelse
af nævnet

offent-

strand

hvorfor ministeriet
den offentlige

som en vej, der i naturfredningslovens

stnnd "forer langs strnndbredden",

målet efter oinisteriots

forlobende,

nt strandfrednin~s-

til sporgsmålet,

Ministeriet

som ~f strnndfred-

bygeelinie

ikke ses at hnve taget stillinG

nf vejen over ejendommen

I:nl1

unnset den på de påeældende

og den tinGlyste

Det er i denne forbindelse

1966 sv':.ret,at

men soo en vej, der farer
nt den endelige 2fgorelse

del

for-

ID

kysten.

nf sporgs-

henhorer under dODstolene.
12gt til grund, nt str2ndbyggelinien

ill2tr.nr. Id og Ib StensD~rk

i en ~fstQnd nf 100 D fr2 den for græsvækst

hovedgård

blottedo

forlober

del nf str~ndbred_

den.
10.

Dole nf oQtr. nr. 10., 12f og 2b s~st., tikhorende
Albert Ric. Hansen,

Stensm2rk.

fatter fredninespåstnnden,
fredningsforeningen,

proprietær

For så vidt nngår denne ejendom

således

soo den er nedlo.gt af no.tur-

et nreal på inlt 66,1 ho., heraf saværts

00-
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str~ndbyggelinien

32,5

c~.

kring Fornæs Fyr strækkende

Det på5wldende nrenl er beliggende

00-

sig såvel nord san syd for dette.

Næv-

net h~r overfor Dnnm~rks N~turfredningsforeninc
indskrænknin~

oDr~de, idet det yderlieere

side er ~jort eældende,

telse, ~t frednin~en

2t forenin~en

OD

aE
sin påstand/

af oLrrådet, men forenineen h~r f~stholdt

fredning nf hele det på5~ldende
foreningens

rejst sporgsnål

fr~

er ~f den opfnt-

oL~rin~ selve Fornæs Fyr burde strækkes be-

tydelig læneere ind i l2ndet, Den ~t ~nn, ~f hensyn til det store
erstntnin~skr~v

oe de deroed forbundne pener for ejeren, er veget

tilbnee for nt kræve storre frednine
imidlertid

ond de 66,1 h~.

Nævnet hnr

ikke fundet 2t kunne iDodekocroe naturfredningsforenin-

gens påst~nd i det helo, mon vedt2gct at indskrænke

frednincen

nf

disse arenler til at Qlleå inlt 58,9 hn, hernf 32,5 ha soværts str~nd~
byggolinien.
De lnndværts

strnndbyggelinion

be1iec,ende ~renler, inlt 26,4 ha,

fordeler sig oed 7,4 hn neerjord,

17,0 hn græsnings~renl

tilplnntet med fyr, medens nre2lorne

og 2,0 hn

soværts str2ndbyggelinion

deler sig ned 0,5 ha nger, 31,3 h2 eræsningsnrenl

ae

for-

0,7 hn til-

plnntot ned fyr.
Det bemærkes,

~t ontr. nr. lQ

ae

2b i forenin~ er notoret

SOD

landbrue kl. III.
ll.

Dol nf oQtr. nr. l~i

ae

hele D~tr. nr. lnh sust., tilhorende

ejer Ejnar Albert Bitz, Stensc2rk,
de lnndværts

gård-

~nlt 2,9 h2, i det hele beli~gon-

langs str~ndbyggelinien.

De to ontr. nr.e er jordrontebrug.
12.

Del nf D~tr. nr. lnc tilhorende

e1rdejor Niels Osvnld R~soussen,

Stensonrk, ialt 1,9 hn, heraf 1,7 h~ soværts str2ndbyggelinien.
Matr. nr. lnc er huso2ndsbrv.g i forening Dod nntr. nr. lar sast.
"

13.

Del nf ontr. nr. lnb sast., tilhorende

gårdejer

Svend Skjott Jen-

~,

sen, Stensonrk,

inlt 1,8 hn, her2f 1,6 ha soværts strnndbyggelinien.

- 9 Ejendorunen er en l~ndbrugsejendoL.
14.

Del ~f c~tr. nr. 1~2 snst., tilhorende
kelsen, StensD~rk,

gårdejer Kristi~n HolD Mik-

inlt 2,0 h~, her~f 1,7 hn soværts str~ndbygge-

linien.
Ejendornen
15.

er en l~ndbrugsejendoD.

Del af natr. nr. lv sost., tilhorende
Hannelevgården

pr. Grenaa, ialt 8,7 ha, heraf 6,3 ha soværts

strandbyggelinien.

e
e
e

gårdej6r Borge Bager Jahnsen,

Matr. nr. ly udgor i forening ~ed Datr. nr. 10a og 112 Hannelev

by

og sogn snst., et landbruB Kl. III.
16.

Del af Datr. nr. lat SDSt., tilhorende
sen, Havnevejen

fhv. gårdejer Niels P. Han-

32, Grenaa, ialt 1,3 ha, heraf 1,1 ha soværts

strandbyggelinien.
17.

Del af Datr. nr. lt og hele oatr. nr. lu sast., tilhorende proprietær Niels Granberg,

ialt 4,1 hQ, her~f 3,9 h2 soværts str~nd-

byggelinien.
Det areal, der fredes, er herefter på i~lt 108,6 ha, hernf
61,9 ha so~oorts strnndbyggelinion.
på det således fredede areQl Lå der ikke opfores bygninger
nogen art eller opfores

skure, kiosker, boder, transforDertårne,

eller andre efter nævnets
beplantes.

skon skæonende

Daster

Are~lot Då ikke

Dog k~n læhegn i det hele opsættes på arealet ovenfor skræn-

ten i det ooInng, det er nodvendigt
drift på arealerne,
StensDarkgården

af hensyn til den fortsatte landbrugs-

og sådanne hegn kan i det hele plantes på de under

horende,

nf fredningen

la, laf og 2b, således soo det nærDere
vedhæftede

indretninger.

af

rids.

under afgr~vning,

Der oå på arealet
opfyldning

oDfattede arealer af natr. nr.
er angivet på det til kendelsen

ikke foretages terrainændtinger,

eller henkastes affald.

C~ping

her-

i det fre-

dede onråde Då ikke finde sted, og are~lerne Då ikke benyttes til oplagsplads, bilkirkegård,

p~rkeringsplnds

for cQrlpin~~ogne og lignende.

- 10 Der indrocroes offentligheden
cykle nd de bestående

adgnng til færdsel til fods og på træde-

vejspor

på ridset, idet disse vejspor
indtegnede

vejspor

syd for Fornæs Fyr, SOD er indtegnet
skal bev~rcs,

saot ad de ikke på kortet

til og forbi Fornæs Fyr genneD hele dot fredede

00-

råde, snot i det hele på et nrenl ud for Fornæs Fyr Dellen dette og
kysten,

således SOD vist på ridset.

Pnrkering nf Dotorkoretojer
nrenl SOD på m2tr. nr. lu.

finde sted såvel på det sidstnævnte

lades ejeren nf ontr. nr. IQ at afoærke

e
e
e

ud for Fornæs Fyr ved nedsætning
skilte ~~gående parkerings-

kan

p~rkerings-

Det til-

og opholds~realet

nf l~ve prole uden tråd og ~t opsætte

og opholdsretten

efter nævnets godkendelse,

ligesoD det tillndes

ejeren nf ontr~ nr. lu l~ngs dette o2tr. nr. 's

sydgrænse nt opsætte

tilsvarende

opsætte skilte nneående

p2rkerine

vil nævnet være indforstået
skilte Ded aneivelse

være tilladt

til sædv~nliet
trædecykle

~ennGmforte

efter nævnets eodkendelse.

blot offentlighedens

besteooelser

opsættes plnnkeværk,

i strandkanten
ikke hindres.

og nt

lovriet

opsættes

reeulerin~er

oe

Det sknl på

eller ~ndet hegn sv~rendG

i overensster~lelse ned frednineens

dens adgnnf, til passnge
oindeliee

ned, nt der nf det offentli~e

at opsætte trådhosn

krenturhecn,

nf pnrkeringsnrenlet

efter nævnets Godkendelse.

af de ved frcdnin~en

fornodne ordensbestennelser
nrenlerne

nfoærkning

færdsel til fods og på

bestecroelser o~ nloenhe-

efter nnturfrednineslovens

al-

Deriood Då dor ikke på arealerne

stakit eller lignende oe levende

heen udover

det foran tilladte.
I forbindelse

oed forliesforhandlinger

ejeren nf oatr. nr. lt, l~ er der endvidere
der gives offentliGheden
der forlobcr i nordvestli~
rin~snrenlet

00

erstntnineen

opnået enighed

00,

adgnn~ til korsel oed motorkoretojer
rotnin~

eennoo nntr. nr.

11 ned

oed
at

ad vejen,

til pnrke-

på matr. nr. lu, idet det er tillndt ejeren lnn~s denne

vej inden for fredninesonrådet

at opsætte trådhe~n

rende til de fornn till~dte heen.

eller lipnende,

SVQ-
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Det benærkcs, at der under frednincssagens
side har vooret rejst sporgsnål

e

•
e

fra lodsejernes

hvorvidt det Dåtte vwre tilladt

00,

disse at afspærre vejenelangs

beh~ndling

stranden for notorkorsel,

Den at nævnet

ikke har oent, nt det fnlder indenfor nævnets ~fgorelse

nt t~ge stil-

line til, hvorvidt

der ud over den ved kendelsen hje~lede færdselsret

for offentligheden

til fods eller på trmdec:rklo tilkanoer n~enheden

eller enkelte privnte interesserede
fredningen

onf~ttede

færdselsrettigheder

over det nf

arenl.

Det benærkes

endvidere,

nt frednin~Gns

for den p~. l. april 1966 skote snnoenlæcnin~

~enneoforelse

er vedtaget

nf Gronna oe Hnnoelev-

Enslev kODLluuer.
Det benærkes
ter snonenlæcningen

endeli~, at de under 2 - 17 nævnte D~tr. nr.e efned uændret nUDLlerbeteenelse er beliGcende under

Stonso~rk nf Grenan kobstads

jorder.

Nævnet har forhandlet

forlic an erstntnincssporesnålet

Ded

santlige lodsejere.
For så vidt ancår do ovenfor under 2 - 16 nævnte lodsejere
har forIie ikke kunnet opnåes.
Nævnet har deretter vedt~get
nævnte erstatnineer,

han ~r

Gårdejer Rnsnus Ostonfeldt

freDs~t:
Gissel, SOD ejer ~f o~tr. nr. li

StensDark Hovedp,anrd, Hnooelev

3.

Teksiilarbejder

de nedenfor

idet det ud for hver enkelt lodsejer er nnfort,

hvilket erstatnincskrav,
2.

at yde de påeældende

Andrens Gissel,

sogn, 3.000 kr. (påstand 6.300 kr.)
sao ejer ~f natr. nr. læ sast.,

3.100 kr. (påst~nd~ 5.850 kr.)

4.

Gårdejer M~rtinus

Frandsen,

SOB ejer nf o~tr. nr. Ih sast., 6.000

kr. (påst~nd: 15.000 kr.)
5.

Gårdejer Vjator Block, SOD ejer ~f ontr. nr. l~, lz sast., 10.700
kr. (påstnnd 25.050 kr.)
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6.

Gårdejer Esm~n Joh~nnes Petersen, SOD ejer af nntr. nr. 11, IX
sast., 11.600 kr. (påstand: 27.000 kr.)

7,

Gårdejer Olnf Rasoussen, SOD ejer Qf D~tr. nr. le, lx snst.,
8.000 kr. (påstand: 18.000 kr.)

8.

Gårdejer Niels Bolther Rnsnussen, SOD ejer af D'1tr. nr. 1.2"Id
sost., 5.300 kr. (påstand: 11.250 kr.)

9. Gårdejer H2rry Broge Jensen, SOD ejer af nntr. nr.

e

7.100 kr. (påstnnd: 15.450 kr.)
10.

e

-

Ib sast.,

Proprietær Albert Ric. H2nsen, SOD ejer 2f nntr. nr. In, lQf,

2h

snst., 85.000 kr. (påstnnd.: 260.000 kr. incl. erst"ltning for
pnrkeringsnrcnl nnsnt til 13.250 kr.)
ll.

Gårdejer Ejnar Albert Bitz, SOD ejer nf rntr. nr. lai, lo.h srust.,
8.700 kr. (påstnnd: 21.750 kr.)

12.

Gårdejer Niels Osvald Rnsaussen, san ejer nf antr. nr. lnc sost.
2.300 kr. (påstand: 4.050 kr.)

13.

Gårdejer Svend Skjott Jensen, som ejer af ontr. nr. lQQ sast.,
2.200 kr. (påstand: 3.900 kr.)

14.. Gårdejer Kristian Halo Mikkelsen, son ejer af ontr. nr. lan sast.,
2.600 kr. (påstand: 4.800 kr.)
15.

Gårdejer Borge Bager Jahnsen , som ejer ~f mntr. nr. Iv smst.,
13.500 kr. (påst~nd: 27.450 kr.)

~)

16.

Fhv. gårdejer Niels P. Hansen, SOD ejer 2f oatr. nr. lat sast.,
1.700 kr. (påstand: 3.150 kr.)

17.

Med proprietær Niels Gran)erg, som ejer nf ontr. nr. lt, lu SDst.,
opnået forlig OD en erst2tiling på 5.500 kr., således at der
heri tillige indeholdes vederlng såvel ~or adgangen til po.rkering
på Dntr. nr. lu snot til færdselsret nd vejen fro. den offentlige
bivej til parkerinesarealet.
Erstatnin~erne, der forrentes Ded 6 % årlig fra kendelsens

dato, indtil betaling sker, vil være nt afholde Ded 3/4 af Statskassen

- 13 o~ 1/4 nf Rn~ders nQtsfond
ner efter folketnl

og de i Randers not beliggende

i henhold

til den senest offentliggjorte

Nævnet finder dog, at der foreligger
ningsnævnet

kobstadskODTIu-

for nt bringe be8ter~olsen

grundl~g

folketælling.

for Overfrod-

i n~turfredningslovons

§ 17,

stk. 2, til cnvendelse.
Med hensyn til sporgsoålet

-

e

00,

hvorvidt erst~tningsbelobene

vil kunne udbetales

ejerne til fri rådighed,

beoærkes,

riet, son pnnthaver

i nedennævnte

har forbeholdt

ve de erstntningsbelob,

ejendoooe,

der eventuelt

bindelse ned fredningen,

helt eller delvist indbetalt

Dctr. nr. li StensDark
Ostenfeldt

til Stntskassen,

septenber 1910, stort oprindelig

SOQ ekstraordi-

nnforte lan:

Ilovedgn~rd, tilhorende

Gissel: Pantebrev

sig at kræ-

oåtte blive ydet ejeren i for-

nært afdrag på de ved de enkelte ejendonoe
2.

nt Finansoiniste-

gnrdejer Rnsnus
tinglyst den 12.

3.510 kr., nu til rest

3.400,67 kr. (l. prior.)

5. Mntr. nr. 19 tilhorende g~rdejer Victor Block: Pantebrev til
Statsk~ssen,

lyst 18. n~rtG 1912, stort oprindelig

3.816,60 kr.,

nu til rest 3.758,49 kr. (l. prior.)

12.

Matr. nr. lac tilhorende
brev til St~tsknssen,

gårdejer

Niels Osv2ld Rasnussen,

p2nte-

lyst 25. august 1965, stort 14.762,39 kr.

(2. prior.)
Endvidere
nissionon
stntningen

hnr gårdejer Mcrius

for Randers
i henhold

Lindbjerg for Husonndsbrugskon-

2Dt på Jordlovsudvnlgets
til folgende

pantebrev

vegne oplyst, nt er-

ikke vil kunne udbetn-

les til ejerne uden snrltykke fra Jordlovsudv~lget:
2.

Mntr. nr. li, tilhorende
pnntebrev

gårdejer

Rnsous Ostenfeldt

Gissel,

lyst 25. august 1937, stort 2.300 kr. i henhold til

lov nr. 121 nf 9. april 1936 (2. prior.)

tt

ll.

Matr. nr. lQ1, lQh tilhorende
(Jordrentebrug):

Pantebrev

eQrdejer

Ejnnr Albert Bitz

lyst 28. juni 1961 til Jordfonden,

- 14 stort 14.910 lIT. (prior. næst jordrente Ot Kreditforeninesl~n)
på ejendommen

er endvidere

den 28. juni 1961 lyst deklaration

jordrente i overensstemmelse
jfr. eventuelt

med statshusmandslovens

Matr. nr. lt, lu tilhørende

proprietær

sig tillagt andel i den proprietær

-

e
e

kap. VI,

§ 57, stk. 5.

Endelig har fhv. gårdejer Niels P. Hansen,
17.

om

som panthaver

Niels Granberg,

Granberg tilkommende

i:

påstået
erstat-

ning.
Han har herved oplyst, at han i sin tid solgte ejendommen

ved

skøde tinglyst 28. januar 1963 for 115.000 kr., og at han i forbindelse
med handelen

fik tinglyst

et pantebrev,

stort 36.400 kr. med prioritet

efter ialt 48.600 kr. til Kreditforening
skyldes til rest på pantebrevet

og Hypotekforening.

Der

19.000 kr.

Der er ikke fra andre panthaveres

side fremsat krav på andel i

fredningserstatningerne.
Nævnet må, efter det foreliggende
skete fredning sker nogen forringelse
de pågældende

ejendomme.

for efter bestemmelsen
stemmelse

finde, at der ikke ved den

af panthavernes

Der er herefter

ikke grundlag

i natlITfredningslovens

om, at erstatningerne

rådighod uden de pågældende

for nævnet

§ 14 at træffe be-

ikke kan udbetales

panthnveres

sikkerhed i

til ejerne til fri

samtykke.

For så vidt angår ejendommen
13.

Matr. nr. lah oe lai tilhørende
bestemmelserne

i stntshusmandslovens

ning for ekspropriation
hvorfor

Ejn;tr Albert Bitz fremgår det af

erstatningen

ren med samtykke

§ 21, stk. 3, at erstat-

helt eller delvis tilfalder

jordfonden,

vedr. denne ejendom kun kan udbetales

fra statens Jordlovsudvalg.

For så vidt angår de øvrige med statslån behæftede
er der ikke dokumenteret
statskassen

eje-

krav på hel eller delvis indbetaling

af den erstatning,

der tilkommer

ejendomme
til

ejerne, udover hvad der
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tt

bestemmes

Erstatningerne

vil herefter,

lQh, lai, kunne udbetales

omfattede

§ 14.

ifølge naturfredningslovens

bortset fra ejendommen

matr. nr.

til ejerno.

Nærværende

kendelse vil være at tinr1yse på de 2f frednin~Gn

ejendomme,

h~runder

også for så vidt angår den ifølee

aftale mod ejeren af matr. nr. lt Stensmark by indrømmede

færdsels-

ret ad vejen over matr. nr. lt. "
Konklusionen
" De foran under løbenumrene
matr. nr.e, som nu er beliggende

er sålydende:
2 - 17 nævnte

arealer af de anførte

undor Stensmark af Grenna købstads

jorder, fredes som foran bestemt:
I erstatning

tillægges

2.

Gårdejer Rasmus Ostenfeldt

3.

Tekstilarbejder

Andreas

4. Martinus Frandsen,

der ejerne følgende beløb:

Gissel,

Stensmark, 3.000 kr.

Gissel, Grea~ ~.lOO kr.

Stensmnrk,

6.000 kr.

5.

Gårdejer Victor Block, Stensmark,

10.700 kr.

6.

Gårdejer Esman Johannes Petersen,

Stensmark, 11.600 kr.

7.

Gårdejer Olaf Rasmussen,

8.

Gårdejer Niels Bolther Rasmussen,

Stensmark,

8.000 kr •.

Stens~~rk,

9. Gårdejer Harry Broge Jensen, Stensm~rk,

e

7.100 kr.

10.

Proprietær

ll.

Gårdejer Ejnar Albert Bitz, Stensmnrk,

12.

Gårdejer Niels Osvo.ld Ro.smuGsen, 2.300 kr.

13.

Gårdejer Svend Skjøtt Jensen, Stensmnrk,

14.

Gårdejer Kr. Holm rUkkelsen,

15.

Gårdejer Børge Bager Jahnsen, Hnmmelevgården,

16.

Fhv. gårdejer Niels P. Hansen,

17.

Proprietær

e

Albert Ric. Hansen,

Niels Granberg,

Erstatningerne,
kendeIsens

5.300 kr.

Stensm~rk,

85.000 kr.

8.700 kr.

Stensmark,

2.200 kr.
2.600 kr.
13.500 kr.

Grenna, 1.700 kr.

Stensmnrk,

5.500 kr.

der vil være o.t forrente med 6 % årlig fra

dnto, indtil betaling

sker, vil være at udrede med 3/4 af

- 16 st~tskQssen

og 1/4 af R2nders amts. uotsfond

kreds beliggende

købst2dskommuner

senest offentliggjorte

og de i Randers amtsråds-

efter folketal

i henhold til den

folketælling.

Den erst~tning,

der er tilkendt

gårdejer Ejnar Albert Bitz,

som ejer af matr. ræ. lah, lni, vil være at indbetale
i det omfang, der ikke fra jordlovudvalgets
til erstatningens

udbetaling

til Jordfonden

side gives samtykke

til ejeren.

De øvrige erstatninger

vil i dot hele være at udbotale

til

ejerne."

Kendelsen
fredningslovens

er forelagt

Overfredningsnævnet

§ 199 stk. 39 og er tillige,

ejer, anket af samtlige lodsejere9
kolaisen,

Grenå, med påstand

Overfredningsnævnet

har den 25. september
med lodsejerne

for Grenåegnen,

ning, husmandsbrugskommissionen
kreds. Grenå kommune
Hammelev

bortset fra en enkelt lods-

repræsenteret

for fredningsplanudv21get

mlme, byudviklingsudvalget

ningserstatningen9

ved advokat Kjeld Ni-

for Randers

amt 9 Grenå kom-

Danmarks Naturfredningsfore-

og fredningsnævnet

anførte herunder,

1967 foretaget besig-

og disses advokat samt

for Randers amtsråds-

at,den omstændighed

og Grenå kommuner var blevet sammenlagt

burde føre ti19

til natur-

særlig om højere erstatninger.

tigelse i sagen og forhandlet
med repræsentanter

i henhold

9

at Enslev-

under sagens gang

9

ikke

at Grenå kOIDnlunekom til 8t udrede hele den del af fredsom efter kendelsen

skulle udredes

af kommunale

kas-

ser.
Overfredningsnævnet

har besluttet

kendelse med følgende ændringer

at stadfæste

og tilføjelser:

frednir1gsnævnets

- 17 I. Fredningens

omfang.

Fredningsgrænsen
kendelse

vedhæftede

ændres som følger,

jfr. det nærværende

kort nr. Ra 136, hvor den ændrede

grænse er

indtegnet.
I den sydlige del findes det tilstrækkeligt
en linie over matr.nr.
den, og hvorved

l g og l

!'

som ligger nærmere

stran-

delvis kan følge nogle levende

Over matr.nr.

l e rettes fredningsgrænsen

ud

til en ret lini0.

e

e

h,

fredningsgrænsen

hegn og jordvolde.

e

l

at frede til

Syd for fyret inddrages

yderligere

et areal af matr.nr.

2 b under fredningen.
I den nordlige

del findes det tilstrækkeligt

l ai at frede til en linie9

som forløber

på matr.nr.

50 m landværts

fra skræn-

tens overkant.
Endvidere
fredningen,
matr.nr.

findes matr.nr.

dog således

l R forbliver

sen på matr.nr.

gende, ikke henhører
Endvidere
parcel, matr.nr.

under fredning8n

over matr.nr.

burde udgå af
l t til

sammen med parkeringsplad-

at matr.nr.

under det fredede område.

bemærkes,
l~,

2 Q, hvorpå Fornæs fyr er belig-

at den Niels Bolther

Rasmussen

(lb.nr. 8) er udgået af matriklen

tilhørende

og inddrnget

l c.

II. Fredningens

indhold.

Forsåvidt
henvises

at adgangsvejen

1 at

l ~.

Det bemærkes,

under matr.nr.

l y, l at og l

angår de søværts

strandbyggeliniLn

med hensyn til disses forbliven

riet for kulturelle

Anliggender

i området

trufne afgørelser

beliggende

huse

til de af Ministei de enkelte dis-

- 18 pensationssager.
Med hensyn til den landværts
byggelse

skal nærværende

kendelse

delse af de eksisteronde
parcel) på ejendommene
nr. 5), matr.nr.

strandbyggelinien

værende

ikke være til hinder for bibehol-

sommerhuse

og hytter

(en bebyggelse

l ~ (lb.nr. 3), matr.nr.

matr.nr.

be-

l ~ (lb.nr. 6), m~tr.nr.

på hver

l ~ (lb.

l ~ (lb.nr. 10) og matr.

nr. l ai (lb.nr. II).
Til fredningsservitutten
Ombygning

føjes herefter:

af eller tilbygning

ges efter forud indhentet
Den på matr.nr.

godkendelse

må kun foreta-

til b8byggelsen

af fredningsnævnet.

l e (lb.nr. 7) opstillede

campingvogn

såfremt dette ikke er sket, ved ejerens foranstaltning
der efter nærværende
Nærværende
på matr.nr.

l

gelse flyttes
nævnets

Q

kendeIses

kendelse

forudgåonde
Angående

skal ikke være til hinder for, at den

godkendelse

Q

efter frednings-

ændres det i kendelsen

offentligheden

bemærkes,

side 9,

adg8ng til at færdes til fods
vej spor over det fredede

at de på vedhæftede

l æ (lb.nr. 3), matr.nr.

-

(lb.nr. 6) matr.nr.
nr. l

strandbyggelinien

bebyg-

af beliggenheden.

og på cykel uden motor ad bestående

over matr.nr.

værende

således:

"Der indrømmes

areal, hvorved

str8ndbyggelinien

landværts

færdselsretten

linie 2-8 anførte

senest 6 måne-

dato.

(lb.nr. 9) søværts

og placeres

fjernes,

vejspor

-

l z (lb.nr. 5) matr.nr.

l ~ (lb.nr. 7) matr.nr.

(lb.nr. 9) skal bevares.

kort indtegnede

strand-

Endvidere

l

1 (lb.nr.

indrømmes

l ~y

8) og matr.

der offontlig-

heden ret til ophold på et areal øst for Fornæs fyr, som vist på
vedhæftede

kort."

Det skal ved opsætning

8f hegn være tilladt

at etablere

- 19 møller

eller stenter til brug ved den offentlige

færdsel

(til fods

eller på cykel uden motor).
III. Erstatningernes

størrelse.

Ved de af Overfredningsnævnet
statningstilbud

e
e
e

i fredningsnævnets

beregningen

er taget i betragtning,

samtlige lodsejere,
Gissel

forelagt

kendelse,

er-

forløber

ligesom det ved erstatnings-

at visse sommerhuse

forbliver

område.

Overfredningsnævnet

Andreas

fremsatte

er lagt til grund, at strandbyggelinien

som angivet

i det fredede

til lodsejerne

bortset

har opnået mindelig

overenskomst

fra ejeren af matr.nr.

l

~?

med

fisker

(lb.nr. 3), som har ønsket erstatningsspørgsmålet

taksationskommissionen.
Kommissionen

har herefter

holdt taksationsforretning

ved en den 19. november

fastsat

erstatningen

1968 af-

til 5.000 kr.

IV. Erstatningsfordelingen.
Overfredningsnævnet
lag for at anvende

har ikke fundet tilstrækkeligt

den i naturfredningslovens

grund-

§ 17, stk. 2, angivne

erstatningsfordeling.
Idet det fredede på datoen for fredningsnævnets
var indlemmet

i Grenå købstadkommune,

medfør af lovens

i

og 1/4 af Grenå købstadkommune.

Et kort nr. Ra 136 visende

nærværende

herefter

§ 17, stk. l, l. og 3. punktum være at afholde med

3/4 af statskassen

genheden

vil erstatningen

kendelse

grænserne

for fredningen,

af de omtalte vej spor og parkeringspladser
kendelse.

Det fredede

belig-

er vedhæftet

areal udgør i alt ca. 85 ha.
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T h

b e s t e m m e s:

i

Den af fredningsnævnet

for Randers

18. marts 1967 afsagte kendelse
mark Strand stadfæstes

amtsrådskreds

om fredning

den

af arealer langs Stens-

med de af det foranstående

følgende ændrin-

gere
I erstatning
2.

tillægges:

Gårdejer Rasmus Ostenfeldt
Stensmark pr. Grenå.

Gissel,

4.000 kr.

3. Fisker Andreas Gissel,
Havnevej

5.000

II

136, Grenå.

4.

Gårdejer Martinus Frandsen,
Stensmark pr. Grenå.

5.

Gårdejer Victor Block,
sammesteds.

10.200

6.

Gårdejer Esman Johannes Petersen,
sammesteds.

13.000 "

7.

Gårdejer Olaf Rasmussen,
sammesteds.

12.000 "

8.

Gårdejer Niels Bolther Rasmussen,
sammesteds.

6.500 "

9. Gårdejer Harry Broge Jensen,

II

7.500

II

9.300

Y!

sammesteds.
'l

10.

Proprietær Albert Ric. Hansen,
sammesteds.

ll.

Gårdejer Ejnar Albert Bitz,
sammesteds,
hvoraf i henhold til indhentet
erklæring fra Statens Jordlovsudvalg et beløb af 5.000 kr.
med renter 6 % p.a. fra den
18. marts 1967 at regne tilkommer
Jordfonden.

9.000 "

12.

Gårdejer Niels Osvald Rasmussen,
sammesteds.

2.700 "

13.

Gårdejer Svend Skjøtt Jensen,
sammesteds.

2.600

120.000

Trp.

II

II

201.800 kr.

- 21 Trp.

"

201.800 kr.

14.

Gårdejer Kristian Holm Mikkelsen,
sammesteds.

3.200

"

17.

Proprietær Niels Granberg,
sammesteds.

4.000

"

I alt

209.000 kr.

========================

alt med renter 6 % p.a. fra den 18. marts 1967 at regne, til betaling sker.
Af det nævnte erstatningsbeløb afholdes 3/4 eller 156.750 kr.

e

e
e

af statskassen, medens den resterende 1/4 eller 52.250 kr. afholdes
af Grenå købstadkommune.
Erstatningsudbetalingen, bortset fra de under lb.nr. 3 og
lb.nr. 9 anførte beløb, har fundet sted.

lo)

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

jj,

kh.

FREDNINGSNÆVNET>

[')gst1ævnet

tor

nders Amt

Udskrift

tor Ran dere amt"

År 1967. den 18

marts kl. lo to~togea

0

på Civildommerkontoret

1

Randers
Fredning at arealer

F.a. 175/62

langs

StaB.mark

Strand.

Der afeagdea eålydeade
K E N D E L a E :
Under nærvæ~nda

for Fra dn1ngaærv00

"
I

3Sg

har

DalJ\marka !{attlrfr&dningsf'oren1ng

t for Randers amt nedlagt påstand

av'er"',

om fredl11o.gaf

)

,:~

arealer

~)

bfekken 1 syd

.'

langs kyaten ved steAslrI.aI1c
mod nord

lQrW,

strand.

atæltteode alg fra. Sal t-

fyr 0l' til

Foroæs

stensmark

bæk" De på=

~ldende arealer b~8tår t1ldela af strandenge og gDæsarealer ad mod
Kattegat og t11dela af nogle kat~k~Gr18t1skakya~sklæBter samt =
af hanay~ til

an. passende afrunding

:..>

af et araa). ovenfor akllenter .....

neo Arealerne e~ for tiden for stør~tedele~ "bebyggedso

Der er dog.

især 1 areale\a sydlige delp opført nogle ~ammorhue8o Af disse Bom~

marh~Be er en del beliggende &~værts etrandbyggel1nieB efter naturfredn1ngs~ovenB
fjemela6

S 25, st~o l. Sag angående d1see h~6ee evsQt~el1e

fra aNaleme

sluttetg
Af arealernt:l,

veraersr

flom nedenfor

,

for nævnet, man er endntA1kl.te afer llæl'1llere opført

under

løbenLtmreri.

KORT>

04321. 00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 04321.00
Dispensationer

i perioden:

13-07-1988 - 21-05-2006

FREDNINGSNÆVNET
Nordlige

FOR ÅRHUS AMT

Fredniltgslcr.ds
Sandgode 12 • 8900 landers

reielan 06·47000

Randers. d." ];},& j U l i 19 8 8 •

HC/pk.
Rådgivende

ingeniører,

& Hannemann,

Rambøll
Gøteborg

Alle 12,

8200 Arhus

N.

I en hertil
fabrik

indsendt

A/S, Grenå,

sterende

ansøgt

om tilladelse

fredning

Projektet

forløbende

det fredede

ovenfor

af arealer

kendelse

gravearbejde

som

af 16. april
Strand.

fremsendt

blandt

areal må foretages

af eksi-

over arealer,

langs Stensmark

i fredningsafgørelsen

Det fornødne
liggende

til udskiftning

er vist på et til nævnet

Det h~dder
ke indenfor

har De for BAS F Vitamin-

af den ved Overfredningsnævnets

1969 gennemførte

rids.

andet, at der ik-

terrænændringer.

vil ske på landbrugsarealer

be-

skrænten.

Arhus Amtskommune,

•

ansøgning

ø 160 spildevandsledning

er omfattet

tt

F.S. 111/88.

By- og Landskabskontoret,

klæring

af 16. juni 1988 anbefalet

henvist

til, at ledningsarbejdet

hvilket

betyder,

at sporene

en dispensation,

har i eridet man har

skal ske på landbrugsarealer,

efter ledningsarbejdet

hurtigt

vil

forsvinde.
I den anledning
tets gennemførelse

meddeler

fornødne

nævnet

dispensation

herved

den til projek-

fra naturfredningslo-

vens § 34.
Nævnets
stk. 2 indbringes
Hørsholm,

afgørelse

kan efter naturfredningslovens

for Overfredningsnævnet,

af blandt

andet ansøgeren

·Slotsmarken

og forskellige

§ 34,

15, 2970

myndigheder.

Klagefristen
den pågældende

kan ikke udnyttes

iværksat,

opretholdes

er meddelt

klageberettigede.

Tilladelsen
Er klage

er 4 uger fra den dag, afgørelse

kan tilladelsen

før udløbet

ikke udnyttes,

af klagefristen.
medmindre

den

af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen

bortfalder,

såfremt

den ikke er udnyttet

inden

5 år.

••
KOPI

)<

er sendt

til:

l. Miljøministeriet,
2970
Hørsholm.
2. Arhus
8270

Skov-

amtskommune,
Højbjerg.

3. Grenaa

kommune,

4. "Vurderingsrådet"

og Naturstyrelsen,

By- og Landskabskontoret,
(j.nr. 8-70-53-4-707-3-88)
Torvet

5, 8500

i Grenaa

Naturfredningsforening,

6. Danmarks
Pedersen,

Naturfredningsforenings
Nygårdsvej
8, Lyngby,

8. Husmand

Per Blendstrup,

Sv. Aa.

Mikkelsen,

Lyseng

13,

alle

l,

Grenaa.

kommune.

5. Danmarks

7. Elektriker

Slotsmarken

Nørregade

2, 1165

København

Lokalkomite
v/lektor
8570
Trustrup.

Mosedraget

16, Bjerregrav,

Hesselager

7, 8500

Grenaa.

Carsten

•

K.

..
8900

Randers.

•

f.

FREDNINGSNÆVNET
Nordlige

- 1 -

FOR ÅRHUS AMT

Fredningskreds
Sondgode

12 . 8900 Randers

Telefon 06· 43 70 00
Randers, den

HC/eml.

26. j U n i 1992.
FS. 74/92
McvJ>"'get I

A r kit e kt st uderende

Claus Bolther

Skov·og
"JJ

Rasmussen,

&,

!f'

Irstyrelsen
'1'1'''" \'':'70''';)

ltJ ~lLJ"'Jt

u;s,;})~

Hjortensgade 56 kld.,
8000 Arhus C.

..
I en hertil fremsendt ansøgning har De søgt om tilladelse til på
stranden ud for matr.nr. 1 ~ Stensmark, Grenaa markjorder, i forbindelse med familiefest at opstille dels et festtelt til 150
personer, dels almindelige campingtelte, medbragt af overnattende
gæster.
Det fremgår, at en del af arealet er omfattet af strandbeskyttelseslinien efter naturfredningslovens
§ 46, stk. l, og at det i
øvrigt i sin helhed er omfattet af den ved Overfredningsnævnets
afgørelse af 16. april 1969 gennemførte fredning af arealer
langs Stensmark strand.
Teltopstillingen
kommer i strid med såvel fredningen som strandbeskyttelseslinien.
Det er oplyst, at arealet tilhører Deres
far, landmand Niels Brother Rasmussen, Stensmarkvej 18, 8500
Grenaa.
Sagen har været forelagt Arhus amt, Landskabskontoret,
som har
henvist til, at det fredede område blandt andet ikke må anvendes
til campering eller parkering.
Endvidere har man påpeget, at der
indrømmes offentligheden adgang til færdsel til fods og på trædecykel ad de bestående vejspor syd for Fornæs fyr.
Landskabskontoret
har af den grund ikke kunnet anbefale det
ansøgte, idet en dispensation efter kontorets opfattelse vil
være i afgørende strid med fredningens hovedsigte.
Man har
1Viiljøministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN
Akt. nr.

t2bt{
'11.

l~

-C!>001

l

l
I

I
!

- 2 yderligere
muligheder

bemærket, at det er opfattelsen, at der er rigelige
for at benytte den del af ejendommens jorder, som

ikke er fredet, til formålet.
De har - gjort bekendt med denne udtalelse - oplyst, at det ikke
uden at skade afgrøderne på de ikke fredede dele af ejendommen
vil være muligt at foretage teltopstilling
der. I øvrigt har de
oplyst, at De på baggrund af underhåndsforespørgsler
til forskellige myndigheder har fået den opfattelse, at spørgsmålet om tilladeIsens meddelelse var "en formssag", og at De i tillid til,
at ansøgningen ville blive godkendt, allerede har udsendt invitationer og truffet øvrige foranstaltninger
til arrangementets
gennemførelse.
I denne anledning skal man meddele, at nævnet efter omstændighederne har vedtaget at meddele den fornødne dispensation til den
ansøgte teltopstilling
den 2. august 1992.

•

fra fredag den 31. juli til og med søndag

,

I

Ansøgningen

er betinget af,

j
at teltopstillingen
sker så langt fra stranden som muligt,
at parkering af motorkøretøjer - også under selve festen - sker
uden for det fredede område,
at der ved arrangementets gennemførelse tages videst muligt
hensyn til naturen på stedet,
at området efterlades fuldt ryddeligt og retableret" og
at offentlighedens
adgang ti~ færdsel til fods og trædecykel
hindres eller generes i forbindelse med arrangementet.

ikke

Tilladelsen omfatter kun opstilling af telte, ikke opstilling af
campingvogne, som i givet fald må opstilles uden for det fredede
areal.
Afgørelsen

kan efter naturfredningslovens

Overfredningsnævnet,
søgeren

og forskellige

Slotsmarken

15, 2970

§ 34 indbringes

Hørsholm,

•l

i
j

"

for

af bl.a. an-

myndighder.

•

- 3 -

1t

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen
gældende klageberettigede.

er meddelt

den på-

Det tilføjes, at tilladelsen er en engangstilladelse,
begundet i
de af Dem særligt nævnte forhold, og at fremtidig tilladelse til
lignende arrangementer inden for det fredede område ikke vil kunne forventes godkendt, men at man, såfremt De ønsker at afholde
tilsvarende arrangementer, må henvise Dem til med henseende til
den landbrugsmæssige
drift af de øvrige arealer i god tid at
træffe foranstaltninger,
som muliggør arrangementets
gennemførelse uden for fredningsarealet.
~
til at fremhæve,

at en tilsidesættelse

af

rf~~~~srroovveenn~s~§ 66, stk. 1, nr. 2, er be-

\

j

l
tt)f

KOPI er sendt til:
1. Miljøministeriet,
Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.
2. Arhus amt, landskabskontoret,
Lyseng alle 1, 8270 Højbjerg.
J.nr. 8-70-53-4-707-5-92.
3. Grenaa kommune, Torvet, 8500 Grenaa.
4. "Vurderingsrådet"
i Grenaa kommune.
5.
6.

Danmarks Naturfredningsforening,
Nørregade 2, 1165 Kbhvn. K.
Danmarks Naturfredningsforenings
Lokalkomite v/Torkild Kirkbak, Astrupvænget l, 8500 Grenaa.

7.

Elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav,
8900
Randers.
Svend Aage Mikkelsen, Hesselager 7, 8500 Grenaa.

8.

REG. NR.

- 1 -

FREDNINGSNÆVNET
Nordlige

FOR ÅRHUS AMT

4 3L L

C> O

Fredningskreds
Sondtade 12·8900
TeIeIon 06·43 7000

2. april, 1993.

Randers.cIen

HC/eml.
BASF Vitaminfabrik
A/S
Bredstrupvej
42,
8500 Grenå.
att. Alex Jacobsen.

Randers

FS. 95/92

Modtaget l
Skov- og Naturstvrelsen

- 5 APR. 1993
Djursland Kloak-Service
Vesterbro 13,
8570 Trustrup.
att. Ulrik Sinding.

ApS.

I en til nævnet

indsendt klage af 12~ maj 1992 har lektor Carsten
Petersen klaget over, at der i forbindelse med en spildevandsledning fra BASFIs fabrikker til Fornæs er foretaget kørsel med slamsuger på Stensmark strand.
Arealet langs stranden er omfattet af den ved Overfredningsnævnets kendelse af 16. april 1969 gennemførte fredning af arealer
langs Stensmark strand.
Fredningen

er en tilstandsfredning.

Vedrørende

færdsel

.1

indeholdes

bestemmelse

._

om adgang for offent-

ligheden til at færdes til fods og på cykel uden motor ad bestående vej spor over det fredede strandareal, hvorved er bemærket,
at nærmere angivne vejspor skal bevares.
Der tages ikke irken_
delsen stilling til, om der herudover
heder over arealet.

er særlige færdselsrettig-

Langs og over arealet har de sidste 15 Ar ligget en af fredningsnævnet godkendt spildevandsledning,
som fører fra virksomheden
BAS F ud til Fornæs Fyr. Ledningen forløber langs overkanten af
skrænten lige udenfor fredningsgrænsen
til en udluftningsbrønd,
hvorfra

den er ført ned igennem

-

det fredede

areal.

Sagen har været behandlet i et møde, hvori bl.a. deltog repræsentanter for BASF og-Ojurslands Kloak-Service
ApS.

\J.-\\/l2.

\

~OOS~

/

- 3 -

Klagefristen

er 4 uger fra den dag, afgørelsen

er meddelt

den på-

gældefl-dt:!
Ilag..sQerett~gede.

I

/ 1/1/;/,
L ' // "
f-

/A. ~o'l ~~thris

I

.'/

V

L

KOPI er sendt til:
;( 1. Miljøministeriet,

Skov- og Naturstyrelsen,

København 0.
amt, Landskabskontoret,

2.

2100
Arhus

3.
4.

J.nr. 8-70-53-4-707-4-92.
Grenå kommune, Torvet 3, 8500 Grenå.
"Vurderingsrådet"
i Grenå kommune.

5.

Danmarks

6.

bak, Astrupvænget
1, 8500
Elektriker Per Blendstrup,

7.

B900
Svend

Lyseng

Naturfredningsforenings

Randers.
Aage Mikkelsen,

alle 1, 8270

Lokalkomite

Grenå.
Masedraget

Hesselager

Haraldsgade

Højbjerg.

v/Torkild

16, Bjerregrav,

7, 8500

Grenå.

53,

Kirk-

et

REG.NR.

L\321\

.00

U D S K R I F T

AF
forhandlingsprotokollen
FredD~DgsnævDet

Den 9. september 1993
Sag nr. 100/1993

for

for Århus Amt.

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
etablering af en sommerlejr på arealerne omkring Fornæs Fyr i perioden
2. - 24. juli 1994. Arealet er omfattet af Over fredningsnævnet s
kendelse af 16. april 1969 vedrørende fredning af arealer langs Stensmark Strand.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte
medlem,
amtsrådsmedlem
Frede
Bakkær,
det
kommunevalgte medlem, Svend Aage Mikkelsen, og sekretæren,
retsassessor Grethe Opstrup.
For Århus Amt, Natur og Miljø, mødte Birgit Avnby.
Ansøgeren, Grenå kommune, var mødt ved Jonna Poulsen på vegne
SID.
I
For
Danmarks
Naturfredningsforenings
lokalkomite
mødte
Thorkild Kirkbak.
Endvidere mødte ejeren, Robert Ric-Hansen.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 10. maj 1993 - var til
stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Århus Amt, Natur og MiljØ, har ikke kunnet anbefale Nævnet at
meddele dispensation fra fredningens bestemmelser for så vidt
angår de arealer, der er omfattet af fredningen.
Fredningsnævnet
fandt ikke at kunne meddele dispensation
efter naturbeskyttelseslovens
§ 50 til det ansøgte, idet det
vilÆtride

mo~ fredningens

formål.

mr:~tlj~?lvl1;1;I)

Jør. e/:1
'f~nsen.
Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse
påklages til
Naturklagenævnet
af bl.a. adressaten
for afgørelsen
og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
::"'3en

\9,\\\

\ClJ.-o-o

5?-

~

REG
U D S K R I F T

AF
forhandlingsprotokollen
for
Fredningsnævnet
for Århus Amt.

Den 23. marts 1994
Sag'nr. 26/1994

NI) fJ32(,

ob

• • lfclatagetl
Sl<ov-og Naturstyre1sen

2 9 i1i-\~~.
1994

traf Fredningsnævnet afgø~else i
angående ansøgning om tilladelse ti]
nedgravning af elkabel inden for
fredede arealer langs Stensmark
Strand (Fornæsfredningen).

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets
formand,
dommer
Jørgen
Jensen,
det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Kaj Hansen .
Sagens bilag - herunder ansøgning af 7. marts 1994 - var til
stede.

•

Århus Amt, Natur og Miljø, har ikke udtalt sig imod, at der
meddeles tilladelse til det ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § SC
dispensation til det ansøgte på vilkår, at arealet retablere~
som oplyst.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen oq
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt ,der
pågældende klageberettigede.
Klage
indgives
skriftligt
til
Fredningsnævnet,
der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt
samt Skov- og Naturstyrelsen.
~isteriet

S.v- og Nat~elsen
J.n~.SN 12.- tl {(2. - O (()
Akt.nr.

S

St-

--------------------

-

U D S K R I F T
AF
forhandlingsprotokollen
for
Fredningsnævnet
for Århus ~~t.

Den 18. april

... -,
q

angående

Sag nr. 37/1994

I

ansøgning

nedgravning

,

(.

traf Fredningsnævnet

1994

....

,

afgørelse

om tilladelse

af elkabler

Fornæsfredningen

i
til

inden for

langs Stensmark

Strand.
I

sagen,

der

har

Fredningsnævnets
amtsvalgte

været

formand,

medlem,

kommunevalgte

medlem,

herunder

tegning

- var til stede.
Natur

og

Jørgen
Frede

har

deltaget

Jensen,
Bakkær,

det

og

det

1994

med

mod

det

Kaj Hansen.

bilag
Amt,

skriftligt,

dommer

amtsrådsmedlem

Sagens
Århus

behandlet

ansøgning

Miljø,

har

af
ikke

25.

marts

udtalt

sig

ansøgte.
Fredningsnævnet
dispensation

meddelte

efter

til det ansøgte

naturbeskyttelseslovens

på vilkår,

at arealet

§

50

retableres

som oplyst.

Afgørelsen
kan efter lov om naturbeskyttelse
påklages til
og
Naturklagenævnet
af
bl.a.
adressaten
for
afgørelsen
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage
indgives
skriftligt
til
Fredningsnævnet,
der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet
bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Naturfredningsforening , Dansk Ornitologisk
Forening
i Århus Amt
samt Skov- og Naturstyrelsen.

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT·.:

,

Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

03/04-96

Grenå Kommune
Teknisk afdeling
Torvet 3
8500 Grenå

Vedr. j.nr. 10/1996 - ansøgning om opstilling aftogvogne m.v. inden for
Stenmark-fredningen, Grenå.
I skrivelse af 2. oktober 1995 til kommunen har Gerda Gissel ansøgt om tilladelse til
opstilling af en togvogn på 30 m2 som stald for heste på ovennævnte ejendom.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. april 1969 vedrørende fredning af arealer langs Stenmark Strand.
Hverken Grenå kommune eller Århus Amt har kunnet anbefale det ansøgte.
Fredningsnævnet har den 20. marts 1996 foretaget besigtigelse.
I forbindelse med besigtigelsen kunne det konstateres, at ejeren allerede havde opstillet
togvognen samt et hegn i trykimprægneret træ.
Under hensyn til at opstilling af togvognen samt hegnet i trykimprægneret træ fmdes at
være i strid med fredningen, fmder Nævnet ikke grundlag for at meddele efterfølgende
dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
Det pålægges ejeren at fjerne togvognen samt træhegnet inden den 1. juni 1996 .

•

Klagevej ledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.
Med venlig hilsen

re

~
cut~'N\~\.\.\l '<--(JO<=>+
.-

S>

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT

•

Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

09/07-96
M()dtagetU
Naturstyrelsefl1

Grenå Kommune
Torvet 3
8500 Grenå

~g{@'U'o lOg

REG. N R. ~ 3 ~ I. ()C

~ ~ JUli 1996

Vedr. j .nr. 60/1996 - tilladelse til tilbygning til eksisterende sommerhus på
matr .nr. 1 z Stensmark, Grenå jorder, beliggende Langagervej 32, Grenå .

•

Den 13. juni 1996 har Århus Amt fremsendt en ansøgning fra kommunen, som for
Sonja og Erling Nyhuus søger om tilladelse til at opføre en cirka 5 m2 stor tilbygning
til det 72 m2 store sommerhus på ovennævnte ejendom. Tilbygningen,som skal anvendes til nyt vindfang og toilet/baderum, opføres på vestsiden af huset og bortvendt fra
kysten.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. april 1969 om fredning af arealer langs Stensmark Strand.
Da der er tale om en mindre tilbygning, der skal bidrage til modernisering af bl.a. de
sanitære forhold, og da tilbygningen på grund af eksisterende bevoksning ikke vil være
synlig, skal Fredningsnævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
meddele tilladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse
med den fremsendte beliggenhedsplan.

Klageveiledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresende Ise til Naturklagenævnet.
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Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 1.

•

Med venlig hilsen
~

Kopi er sendt til:

•

Sonja og Erling Nyhuus, Langagervej 32, 8500 Grenå
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-21-2-707-2-96)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite vi Lars Sloth, Kvædevej 19, 8500
Grenå
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede BakKær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Kaj Hansen, Åstrupvænget 3, 8500 Grenå
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& ENERGI
MINISTERIET

Advokat Lars Kirstein
Nørregade 6
8500
Grenaa

Pedersen

SKOV- OG
NA TURS TYRELSEN

Landskabskontoret
J.nr. SN 1996-1213/120004

Ret. LT-P
Den 31. juli 1996
Klage over fredningsnævnets afslag på ansøgning om tilladelse
til opstilling af togvogn på ejendommen, matr. nr. læ, Stensmark, Grenå jorder.

•

Afgørelse.
Skov- og Naturstyrelsen stadfæster hermed fredningsnævnets
afgørelse af 3. april 1996 vedr. opstilling af togvogn m.v. på
den ovennævnte ejendom.
Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er truffet i medfør af § 78
stk. 2 og § 85 i naturbeskyttelsesloven,
lov nr. 9 af 3. januar
1992, jf. § 16, stk. 1, nr. 24 i bekendtgørelse nr. 217 af 21.
marts 1994 om henlæggelse at opgaver og beføjelser til Skov- og
Naturstyrelsen.
Redegørelse

•

for sagen.

Med brev af 2. oktober 1995 har Deres klient fru Gerda Gissel
gennem Grenaa Kommune ansøgt om tilladelse til at opstille en 30
m~ stor togvogn på den ovennævnte ejendom. Togvognen skal anvendes som staldbygning for græssende dyr.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse at 16.
april 1969 vedrørende fredning af arealer langs Stensmark
Strand.
I forbindelse med sagens oversendelse til fredningsnævnet har
Århus Amt anført, at man ved besigtigelse på stedet har konstateret, at togvognen allerede er opstillet. Der var i tilknytning
til togvognen endvidere opstillet et stillads eller lignende
overdækket med en presenning. Herunder blev foder til dyrene
opbevaret. Omkring det samlede "anlæg" var der opsat et ca. 1
meter højt træhegn.

Skov- og Naturstyr~lsen
Haraldsgade 53
2100 København

ø

T/f 39 47 20 00

Fax. 39 27 98 99
Telex 21485 natur~ tik
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•

Fredningsnævnet har i anledning af ansøgningen besigtiget ejendommen-den 20. marts 1996. Fredningsnævnet konstaterede også, at
Deres klient allerede havde opstillet togvognen som stald for en
hest og en pony samt opsat et hegn i trykimprægneret træ.
Den 3. april 1996 har fredningsnævnet

truffet afgørelse

i sagen.

Nævnet har ikke fundet grundlag for at meddele Deres klient
tilladelse til at bibeholde togvognen samt det trykimprægnerede
træhegn, idet disse bygningsmæssige foranstaltninger findes at
være i strid med fredningens formål.
Nævnet har samtidig påbudt Deres klient at fjerne togvognen
træhegnet inden den l. juni 1996.

•

samt

Med brev af 30. april 1996 har De på vegne af fru Gerda Gissel
indbragt fredningsnævnets afgørelse for Naturklagenævnet,
der
har videresendt klagen til behandling i Skov- og Naturstyrelsen.
Det fremgår bl.a. af klagen, at Deres klient ikke finder, at
opstilling af togvognen er en skæmmende indretning. løvrigt er
Deres klient af den opfattelse, at det opstillede ikke er i
strid med fredningens formål.
Begrundelse

for Skov- og Naturstyrelsens

Formålet med fredningen
fredningstidspunktet.

er at bevare

afgørelse.

området i tilstanden

på

Det fremgår direkte af fredningsbestemmelserne,
at der ikke må
opføres bygninger af nogen art eller opføres skure m.v. eller
andre efter fredningsnævnets skøn skæmmende indretninger.

•

Det fremgår videre af fredningsbestemmelserne,
at det er tilladt
at opsætte trådhegn eller andet hegn svarende til sædvanligt
kreaturhegn. Der må ikke derimod ikke opsættes plankeværk,
stakit eller lignende på de fredede arealer.
Skov- og Naturstyrelsen finder, at bibeholdelse af såvel den
opstillede togvogn som det trykimprægnerede hegn vil være i
strid med fredningens formål.
Styrelsen stadfæster således fredningsnævnets afgørelse, idet
fristen for fjernelse af disse bygningsmæssige foranstaltninger
sættes til den l. november 1996.
Klagevejledning.
Skov- og Naturstyrelsens
afgørelse er endelig. Der kan derfor
ikke klages til andre administrative myndigheder.
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Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Det skal i så fald ske
inden 6 måneder fra modtagelsen af denne afgørelse. Det fremgår
af naturbeskyttelseslovens
§ 88, stk. 1.

Me~j;~
Lisbeth Toft-Petersen

•

Kopi til orientering:
Fredningsnævnet for Århus Amt
Århus Amt
Grenå Kommune
Naturklagenævnet
Danmarks Naturfredningsforening

o

FREDNINGSNÆVNET FOR ARHUS AMT
REITEN I RANDERS, SANDGADE 12

-r ~
b"~"

8900 Randers- tlf. 86437000
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21/12-98
Flemming Skov Nielsen
Åboulevarden 7
8500 Grenå

Vedr. j.nr. 94/1998 - opførelse af 7 m2 udhus på matr.nr. 1 bc Stensmark, Grenå
jorder.

Grenå Kommune har til Fredningsnævnet

fremsendt en ansøgning fra Dem om tilladelse

til opførelse af et udhus på 7 m2 på ovennævnte ejendom, beliggende Langagervej

30,

8500 Grenå.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets

kendelse af 16. april 1969 vedrørende

fredning af arealer langs Stensmark Strand.
Fredningsnævnet

foretog besigtigelse den 25. november 1998.

De oplyste i forbindelse med besigtigelsen, at udhuset allerede er opført, og det konstateredes, at udhuset har tagbeklædning af mørke tagplader, bræddevægge og at det er malet
i samme grå farve som beboelsesbygningen.

"-

Århus Amt udtalte under besigtigelsen, at man ikke har indvendinger mod, at der med-

<I

J

deles dispensation til det ansøgte, da det opførte udhus ikke er synligt.

Fredningsnævnets bemærkninger:
Da det opførte byggeri er skjult af beboelsesbygningen
omgivende terræn, har Fredningsnævnet

og derfor kun lidt synlig fra det

i medfør af naturbeskyttelseslovens

§ 50, stk 1,

besluttet at meddele efterfølgende dispensation til det ansøgte.

KLAGEVEJLEDNING:
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

CLcl~"-J \~,~ \ \ "t~()~
:L

a

•

-

_... •

....,

\_.

1

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen,
turfredningsforening

Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen,

Danmarks Na-

samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i

afgørelsen.

L-

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,

som derpå vil sørge for

sagens videresendeIse til Naturklagenævnet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden

bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 1.
Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:
Århus Amt, Natur og Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-707-2-98)
Skov- og Naturstyrelsen,

Haraldsgade 53, 2100 København ø

Det Centrale Fredningsregister,

Haraldsgade 53, 2100 København

.. -.-

Danmarks Naturfredningsforening,
Naturklagenævnet,

_~"

-

---

Masnedøgade 20,2100

Frederiksborggade

Danmarks Naturfredingsforenings

-

ø

København ø

15, 1360 København K

lokalkomite v/Lars Sloth, Kvædevej 19, 8500 Grenå

Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Kaj Hansen, Åstrupvænget 3, 8500 Grenå
Grenå Kommune, Torvet 3, 8500 Grenå
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00
27/11-00
Grenå Kommune
Teknik og Udvikling
Torvet 3
8500 Grenå

Vedr. j.nr. 105/2000 - ansøgning om opførelse af åben solterrasse på matr.nr.
Stensmark, Grenå jorder, beliggende Langagervej 30, Stensmark Strand.

1 bc

Den 4. oktober 2000 har Århus Amt fremsendt en fra kommunen modtaget ansøgning,
hvor Flemming Nielsen søger om tilladelse til opførelse af en åben terrasse i tilknytning til det eksisterende sommerhus på ovennævnte ejendom.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
de fredning af arealer langs Stensmark Strand.
Fredningsnævnet

kendelse af 16. april 1969 vedrøren-

foretog besigtigelse den 25. oktober 2000.

Under besigtigelsen oplyste ejeren, at solterrassen ønskes opført mod sydøst og vil
blive malet i samme jordfarve som huset, så den ses mindst mulig fra havsiden. Terrassen vil blive ca. 2,5 meter bred og vil ikke blive overdækket, men eventuelt omkranset
af et lavt stakit.
Da terrassen næppe vil få huset til at syne mere dominerende i landskabet, end det er
tilfældet i dag og efter det oplyste om valget af farve, har Århus Amt ikke indvendinger mod det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Efter det af ejeren oplyste vedrørende farvevalg, og da terrassen næppe vil få huset til
at syne mere dominerende i landskabet end tilfældet er i dag, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dispensation til det ansøgte på vilkår, at terrasse og dertil hørende stakit males i jordfarver.

Klagevejledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen,
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Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen,
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Danmarks

Naturfredningsforening
esse i afgørelsen.

samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

_
som derpå vil sørge for

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:
Flemming Nielsen, Åboulevarden 7, 8500 Grenå
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-707-5-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Lars Sloth, Kvædevej 19, 8500
Grenå
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Kaj Hansen, Åstrupvænget 3, 8500 Grenå
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FREDNINGSNÆVNET FOR ARHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000
22/01-02
Grenå Kommune
Torvet 3
8500 Grenå

Vedr. j.nr. 102/2001 - tilbygning til sommerhus på matr.nr. 1bc Stensmark,
Grenå jorder, beliggende Langager 30,8500 Grenå - kommunens j.nr. 2001-0316.

•

Den 6. november 2001 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra kommunen
modtaget ansøgning, hvor Flemming Nielsen, Åboulevarden 7, 8500 Grenå, søger om
tilladelse til udvidelse af sommerhuset på ovennævnte ejendom med 2,4 m2•
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
ning af arealer langs Stensmark Strand.

kendelse af 16. april 1969 om fred-

Det eksisterende wc-rum er opført som en tilbygning til det oprindelige sommerhus, og
denne tilbygning ønskes erstattet med en 2 x 3,3 meter stor tilbygning indrettet til badeog wc-rum. Sommerhuset får herefter en størrelse på ialt 43,6 m2 foruden en 30 m2
stor uopvarmet og uisoleret udestue.
Århus Amt har ved sagens fremsendelse udtalt, at man ikke har bemærkninger til ansøgningen under forudsætning af, at tilbygningen males i mørke farver og forsynes
med ure flekterende tag, som det eksisterende sommerhus.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Da der er tale om en mindre udvidelse, findes det ansøgte ikke at stride mod fredningens formål, og Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at tilbygningen males i mørke farver og
forsynes med ureflekterende tag som det eksisterende sommerhus.

Klagevejledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Q. J. 00

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

som derpå vil sørge for

.al
•

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen
l

Kopi er sendt til:
Flemming Nielsen, Åboulevarden 7, 8500 Grenå
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.m. 8-70-51-8-707-7-01)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Lars Sloth, Kvædevej 19, 8500
Grenå.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af N ævnet, Kaj Hansen, Åstrupvænget 3, 8500 Grenå
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TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT

RE&. NR.

'-I f3, 2., l.00

Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 8643 7000
30/08-02
Arkitekt Tommy Glindvad
Glindvad & Jeppesen
Havneplads 2
8500 Grenå

Vedr.j .nr. 8/2002 - ansøgning om tilladelse til udskiftning af sommerhus på
matr.nr. 1 æ Stensmark, Grenaajorder, beliggende Langagervej 34,8500 Grenå.

•

Den 22. januar 2002 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra Dem modtaget ansøgning om tilladelse til nedrivning af eksisterende sommerhus og skur samt opførelse
af et nyt sommerhus på grunden.
Ejendommen ejes af Michael Sehested, Vasehøjvej 11, 2920 Charlottenlund.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
de fredning for Stensmark Strand.

kendelse af 16. april 1969 vedrøren-

Det eksisterende sommerhus, der er opført i 1959, er på 29 m2• På ejendommen er desuden et udhus/fiskeredskabsskur på 15 m2 og et mindre skur på 6 m2 samt et læskur,
som er beliggende noget væk fra den øvrige bebyggelse.
De eksisterende bygninger ønskes nedrevet og erstattet af et 75 m2 stort sommerhus.
Fredningsnævnet

foretog besigtigelse den 10. april 2002.

Århus Amt og Danmarks Naturfredningsforening anførte, at der ikke bør meddeles tilladelse til et hus i den ansøgte størrelse. Amtet vil kunne acceptere et hus i en størrelse
af cirka 50 m2 og et cirka 10m2 stort udhus, alt under forudsætning af, at den eksisterende bebyggelse fjernes.
Under besigtigelsen drøftedes muligheden for etablering af en kælder eller bebyggelse
ind i den bagved liggende skrænt i stedet for etablering af et udhus. Det aftaltes, at De
sammen med Michael Sehested skulle fremsende et nyt forslag, hvorefter sommerhuset
skulle have en størrelse af cirka 60 m2, hvortil kommer et depotareal bygget ind i
skrænten samt oplysning om terrasse markeret foran sommerhuset.
Den 19. juni 2002 fremsendte De et revideret projekt, hvorefter sommerhuset får en
størrelse på 65 m2 med 60 m2 kælder og 150 m2 belægning omkring huset. De har oplyst, at huset i den "synlige grundplan" er 63 m2 og at kælder er indbygget i skrænt.
Kælder er fuldt dækket og ikke visuelt synlig. Taget udføres med en hældning, der svarer til skrænten mod vest, og taget beklædes med græs. Inddækninger ved kvist er udført i træ plus zink. Facadebeklædning udføres i massive træelementer , overfladebehandlet med ikke reflekterende produkter, en lille udbygning benævnt udestue er ænd-

ret til kun at have glas i den øverste del af væggen, hvorved de store refleksioner fra
glasset er fjernet. Alle farver på facader, vinduer og døre er jordfarver i mørke nuancer. Terrasserne er planlagt udført af betonbelægningssten i grå eller anden jordfarve.
Århus Amt har i skrivelse af 31. juli 2002 anført, at kælderen ikke kan godkendes til
beboelse. Kælderen bør udelukkende anvendes som depotrum o.lign. som erstatning
for de udhuse der nedrives.
Den 5. august 2002 har De derefter fremsendt et ændret projekt vedrørende indretning
af kælder, således at der i kælderen udelukkende er depot samt bad og toiletforhold.
Århus Amt har herefter telefonisk oplyst, at der ikke er indvendinger mod det således
ændrede projekt.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Området har stor landskabelig værdi. Da det nye sommerhus er tilpasset området og
skal erstatte et eksisterende med udhusbygninger m. v. finder Fredningsnævnet, at det
ansøgte ikke på afgørende måde strider mod fredningens formål. Fredningsnævnet
meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, tilladelse til det ansøgte projekt, således som dette er beskrevet i Deres skrivelser af 19. juni 2002 og 5.
august 2002 og på vilkår, at alle øvrige bygninger på ejendommen fjernes senest i forbindelse med ibrugtagningen af det nye hus.

•

Klagevejledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

som derpå vil sørge for

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

•

Kopi er sendt til:
Michael Sehested, Vasehøjvej 11,2920 Charlottenlund
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-707-4-01)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, MasnedØgade 20, 2100 KØbeIlhavn ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Lars Sloth, Kvædevej 19, 8500
Grenå
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Jørgen Lund, Æblerosevej 69, 8500 Grenå
Grenå Kommune, Torvet 3, 8500 Grenå
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000
13/05-03
Grenå Kommune
Teknik og Udvikling
Bygningsafdeling, Torvet 3
8500 Grenå

Vedr. j.nr. 26/03 - ansøgning om tilladelse til etablering af nyt tag på udestue samt
udvidelse af terrasse på matr .nr. 1z Stensmark, Grenå jorder, beliggende Stensmarkvej 12, 8500 Grenå.

Den 26. marts 2003 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra kommunen modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af nyt tag på udestuen samt udvidelse af terrassen til sommerhuset på ovennævnte ejendom.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
ning af arealer langs Stensmark Strand.

kendelse af 16. april 1969 om fred-

På ejendommen er der et træsommerhus på ca. 55 m2• Der ønskes etableret et tag med
rejsning på udestuen, svarende til taget på den øvrige del af sommerhuset.
Ved sagens fremsendelse har amtet anbefalet, at fredningsnævnet meddeler dispensation.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Da der alene er tale om en mindre ombygning af det eksisterende sommerhus, findes
det ansøgte ikke at stride mod fredningens formål, hvorfor fredningsnævnet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler tilladelse til det ansøgte om etablering af
nyt tag samt udvidelse af terrassearealet, idet det forudsættes, at terrassen etableres på
terrænniveau.

Klageveiledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har-en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
J.nr. SN 2001- l
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som derpå vil sørge for

sagens videresendeise til Naturklagenævnet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klage fristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:
Sonja Elisabeth Nyhuus, Stensmarkvej 12, 8500 Grenå
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-707-4-02)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Lars Sloth, Kvædevej 19, 8500
Grenå
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Jørgen Lund, Æblerosevej 69, 8500 Grenå
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Fredningsnævnet for Århus Amt
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C
Robert Ric-Hansen
Stenmarksvej 22
8500 Grenå

Tlf. 86 122077
Fax 86 1971 91
E-mai!:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4000
CVR 11 98 62 93
Den 15. april 2004

Vedrørende journal nr. 025/04 - ansøgning om tilladelse til opførelse af nyt sommerhus på
matr. nr. 1 a m.fl. Stensmark, Grenaa Jorder, beliggende Fornæsvej 6, 8500 Grenå.
Fredningsnævnet har den 2. marts 2004 fra Århus Amt modtaget Deres ansøgning om tilladelse til
opførelse af et nyt sommerhus på ovennævnte ejendom.
Arealet er i dag bebygget med et sommerhus opført i 1940 og med et boligareal på 45 m2.
Sommerhuset ønskes fjernet og erstattet af et nyt sommerhus på ca. 66 m2 og med en overdækket
terrasse på ca. 9m2.
Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets
arealer langs Stenmark Strand.

kendelse af 16. april 1969 om fredning af

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 29. marts 2004.

•

De har oplyst, at De ønsker at opføre et bjælkehus som vist på tegning, dateret ll. juni 2003 .
Bjælkehuset er et typehus. De ønsker den lange side af sommerhuset placeret ud mod havet. Herved
bliver den synbare facade mod havet ca. dobbelt så lang set i forhold til det eksisterende
sommerhus. De erklærede under besigtigelsen, at De er indforstået med, at sommerhuset skal holdes
i jordfarver, ligesom huset ikke må placeres længere fremme end det eksisterende hus. Endvidere
ønskede De at bibeholde beplantningen omkring sommerhuset bl.a. som afskærmning for vind.
Århus Amt, Natur & Miljø, meddelte under besigtigelsen, at det kan anbefales, at der gives
tilladelse til det ansøgte. Der er i området tidligere givet tilladelse til sommerhuse med et boligareal
på op til 70-80 m2.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har meddelt nævnet, at der ikke bør gives tilladelse
til et sommerhus med et boligareal på over 50 m2.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Såfrem nedenstående vilkår iagttages, finder nævnet, at en udskiftning af det eksisterende
sommerhus med et hus som ansøgt ikke vil virke forstyrrende i landskabet. Nævnet meddeler derfor
dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til det ansøgte på følgende vilkår:
-

at byggeriet udføres i overensstemmelse med den fremsendte tegning, dateret den 11. juni
2003
at huset ikke placeres længere fremme mod havet på grunden end det eksisterende
sommerhus
at huset holdes i jordfarver og taget er af ikke-reflekterende materiale
at den eksisterende beplantning omkring huset bibeholdes i det omfang, det er muligt.

Nævnet bemærker, at De ikke kan forvente, at der senere gives tilladelse til at inddrage den
overdækkede terrasse i boligarealet.
Klagevejledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
N aturklagenævnet.
~
For behandling af klager, der indbringes for Naturklagenævnet, betales et gebyr på 500 kr.
Gebyret skal indbetales til Naturklagenævnet, frederiksborggade 15, 1360 København K.
Såfremt Naturklagenævnet ikke ved modtagelsen af en klage har modtaget gebyret, fastsætter
Naturklagenævnet en frist for indbetalingen af beløbet. Indbetales gebyret herefter ikke inden
udløbet af fristen, afvises klagen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i
afgørelsen.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

•

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens
66, stk. 2.
Med venlig hilsen

I

Per Holkmann Olsen /
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Fredningsnævnet for Århus Amt
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C
Poul Lyng Madsen
Åstrupvænget 10, ÅStrup,
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8500 Grenaa
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Tlf. 86 122077
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4000
CVR 11 98 62 93
Den 26. juni 2004

•

Vedrørende journal nr. 65/04 - ansøgning om tilladelse til tilbygning til sommerhus på
matr.nr. lbc Stensmark, Grenaa Jorder, beliggende Langagervej 30, 8500 Grenaa .
Fredningsnævnet har den 10. maj 2004 fra Århus Amt modtaget Deres ansøgning om tilladelse til
opførelse af en 3 m2 stoLtilbygning på ovennævnte ejendom.
Tilbygningen opføres som en mellemgang mellem køkkendør og toilet.
Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets
langs Stensmark Strand.

kendelse af 16. april 1969 om fredning af arealer

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 30. april 2004.
Under besigtigelsen oplyste De, at tilbygningen vil blive opført i samme stil og med samme farver
som den eksisterende bebyggelse.
Århus Amt, Natur & Miljø, har indstillet, at der gives tilladelse til det ansøgte.

•

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite vILars Sloth har ved brev af 17. juni 2004
ligeledes meddelt, at Lokalkomiteen intet har at indvende imod det ansøgte.
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Da der er tale om en meget lille tilbygning til forbedring af toiletforholdene, og da tilbygningen
ikke vil ændre væsentligt på ejendommens ydre fremtræden, finder Fredningsnævnet, at det ansøgte
ikke strider mod fredningens formål. Nævnet meddeler herefter i medfør afnaturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. lt, dispensation til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med
tegningsmateriale af 19. marts 2004 og de i øvrigt meddelte oplysninger.
Klagevejledning

,

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
N aturklagSfbvnet.
.J
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For behandling af klager, der indbringes for Naturklagenævnet, betales et gebyr på 500 kr.
Gebyret skal indbetales til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K.
Såfremt Naturklagenævnet ikke ved modtagelsen af en klage har modtaget gebyret, fastsætter
Naturklagenævnet en frist for indbetalingen af beløbet. Indbetales gebyret herefter ikke inden
udløbet af fristen, afvises klagen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i
afgørelsen.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens
66, stk. 2.
•

Med venlig hilsen
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Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-8-7017-5-04)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen , Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkornite vi Lars Sloth, Kvædevej 19,8500 Grenaa
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Jørgen Lund, Æblerosevej 69, 8500 Grenaa.
Grenaa Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa
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Tlf. 86 12 20 77
Fax 86 19 71 91
E-mai!:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911-4000
CVR 11 98 62 93
Den 26. juni 2004

Vedrørende journal nr. 45/04 - ansøgning om tilladelse til at ændre et projekt for
sommerhus på matr.nr. 1 æ Stensmark, Grenaa Jorder, beliggende Langagervej 34,
Stensmark Strand, 8500 Grenaa.
Fredningsnævnet har den 7. april 2004 fra Århus Amfmodtaget Deres ændrede projekt for
sommerhuset på ovennævnte ejendom.
Fredningsnævnet meddelte den 30. august 2002 (j.nr. 8/2002) tilladelse til udskiftning af
sommerhuset på ejendommen. Efterfølgende har De fremsendt ændrede facadetegninger
dateret henholdsvis 19. marts 2004 og 16. december 2002.
Da Århus Amt har vurderet, at det reviderede projekt ikke kunne indeholdes i den tidligere
meddelte tilladelse, er sagen på ny fremsendt til Fredningsnævnet til vurdering.
Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets
fredning for Stensmark Strand.

kendelse af 16. april 1969 vedrørende

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 17. juni 2004.
Under besigtigelsen redegjorde De for ændringerne i forhold til det oprindelige projekt. De
oplyste i den forbindelse, at der ikke er ændret på bygningens bebyggede areal. Det er alene
boligarealet, der er ændret fra 75 m2 til 80 m2 på grund af, at et toilet i kælder indregnes i
boligareal.
Ændringerne i forhold til det oprindelige projekt er følgende:
Karnappen'på facaden mod havet er rykket frem. Samtidig er der etableret 3 stk. lameller
svarende til tykkelsen på udhænget i det oprindelige projekt for at bryde vinduespartiet.
Brystningerne på vinduespartiet mod havet er blevet lavere. De er således nu 80 cm mod før
1,10 m. Årsagen hertil er, at det ikke før var muligt at nyde udsigten inde fra huset, når man
sad ned.
Karnappen for enden af huset (udestuen) er blevet mindre og taget sænket. Dette giver en
roligere facade.
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Der er påført huset en muret skorsten, således at der kan etableres en brændeovn.
Århus Amt, Natur & Miljø, har principielt stillet sig betænkelig overfor en udvidelse af
bruttoetagearealet til ca. 80 m2, da dette kan danne præcedens i området. Endvidere har Amtet
anført, at særligt det store vinduesparti mod øst (mod vandet) er blevet større/mere
dominerende.
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite har ved brev af 17. juni 2004 meddelt, at
Lokalforeningen ikke finder ændringerne i projektet så afvigende fra det eksisterende
projektet, at foreningen ændrer indstilling i sagen. Lokalforeningen rmder, at det bør gøres
ansøger klart, at der ikke senere kan regnes med en tilladelse til en garagebygning på området.
Årsagen til at Lokalforeningen finder somrnerhusprojektet "spiseligt" er blandt andet, at de
eksisterende bygninger på matriklen fjernes, herunder også garagebygningen.
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningsnævnet finder, at det ændrede projekt, som beskrevet ved tegningsmateriale af 19.
marts 2004 og 16. december 2002, ikke kan anses for omfattet aftilladelsen givet 30. august
2002.
Det er oplyst, at huset i den "synlige grundplan" ikke er ændret størrelsesmæssigt i forhold til
den oprindelige tilladelse. Under hensyn hertil og da nævnet finder, at det nye
sommerhusprojekt er bedre tilpasset området samt skal erstatte et eksisterende sommerhus
med udbygninger mv., er det Fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke på afgørende
måde strider mod fredningens formål.
Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, tilladelse
til det ansøgte projekt således som dette er beskrevet i Deres skrivelser af 19. juni 2002 og 5.
august 2002 med ændringer som beskrevet i Deres skrivelser af 12. april 2004 og 22. marts
2004 og på følgende vilkår:
•
•
•

at alle øvrige bygninger på ejendommen fjernes senest i forbindelse med ibrugtagningen
af det nye hus,
at projektet udføres i overensstemmelse med tegningsmaterialet af 19. marts 2004 og 16.
december 2002, og
at der benyttes refleksfrit glas til vinduespartierne.

Nævnet bemærker, at fremtidige ansøgninger om opførelse af yderligere bebyggelse på
ejendommen ikke kan forventes imødekommet.
Klagevejledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende
sagen til Naturklagenævnet.
For behandling af klager, der indbringes for Naturklagenævnet, betales et gebyr på 500 kr.
Gebyret skal indbetales til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K.

Såfremt Naturklagenævnet ikke ved modtagelsen af en klage har modtaget gebyret, fastsætter
Naturklagenævnet en frist for indbetalingen afbeløbet. Indbetales gebyret herefter ikke inden
udløbet af fristen, afvises klagen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i
afgørelsen.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf.
naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.
Med venlig hilsen
~

Per Holkmann Olsen
/bba

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-51-8-707-4-04)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen , Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Lars Sloth, Kvædevej 19,8500 Grenaa
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Jørgen Lund, Æblerosevej 69, 8500 Grenaa
Grenaa Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa
Michael Sehested, Vasehøjvej 11, 2920 Charlottenlund
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Tlf. 86 122077
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 18. april 2005

Vedrørende journal nr. 11.01.2005-28- ansøgning om tilladelse til etablering af vandhul på
landbrugsejendommen Stensmark, matr.nr. 2 b Stensmark, Grenaa Jorder, med adressen
Stensmarkvej 22, 8500 Grenaa.
Fredningsnævnet har modtaget indstilling af30. marts 2005 fra Århus Amt, Natur & Miljø, i
forbindelse med Deres ansøgning om tilladelse til etablering af et 1500 m2 stort vandhul på
landbrugsejendommen Stensmark, matr.nr. 2 b Stensmark Grenaa Jorder, med adressen
Stensmarkvej 22, 8500 Grenaa.
Søen ønskes etableret i en lavning øst for gården mellem en dyrket mark, brakjord og en mindre
skov.
Århus Amt har i samarbejde med Dem og Djursland Landboforening udarbejdet en Naturplan for
landbruget Stensmark med henblik på at beskytte, bevare og pleje naturen på ejendommen.
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer langs Stensmark Strand, Overfredningsnævnets
kendelse af 16. april 1969 vedrørende fredning af arealer langs Stensmark Strand. Den sydøstligste
del af det projekterede vandhul grænser op til fredningen.

•

Fredningens hovedformål er at bevare tilstanden i det kystnære areal.
Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om terrænændringer gælder, at sådanne ikke må foretages
inden for det fredede område.
Vandhullet er anbefalet i den omtalte Naturplan, idet det vil være til gavn for fugle og dyreliv i
området. Især ved kreaturafgræsning afbredzonen vil forhold for ynglefugle bedres.
Århus Amt, Natur & Miljø, har i indstillingen af 30. marts 2005 anbefalet, at der meddeles tilladelse
til det ansøgte vandhul, da kun en lille del af det er beliggende inden for fredningen, hvilket kun vil
medføre minimale terrænændringer. En evt. tilladelse bør meddeles på betingelse af følgende:
at den opgravede jord fjernes eller spredes ud i et maksimalt 30 cm højt lag i nærområdet,
at der ikke foretages læplantning inden for fredningen,
at der ikke sker udsætning af vildt,
at der ikke fodres, og
at der ikke opsættes andehuse, broer, bænke el. lign. på det fredede areal.

(~'

.'

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.
Nævnet finder at kunne tiltræde amtets vurdering, hvorefter det ansøgte findes at være til gavn for
fugle og dyreliv i området. Da der endvidere kun vil ske en meget begrænset terrænændring i
yderkanten af det fredede område, findes det ansøgte ikke at være i væsentlig strid med
fredningsbestemmelserne. Nævnet meddeler derfor tilladelse til det ansøgte projekt, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, på vilkår at projektet udføres i overensstemmelse med de af
Århus Amt, Natur & Miljø, ovenfor anførte betingelser og de i øvrigt meddelte oplysninger.
Klagevejledning,jf.

naturbeskyttelseslovens

§ 86 og § 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.
Klageberettigede er:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er indgivet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens
66, stk. 2.

Med venlig hilsen

f'
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Per Holkmann Olsen
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Kopi er tilsendt:
Arhus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-21-707-12-04)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
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Retten i Århus
Modtaget i Tinghuset Vester Alle 10
Skov- nu Naturstyrel§tfbo Årh~s C

22 MAJ 2006
Svend-Erik Gissel
Stenmarksvej 8
8500 Grenå

•

TIf. 86 122077
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 21. maj 2006.

Vedrørende j.nr. 11.01.2005-108 - anmeldelse af byggeri, opsætning af stolper og beplantning
med bambus på matr. nr. l i, Stensmark, Grenå Jorder, tilhørende Svend Erik-Gissel,
Stensmarkvej 8,8500 Grenå.
Århus Amt modtog den 31. maj 2005 en anmeldelse fra Danmarks Naturfredningsforening i Grenå
om påbegyndt byggeri på ovennævnte ejendom tilhørende Dem. Det oplystes samtidig, at en række
stolper samt beplantning med bambus var opsat på ejendommen.
De har på et møde med Århus Amt i 2005 oplyst, at der ved fredningens gennemførelse allerede
befandt sig 3 redskabsskure på ejendommen, hvilket stemmer overens med et uddrag af
erstatningsopgørelsen. De har endvidere oplyst, at bygningernes nuværende tilstand til dels skyldes
hærværk.
Ejendommene er omfattet af Overfredningsnævnets
arealer langs Stensmark Strand.

kendelse af 16. april 1969 om fredning af

Fredningsnævnet foretog besigtigelse mandag den 10. april 2006.

•

Under besigtigelsen foreviste De det omhandlede område og oplyste, at med hensyn til
bådeskurIbådehus er det hensigten at beklæde dette med brædder, som det har været tidligere, og
anvende halmtag. "Ruinen" skal genopføres i sten med pudset grå mur. Skuret har ligget som ruin i
4-5 år, men det er hensigten at genopføre det med henblik på opbevaring af bådmotor, årer, værktøj
og redskaber til brug for biavl.
Århus Amt, Natur & Miljø, har anført, at da skurene var lovlige ved fredningens gennemførelse og
har en anvendelse, der berettiger deres beliggenhed, anbefales det, at der meddeles dispensation til
genopførelse og almindelig vedligeholdelse af læskuret til både og redskabsskuret til fiskeredskaber
m.v.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite deltog ikke i besigtigelsen, men havde forud for
mødet skriftligt meddelt Fredningsnævnet, at det kunne konstateres, at bambusplanter og stolper var
blevet fjernet fra ejendommen. Lokalkomiteen meddelte endvidere, at der ikke længere er
indvendinger mod den omtalte "ruin", som nu skal genopføres, og at bådehus med tangtag også kan
genopføres og vedligeholdes uden indvending fra naturfredningsforeningen.

•
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Fredningsnævnets

afgørelse og begrundelse:

På baggrund af oplysningerne om, at der tidligere har ligget 3 redskabsskure på det pågældende sted
på ejendommen, og da skurene har en anvendelse, der berettiger deres beliggenhed, har
Fredningsnævnet besluttet at meddele dispensation til genopførelse af og almindelig
vedligeholdelse af læreskuret til både samt af redskabsskuret til fiskeredskaber.
Klagevejledning,jf.

naturbeskyttelseslovens

§ 86 og § 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

•

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag,jfnaturbeskyttelseslovens
66, stk. 2.
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Klageberettigede er:

•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Med venlig hilsen

Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-51-8-707-1-05)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53,2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C
Sonja og Erling Nyhuus
Stensmarkvej 12
8500 Grenaa

Tlf. 86 12 20 77
Fax 86 19 71 91
E-mail:
pho@domstol.dk
CVR 11 98 62 93
Den 18. juli 2010.

Vedr. j.nr. 8901-01.2007.100 Vedrørende ansøgning om tilladelse til etablering af tilbygning
til eksisterende sommerhus på matr. nr. 1 z Stensmark, Grenaa Jorder, Langagervej 32, 8500
Grenaa.
Der er søgt om tilbygning på 3,5 m2 til eksisterende sommerhus.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. april 1969 om fredning af
Stensmark Strand ved Grenaa.
Fredningens formål er at bevare det kystnære areal uberørt med delvis offentlig adgang.
Der er generelt forbud mod ny bebyggelse, beplantning m.v.
Miljøcenter Århus indstillede i 2007 til fredningsnævnet, at der meddeles tilladelse til det ansøgte.
Ved en fejl er fredningsnævnets afgørelse ikke udsendt i 2007.
Norddjurs Kommune har oplyst, at ejer har opført tilbygningen.
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Nævnets afgørelse er truffet på det foreliggende skriftlige grundlag.
Nævnet finder ikke, at den meget beskedne forøgelse af bygningen strider mod fredningens formål,
hvorfor der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 meddeles tilladelse til det ansøgte – og
nu udførte.
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87:
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Klageberettigede er:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Med venlig hilsen

Per Holkmann Olsen

Denne afgørelse er pr. post fremsendt til
Sonja Elisabeth og Erling Nyhuus, Stensmarkvej 12, 8500 Grenaa
og pr. mail fremsendt til:
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, blst@blst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, norddjurs@dn.dk
Rikke Flinterup, Norddjurs Kommune, Trafik og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa, rmf@norddjurs.dk
Miljøcenter Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, post@aar.mim.dk

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 27. december 2018

FN-MJØ-93-2017. Genopførelse af sommerhus
Fredningsnævnet modtog den 31. august 2017 Jytte og Poul-Erik Sørensens ansøgning om dispensation til at
genopføre et sommerhus på matr.nr. 1b Stensmark, Grenå Jorder, Langagervej 28, 8500 Grenå. Ansøgningen
blev samtidig sendt til Kystdirektoratet og Norddjurs Kommune.
Kystdirektoratet har den 29. november 2018 truffet afgørelse om ikke at behandle sagen i henhold til strandbeskyttelseslinjen, da der i stedet må anmodes om genoptagelse af en afgørelse af 12. oktober 2011 fra Natur- og Miljøklagenævnet om afslag på dispensation.
Norddjurs Kommune har herefter den 4. december 2018 meddelte fredningsnævnet, at sagen vil blive henlagt indtil en eventuel genoptagelse.
Da der således uanset indholdet af en afgørelse fra fredningsnævnet ikke på det foreliggende grundlag kan
ske genopførelse af sommerhuset, slutter fredningsnævnet sagen.
Hvis en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet (det daværende Natur- og Miljøklagenævn) måtte give
mulighed for genopførelse af sommerhuset, kan der indleveres en ny dispensationsansøgning til fredningsnævnet.

Martin Møller-Heuer

Dette notat sendes til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vilhelm Michelsen,
Nanna de Courcy,
Jytte og Poul-Erik Sørensen
Miljøstyrelsen,
Norddjurs Kommune,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs.

