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Til Arhus amt afstås de arealer af matr.nr.
29 a og 21 d Knebel by, Knebel, som er udlagt til parke-
ringsplads og tilkørselsvej til de~ne.

Overtagelsen sker 2 måneder efter påkrav fra
amtet.

De i forbindelse med afståelserne nødvendingi
udstykninger gennemføres ved amtets foranstaltning og
for amtets regning.

Særbestemmelse.

Omkring bebyggelse på matrikelnumrene 4 ~'
15 1, 16~, 16 ab, 16 ~ og 20 ! Knebel by, Knebel,
og 2 ~ Lynge by, Knebel, 4~, 5 l Bogens by, Vistoft,
skal beplantning opretholdes, vedligeholdes og fornyes,
således at byggeri stedse i det væsentlige er skjult
fra indsigt udefra.

Ophævelse af ældre fredninger.

1) Fredningsnævnets kendelse af 12. juli 1962
vedr. matr.nr. 15 ~ Knebel by, Knebel .

2) Fredningsnævnets kendelse lyst 14. septem-
ber 1962 vedr. matr.nr. 21 ~ m.fl. Knebel by, Knebel
("Guldhøj").

3) Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj
•

1931 vedr. ~atr.nr. 27 ~ og ~ Knebel by, Knebel, ("Pos-
kær Stenhus") og fredningsnævnsdeklaration af 2. sep-
tember 1975.

4) Overfredningsnævnets deklaration lyst 25.
januar 1965 vedr. matr.nr. 4 ~ Knebel by, Knebel.

5) Fredningsnævnets deklaration lyst 29. de-
cember 1961 vedr. matr.nr. 20 f Knebel by, Knebel.

6) Fredningsnævnets deklaration lyst 5. juli
1961 vedr. matr.nr. 16 ad og 16 ~ Knebel by, Knebel.
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7) Fredningsnævnets deklaration + tillæg
lyst henholdsvis 23. januar 1962 og 8. maj 1970 vedr.
matr.nr. 16 ~ og 16 ~ Knebel by, Knebel.

8) Fredningsnævnets deklaration lyst 14. ok-
tober 1959 vedr. matr.nr. 16 ~ og 16 ~ Knebel by,
Knebel.

9) Overfredningsnævnets kendelse af 16. febru-
ar 1972 vedr. arealer i Fuglsø, Viderup, Bogens og Bo-
gensholm.

10) Fredningsnævnets deklaration lyst 4. de-
cember 1968 vedr. matr.nr. 2 ~ lynge by, Knebel.

11) Overfredningsnævnets kendelse lyst 5. ja-
nuar 1926 vedrrende matr.nr. 2 ~ Lynge Gårde, Knebel
("Tinghulen") .

12) Overfredningsnævnets kendelse af 1. marts
1961 vedrørende matr.nr. 4 ~ og 4 i Fugls by, Vistoft.

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

"14) Overfredningsnævnets kendelse af 18. novem-
ber 1965 vedrørende matr.nr. 11 ~ Læggerholm og Viderup,
Vistoft.

15) Overfredningsnævnets kendelser af 15. maj
1934 og 28. oktober 1948 vedrørende matr.nr. 2 a (2 ~)
Bogens by, Vistoft (henholdsvis Haalen og en del af Mols
Bjerge) .

16) Fr~dningsnævnets deklaration af 6. januar
1960 vedrørende matr.nr. 5 ~ Bogens by og Bogensholm,
Vistoft, og-~arceller heraf (matr.nr. 5 a, 5 ~, 5 ~, 5 ~)-17) Fredningsnævnets deklaration af 14. febru-
ar 1970 vedrørende matr.nr. 4 ~ Bogens by, Vistoft.

18) Overfredningsnævnets kendelse af 26. juni
1967 vedrørende matr.nr. 1~, 1 ~, 1 ~, 1 y, 1~, 1 ~
og 1 ~ Bogensholm, Vistoft.

19) Fredningsnævnets deklaration af 24. decem-
ber 1962 vedrørende matr.nr. 5 f og 5 ~'Bogensholm, Vis-
toft, samt senere 5 m smst .
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0391.00 20) Overfredningsnævnets deklaration af 17. ok-
tober 1934 vedrørende bl.a. matr.nr. 1~, 1 f, 1 ~ Bogens-
holm, Vistoft ("Ebeltoft Vig-fredningen").

21) Fredningsnævnets deklaration af 28. januar
1968 om bebyggelse af matr.nr. 8 ~ Fuglsø by, Vistoft.

4636.00

§ 18. Dispensation.

En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-14
kan meddeles, når det ansøgte ikke vil komme i strid
med fredningens formål.

VIII. Tinglysning:

Afgørelsen tinglyses på de berørte ejendomme.

Aflysning af kendelser og deklarationer skal dog først finde
sted, efter at Overfredningsnævnet har truffet afgørelse i sagen,
og da kun i det omfang, afgørelsen stadfæstes.

IX. Anke:

Afgørelsen vil i medfør af naturfredningslovens § 25 være at fo-
" relægge for Overfredningsnævnet, men denne forelæggelse medførertt ingen ankebehandling.

Ønsker en lodsejer eller anden ankeberettiget kendelsen indbragt,
må dette ske ved anke til qverfredningsnævnet, Slotsmarken 15,

...2970 Hørsholm. ...

Ankefristen er 4 uger, men ankefristen kan, idet erstatnings-
spørgsmålet er udskudt til særskilt afgørelse, først regnes fra
det tidspunkt, erstatningsafgørelsen er meddelt lodsejerne.

,/? /:~~'~"4;:t{y/// ..~... .' ..... Per 8lendstrup
amtsrådsvalgt medlem. /." .,/ // /

1\,;'''' L· ,". I

L, '"'--.,- .... .~--------:-
A. ~Ho l c k - Ch r i s t i a n s e n

nævnsformand.

Kjeld Søndergaard
kommunevalgt medlem.
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Frcc!lIin" ..næ\'nct for
~ Randers Amt

,,~\~ I NV REG.NR. Yh~,6 ~
S4C)~- \ - r-7/- 7/

RF.ltpl'.l?,.. - kr. F. a.
Matr.nr. 8S hgl •• by.
Vi. tort .ogn •• 1140
4 ae..'. 1968

Anmeld.er.
LandinlSpektørenH o.
Hylle.ted og J. 6tauDS·
kJIQ'. Greøaa.l

rå. matr.nr. 8o! Fugle. by. VtatCIft aogn. har Frødnincaplan-
uov611e-et tor Randera a.t ved .kri ....l •• ef 2.5. juni 196.5 :i
a&gen J.nr. ,4-209-64 .e4dolt tillad.l.~ til optørelsG ar et
helårahue på .11 parcel e" _JendolJlaenp:1 ri.8S 'Vilkår. I d~l1

anledning pAl-teer uDderskreVJl6 eJer a" navnte IlU2tr.nr. B,t
min eJendom tølsende

•• l" V i t U ti
pA de. par".1 at matr.ør. ti.!.. Bom t'or tiden er under ud-

etyknina: ar land.inspektel" O. Byl1e.t&d. Grenaa. i demw& aag
j.nr. 6766.5 &ed .t areal på CA. 6lJ67 .2, IDA. kun oprøre. ot

bel&rebu ••
H.rud.... .,. .A der pi parcellen i.kke opferes byp.1ager ar

nogen art .ller anbriD«ea ao". kJ.ollker .... tør, bo4er, traRa-
tormorstationer 011_1' IIp*nde etter tredJl1JlglJl:UleYiletaak.n
alu 1I•• ue Indretuacer•

patal_retten tl1kOBaer FredD1ucalltf"WD4tt ror Bande" _t.
Med heJlt&7D~11 •• rri.tutter. ltYJ'ClerOB pantepld heDTi •••

til eJ••dommen. blad 1 tlagboe-n.
Fugl •• , den 28 - l - 68

Raamus Rytter Laureon.
1 medfør .r lllA4abys«elovena § 4. .tlt. 2, godkender amte-

rid.t Mrvftt1 80æ bygn1ngemyndJ.ghed 1 V1etoft kOUbutte ovon5tlt.n.de
deklaration.

~and.r. amt.råd. den 22. februar 1968
Jean Rical'd /

..............-.......~-

•
1Ddført l. dagbogen tor Q~aa. ret.kreda (atdollngckontoret l.
Ebeltoft) den 4•• arte 1968.
Lyst. pi bal •• atr.o.r. 8.9.. Tinabo. Yiatoft I blad. Akt. Skab B
nr. 1" Holten AH

~-~--~-~------------- Cl
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FREDNINGSNÆVNET
for

RANDERS AMT

8900 Randers. d. 29.Januar 19 o,
Kirkegade 2

Telefon (06) 42 31 99

F ••• 156/68

I fort••ttel.e ar nevnvta akriv.l ••• t 22. Januar 1969,
hvorated man fr•••endte deklaration vedrørende parcel at •• tr.
nr. 8~ Fugleø by, Vietoft .ogn, (ObJ. 249) ak.l man meddele,
at det nu er cplyet, at det frededo areal er udetykket under
matr.nr. Bf.-

Danmarka Naturfrednincøforeninc,
Ministeriet for kulturelle enltgcender,
Naturfredning_rådet,
Fredningap1anudvalget for Rander. amt
Fredningaregietret

li
(L LlL>~
Hall.nberg
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Afgørelser - Reg. nr.: 04636.00

Dispensationer i perioden: 12-12-1979
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT

Nordl.g€: Fredn.ngskreds 50ndgode 17 . 8900 Ronders
lele/cn 06-437000

Ronders, den12. december 1979.

Re/lu F.S. 302/79

Rerr Thorvald Jensen,
Dust Møllevej l, Hornbæk,
8900 Randers.
--------------

I forbindelse med en af nævnet godkendt udstykning af
matr. nr. 8 a Fuglsø by, Vistoft sogn, nu matr. nr. 8 f smst.,- -
blev tinglyst deklaration, hvorefter der på para1len kun måtte
opføres eet helårshus, men ikke herudover opføres bygninger af
nogen art eller anbringes skure, Kiosker, master m.v.

Til deklarationen var vedhæftet er rids, der viste
et byggefelt, indenfor hvilket byggeriet skulle finde sted.

Nævnet har senere godkendt en bebyggelse af parcellen,
idet det i forbindelse hermed ved skrivelse af 24. november 1977

blev godkendt, at grænsen for byggefeltet blev overskredet med
1,50 - 1,80 meter.

I en til nævnet fremsendt ansøgning har De som ejer
af ejendommen ansøgt om tilladelse til en ombygning, hvorved
taget over nuværende brYgges og carport på ejendommens nordside
forlænges i hele bygningens længde, således at den eksisterende
carport indrettes til et lukket redskabsrum, medens der indret-

I

tes carport i det forlængede tag.
Således foranlediget skal man meddele, at nævnet kan

I
I

godkende den ønskede ombygning af ejendommen, uanset at bygge-
·tt feltet herved vil blive yderligere overskredet.

Det tilføjes, at der ikke kan forventes yderligere god-



kendelse af byggeri, der kræver overskridelse af byggefeltet,
tt ligesom nævnet i det hele må forbeholde sig sin stilling til

eventuelle fremtidige ønsker om yderligere bebyggelse af ejen-
dommen.

Afgørelsen kan i medfør af naturfredningslovens § 58
indbringes for Overfredningsnævnet , Amaliegade 13, 1256 København
K af bl.a. ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af meddelel-
sen om afgørelsen. ,

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klage-
fristen. Er klage iværksat, kan tlll~delsen ikke udnyttes, med-
mindre den opretholdes af Overfredningsnævnet •

.') .

Nævnet har d.d. tilskre~~~1 horvald Jensen som..~Y; .t.,

Cj.'f(// ~O(K~stians.n
foran.

l. Fredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 København K.
2. Amtsfredningskontoret, Søndergade 74; 8000 Aarhus C,
3. Aarhus amtsråd, Lyseng alle 3, 8270 Højbjerg.
4. Ebeltoft kommune, Stadsingeniørens kontor, 8400 Ebeltoft.
5. Danmarks Naturfredningsforening, Fr.berg RUnddel l, 2000 København
6. Vurderingsrådet, Ebeltoft kommune, 8400 Ebeltoft."
7. Herr elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, 8900 Rds
8. Herr gdr. Fritz Purup Nielsen, Mariendalsvej 8, Boeslum, 8400 Ebeltl

I'
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