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Matr.nr. :3 g
Baeballe by, Agri sagll

REG. NR. S:lJ'

Ar 1969,
ret i Randers i

F.s. 1152/69 Fredningsplanudvalget for Rander~
amt begærer ~redningssa~ rejst
vedrørendo matr.nr. J g Basball~ by
Agr! sOgtl.,

sålydende

k • n d • l • EJ I~-_._--_._-_._----~
Ved skrivelse af J. december 1969 til fredningsnævnet

har Fredn1ngsplanudvalget for Randers amt begæret rejst sag
om fredning a~ matr.nr. :3 g Baaballe by, Agri so~n.

dkrivel ••n er sålydendea
"Ved påtegnin« den 8. januar 1963 har fredni~&8planud-

valget godkendt et andragende fra landinspektør J. StaunskJær
Grenaa, om tilladelse til udstykning af en parcel på 1245 m2
af matr.nr. J,!, B.sba!le by, Agri sogn, til ba'lrJyggels0 med
et aftægtshua.

;)enudstykkode parcal er nu bS1UtVUt matr.nr. ~ g .mat.
Ved andragende af" l.oktober u.l har sa~. landinspektlJ'Z'

nu ansøgt om yderligere udstyknihg at en parcel på 19.55 In~1

Cra matr.nr. 3a til foreninB med matr.nr. J g til bebyggels0
med et .enCamlllehuø.

Det bem.rks., at amtsrådet har godkendt udstykningen pi:
vilkår, at den fraskilte parcel sammenlægge. matrikulært wed
matr.nr. :3 g.

Amtsrådet har henledt landinapektøreafS opmærksomhed p:~,
at amtsrådet. sodkendeløe af u~.tyknlngen ar matr.nr. 3A
oprindeli~ blev meddelt under den forudsætning, at ejendom-
men skulle anvend.. til bebyggelse med et aftægtshus for
ejeren, hvorfor a.t.rådets pdkendelae af' den nu anaøgte
udstykning ikke omfatter forhåndsgodkendelse til, at eJen-
dommen efter den l.januar 1910, p~ hvilket tidspunkt loven
0&11 by- og landzoner tnedsr i kraf't, kan torvente. godkendt
bebygget med en beby.cel.s, der ikke skal tjene som attmgts-
bolig for ejeren.

Da en bebyggelse - uanset anvendel.en - på det pAgald-
ende sted i kanten af et på fredningsplanen for Agri-Egens
kommune tinglyst udsigtaareal vil virke stærkt 5kæm~ende i

det ellers ubebyggede landskab, ikke l.lli:'ldst vil ud~ilit.n
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fra den offentlige biveJ fra Grøn~ald-Basb&lle vejen til
Agri blive væsentlig forringet, h~r fredniugsplanudvalget
vedtaget at rejse i'r<h.1l1iIlgssag 1"0.1" matr.nr. ~j g for derved

at hin-Jre bye;l;$eriets ~~e;1I.'1'Hl'Jl'øralae.

l!'redn.il1~epåBta.u.loa vil se~10ro hli ve :i:oJ:'iDuleret. Ud-

val$et forb<Jholder si-:, 1"s-t til avel1t,Htl uuvidelse af fred-
ning6onlr(LJet. t'

Da t'rmlni:n,3'splanuJ.valgetlS tekui:;I{C' l':hJkl"etær samtidig

fllumltliiSt IJi)lYl5te, at oj~rent &jh~dGjer Johannes Søgaard
·VoulBen. r..!llertJde hdv,l(' taget skridt t5.1 begyndelae ar

bygg'oriat, iuet u'JG:ravJJ.:i,n~~ var p,\bc~jT.t it, boslutte.j(} næv-

net a trakE' a t bekcjnpjt,gare. at fredn,i ..~gs8a.6 var rejst.

Dette slu;)tø ve...t 8Kz'ivelse af' lt. decembeJ,."1969, i'orkyndt

f 01" eJøren. c!!i)n;,. daco:abør 1969 og indrykkeløe af' lJekendt-

~'L"'rClI'JGll i Statstido.i.:de for den 8. december 196'9 og i dag-

bladet ti :Jjursland tf f'Ol~ den lIamme da to •

.l'~;,~vnetholdt de1"hos møde på atedet den ~l.Llecel1lb.r

1:,6:;;. l !I1fJdot del to;:; fJl;edningsplanudvalgets t<!'k:u.ske a....

krøt~r L. Mikkølsed.

Vet kcnstato:t'(;i;joe h"runder. at der var ,,:ar.taget ud-
;;ravning til byggEn.~i\i}t, at byggestedet er pr" akrånin6'etl ';l,

an bakketop med dO;n1.10 som ba&grund.

Der var enighed mel lom 1l,evnBmedlel;J1/nOrnlJ om. a t del.1 p.:i-

t~nkte beuy~gelse rn~tte ~n~es som uheldig i det me3et smuk-

1'$, hidtil uberørte lal1.dllJka'b, {)len at boby.geleen iliJ{e ville

være til hinder for udsigterne, h19ruui0r hverken. l"od syd-

V0Bt over mod "StabelhøjQne". der li0~or p~ areal. fredet

ved overfredningsnævnets kendelse ar 12. november 196~,
eller mod vast-nordvest mod KallJVig.

Under mødet fik nllltVllet telc:;"onisk kont~ll{;·t med ejerG>l1.

går'.k!j,~:,.~Jobs. :3ø.;Ct'u:'.j Poulse.l" der oplyste. 71t: det var

7v'u.', ;;t.lJ,' foretog bY1~GQr;;.('tI 0."· dt han ov"rv.) j 0(\,-, eventuøl t

8tG:1. i øen etage mad sort etGrni tta~.

Nævnet beoluttede hQr,,:rter stralcs t·t in..JkalJ-c ejeren

til en drøf'telsc og berammede møde til ,ie,.l 11.dE::OQlllb&r

på Civildommerkontoret i Randers, ~vortil ejaren og :fred-

niugspl'lllthlvalgeta tekniske 8okrat:'al:' L>lsvtils'lgt.

I UHJdct den. 5.decembe:l~ 196'1 f':10dtc ejertJil, hvorimod

frchlnillilsplanudvalgets sekretmr V'::U"fo:dlinuret i at møde•

.':-jerGi"1 Jolls. Pouleen Ullderal<:rov i næV1l3ta protokol

lut'tG om, at hal!. vil opløre huoet af r.1okk3bx·t' •..l'-'~ facadeUlur-
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etun o~ med øtr~teg og med sokkel ikke ovar 30 cm 0& såledeb.
at hus@t kotnmer til et ligge på det atgravedo terrain, ikk~
på optyl~ing. at stråtaset ikke vil blive ~ed højere reJe-
rdl1~, end ronskrifterne krawer, og at han vil forell!lfitge n.\l!i1Vf.:':

$ndelig bygn1ngøtøgning og placering.rids, inden byggeriet
fuldføres.

i:Jeevnothar herefter enet ... igt v~dtaget (li" af"v.lSll. betS"Uw

rl~ll om fl"Ødn111gIUUlg, id.t wavnøt tn,\ l.~gt.;l' v~u.t P.~l. at de L
?,\g,:;elde:ud~areal :ikke er opt ... t 'På f'rednin~.pltll1.en •• t rre(~~
n1ngaplanudvalget døn S.januar 196) bar godkendt uJ~tYknin~
~r døn p~~æld9nde parcel til bebyggelse med et af'tægtshue,
sarat at næYr10t ilJvr1~t tinder, li t hU:!Iett nå.r det udformes
$OW af ejørall nu lovet, ikk$ vil .kam~iJ $<1Irligt i lal1"Jskab.:!l.

lEn" Id..nJre noge:tl udsigt.

l'hi bestemmeSI

vilJ}.i ".At: .Fr6<lnin6bplanudval~Ql. for- .:.te,UIU&re amt VQ'''';

f'JJu<_~"::ll:':H.t lit r 3. deceQlber 19(.~9 fre!lHiB t tG bøgl:driu~ Otti i::t"'udn1nt::

ar tagtX'.UJ:~. :; g k'aøballe by. Agr! so,",u,. -altvio(J& •

..._----_ .........
Udskrirtens rigtighed bekrærtes.
Fredpiu&snævnet for Randers amt,
Civildommerkontoret i Randers, den 12.december 1969
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U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for Fredningsnæv-
net for Aarhus amts nordlige fredningskreds.

H/lu
År 1975, den 20. marts afsagdes på civildommerkon-

toret i Randers i
F.S. 132/74 Sag angående fredning af ejen-

dommen matr. nr. 3 g Basballe by,
Agri sogn.

sålydende

K E N D E L S E:
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2.
I 1963 godkendte det daværende fredningsplanudvalg

for Randers amt og det daværende Randers amtsråd udstyknin-,
gen af en 1245 m2 stor parcel af matr. nr. 3 ~ Basballe by,
Agri sogn til bebyggelse med et aftægtshus. Parcellen blev
ved udstykningen betegnet matr. nr. 3 g srnst. I 1969 god-
kendtes yderligere af Randers amtsråd udstykningen af en
parcel stor 1955 m2 af matr. nr. 3 ~ på vilkår, at denne
parcel blev forenet med matr. nr. 3 g til bebyggelse med
et eenfamiliehus. Den nu udstykkede parcel blev betegnet matr.
nr. 3 l smst., men er senere sammenlagt med matr. nr. 3 g

til matr. nr. 3 g af areal 3200 m2.
I sin erklæring om udstykningen af matr. nr. 3 l hen-

ledte amtsrådet den medvirkende landinspektørs opmærksom-
hed på, at den første udstykning af matr. nr. 3 ~ var sket
under den forudsætning, at parcellen skulle anvendes til
opførelse af et aftægtshus for ejeren, hvorfor amtsrådets
godkendelse af udstykningen af parcel nr. 2 (matr. nr. 3 l)
ikke omfattede forhåndsgodkendelse af, at ejendommen efter
l. januar 1970, på hvilket tidspunkt loven om by- og land-
zoner trådte i kraft, kunne forventes godkendt med en be-
byggelse, der ikke skulle tjene som aftægtsbolig.

Ved skrivelse af 3. december 1969 til nævnet begærede
fredningsplanudvalget for Randers amt rejst sag om fredning
af matr. nr. 3 g Basballe by, Agri sogn, for derved at for-
hindre, at parcellen blev bebygget.

Det blev samtidig oplyst, at ejeren havde påbegyndt ud-
gravning til sokkel på ejendommen.

Den 8. december 1969 foretog fredningsnævnet sammen
med fredningsplanudvalgets tekniske sekretær besigtigelse
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3.
af parcellen. Det konstateredes, at der var foretaget ud-
gravning til byggeriet, og at byggestedet var på skråningen
af en bakketop med denne som baggrund.

Efter besigtigelsen fik nævnet telefonisk kontakt med
ejeren, gårdejer Johs. Søgaard Poulsen, der oplyste, at det
var ham, der foretog byggeriet, og at han eventuelt ville
sælge huset, der ville blive på 110 m2 opført i røde sten i
een etage med s~rt eternittag.

Nævnet indkaldte derefter ejeren til en drøftelse og
berammede møde til den ll. december på civildommerkontoret
i Randers, hvortil ejeren og fredningsplanudvalgets tekniske
sekretær blev tilsagt.

I mødet den ll. december 1969 mødte ejeren, hvorimod
fredningsplanudvalgets sekretær var forhindret i at møde.

Ejeren Johs. Poulsen underskrev i nævnets protokol
løfte om, at han ville opføre huset af mokka brune facade-
mursten og med stråtag og med sokkel ikke over 30 cm og så-
ledes, at huset ville komme til at ligge på det afgravede
terrain, ikke på opfyldning, at stråtaget ikke ville blive
med højere rejsning, end forskrifterne krævede, og at han
ville forelægge nævnet endelig bygningstegning og placering s-
rids, inden byggeriet fuldførtes.

Nævnet afsagde derefter den ll. december 1969 kendelse,
hvorefter begærimgen om fredningen afvistes, idet nævnet lag-
de vægt på, at det pågældende areal ikke var optaget på fred-
ningsplanen, at fredningsplanudvalget den 8. januar 1963 hav-
de godkendt udstykning af den pågældende parcel til bebyggel-
se med et aftægtshus, samt at nævnet iøvrigt fandt, at huset,
når det udformedes som af ejeren nu lovet, ikke ville skæmme
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4.
særligt i landskabet eller hindre nogen udsigt.

Nævnets afvisningskendelse blev ikke anket af fred-
ningsplanudvalget.

Ejeren opførte ikke det af ham bebudede byggeri som
lovet, men opførte alene et træhus, angiveligt fordi han
ikke turde investere for store beløb i byggeriet, hvis myn-
dighederne fortsat skulle hindre dette.

Ved skrivelse af 29. september 1970 til ejeren krævede
Aarhus amtsråd den skete bebyggelse fjernet, idet amtsrådet
med bemærkning, at træhuset alene kunne karakteriseres som
et ufærdigt sommerhusbyggeri, der ikke opfyldte bygningsreg-
lementets konstruktive krav til helårshuse, anførte, at byg-
geriet ikke kunne anses som lovligt påbegyndt før zonelovens
ikrafttræden den l. januar 1970.

Denne afgørelse påklagede ejeren Johs. Søgaard Poulsen
ved sin advokat landsretssagfører A. Ilfeldt, Aarhus, til
boligministeriet, som ved skrivelse af 30. august 1971 traf
den afgørelse, at det før l. januar 1970 påbegyndte byggeri
kunne fuldføre s i overensstemmelse med byggelovens bestem-
melse. Boligministeriet tiltrådte amtsrådets afgørelse om,
at træhuset skulle fjernes.

Ved betinget skøde af 22. september 1971 solgte Johs.
Søgaard Poulsen matr. nr. 3 g og 3 l Basballe by, Agri sogn
(nu matr. nr. 3 g af areal 3200 m2) til ingeniør Hans Hor-
wath, Ormslevvej 47, 8260 Viby J for 25.000 kr.

I skødets post 3 hedder det:
"Køber er bekendt med, at boligministeriet ved skrivel-

se af 30/8 1971 har meddelt tilladelse til at det af sælger
før l/l 1970 påbegyndte byggeri kan fuldføres i overens-
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5.
stemmelse med byggelovens bestemmelser og er bekendt med, at
ministeriet ikke ved nævnte skrivelse har taget stilling til,
hvorvidt det af sælger påtænkte "Glarbo Hus" er i overens-
stemmelse med fredningsmyndighedernes krav.

Køber forpligter sig til omgående at søge byggetilla-
delsen overført til sig, samt ved forhandling med byggemyn-
dighederne, fredningsnævnet m.v. at søge fremskaffet en bygge-
tilladelse."

Det hedder videre, at forudsætningen for udstedelse af
endeligt skøde er:
at udstykning og sammenlægning er endelig i orden,
at køber opnår byggetilladelse fra bygge- og fredningsmyndig-

heder,
at pantegæld og jagtlejekontrakt relakseres.

Endeligtskøde skulle gives og tages senest l. april 1972.
Ingeniør Horwath forelagde bygningstegninger og rids for

fredningsplanudvalget for Aarhus amt. Dette byggeprojekt dre-
jede sig om opførelse af et eenfamiliehus på 134 m2 med udnyt-
tet tagetage og en selvstændigt beliggende garagebygning på
65 m2. Foran garagebygningen tænktes anlagt en gårdsplads og
et parkeringsareal for 4 biler.

Fredningsplanudvalget for Aarhus amt indstillede derefter
ved skrivelse af 13. marts 1972 til Kulturministeriet, at der
nedlagde s forbud i medfør af naturfredningslovens § 40 mod
den påtænkte bebyggelse.

Ved skrivelse af 28. marts 1972 nedlagde kulturministe-
riet i henhold til naturfredningslovens § 40 forbud gældende
for et år fra skrivelsens dato mod bebyggelse af matr. nr.
3 g og 3 l Basballe by, Agri sogn.
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I ministeriets skrivelse hedder det bl.a.:
"Sagen har været til udtalelse hos statens naturfred-

nings- og landskabskonsulent, der i sin skrivelse af 27.
marts 1972 støtter fredningsplanudvalgets anmodning om, at
der nedlægges forbud. I konsulentens skrivelse, der vedlæg-
ges i fotokopi, fremhæves det bl.a.:

"at fredningsplanudvalget har besluttet at foretage og alle-
rede har påbegyndt en ny detailleret bearbejdelse af planer-
ne for naturparken Mols Bjerge,
~ man i denne forbindelse blandt andet har besluttet at re-
videre grænserne for naturparken, og at det i nærværende sag
omhandlede areal herved vil blive inddraget i naturparkområ-
det,
at man tilsvarende har besluttet at forberede en større fred-
ningssag for området,
at der som følge af ovenfor omtalte beslutninger og allerede
trufne dispositioner må siges at foreligge en ganske ny situ-
ation, som må nødvendiggøre, at man tager planerne for den på-
tænkte bebyggelse op til fornyet overvejelse."

Nærværende ministerium finder ikke, at fredningsnævnets
tidligere afvisning af fredningsplanudvalgets begæring om at
rejse fredningssag kan afskære nævnet fra at tage spørgsmå-
let om rejsning af en fredningssag op på et senere tidspunkt,
hvis der i mellemtiden er gennemført en planlægning og for-
beredt en fredningspåstand, der giver grundlag herfor.

Med hensyn til rækkevidden af naturfredningslovens § 40
skal man under henvisning til konsulentens skrivelse af 27.
marts 1972 bemærke, at der, siden nævnet behandlede sagen,
er foregået en detailleret planlægning for hele det omkring-
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liggende område med henblik på rejsning af en senere fred-
ningssag. Denne planlægning er imidlertid endnu ikke af-
sluttet."

Ved skrivelse af 27. marts 1973 forelængede kulturmi-
nisteriet det nedlagte forbud i l år fra 28. marts 1973.

Ved skrivelse af 27. marts 1974 til fredningsnævnet
anmodede fredningsplanudvnlget for Aarhus amt om, at der rej-
ses fredningssag for et større snmlet område af arealer i
Mols Bjerge, omfattende arealer i Agri by og sogn, Bnsballe
by, Agri sogn, Essendrup by, Agri sogn, Lyngsbækgaard, Dråby
sogn og Strandkær, Agri sogn. Matr. nr. 3 g Basballe, Agri
sogn er omfattet af den begærede fredning.

Det hedder i fredningsplanudvalgets skrivelse, at der
foreløbig nedlægges påstand om tilstandsfredning, men at den
endeli~og detaillerede påstand vil komme til at indeholde
bestemmelser om pleje og almenhedens færdsel og ophold inden
for fredningsområdet. Det tilføjes, at gårdojer Johs. Søgaard
Poulsen og ingeniør Jørgen Horwath var underrettet om begærin-
gen om fredning.

Med fredningsplanudvalgets begæring medfulgte alene et
kort over fredningsområdet og en fortegnelse over de af fred-
ningsbegæringen omfattede matr.nr.e. Det bemærkedes, at det
til fredningens gennemførelse fornødne materiale senere vil-
le blive tilsendt nævnet.

Nævnet lod foretage bekendtgørelse af den rejste fred-
ningssag i Statstidende og Amtsavisen for den 16. juli 1974.

Den 16. oktober 1974 modtog nævnet fra fredningsplanud-
valget sålydende skrivelse:

l'Underhenvisning til udvalgets skrivelse af 27. marts
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1974, hvori der rejses fredningssag for arealer i Agri sogn
i Ebeltoft kommune, skal man herved på given foranledning
henstille, at nævnet i første omgang optager forhandling
med de implicerede parter vedrørende ejendommene matr. nr.
3 g og 3 l Basballe by, Agri sogn, da der for disse ejen-
domme knytter sig helt specielle forhold.

Det i rejsningsskrivelsen omtalte materiale, der skal
danne grundlag for nævnets behandling af den store fred-
ningssag, vil først kunne fremkomme om et stykke tid, da
vegetationstypekortet, der indgår i materialet, endnu ikke
er færdigtegnet.

Gårdejer Johannes Poulsen, Basballe, 8443 Femmøller
og ingeniør Hans Jørgen Horwath, Ormslevvej 47, 8260 Viby
J er d.d. underrettet om ovenstående."

Miljøministeriet har derhos ved skrivelse af 6. novem-
ber 1974 anmodet om, at fredningssagen fremmes mest muligt
for så vidt angår matr. nr. 3 g Basballe.

Nævnet har herefter vedtaget at behandle fredningssagen
for så vidt angår matr. nr. 3 g Basballe by, Agri sogn sær-
skilt og indkaldte til møde på ejendommen onsdag den 27. no-
vember 1974 ved bekendtgør8lse i Statstidende og Amtsavisen
for den 8. november 1974 og ved særskilt underretning til
de i fredningen af denne ejendom særligt interesserede samt
til de pågældende myndigheder:
Fredningsplanudvalget For Aarhus amt, Aarhus amtsråd, Ebel-
toft kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

Det bemærkes, at der på matr. nr. 3 g Basballe hverken
er tinglyst pantegæld eller brugsrettigheder, servitutter
eller andre byrder.

•
•
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På mødet den 27. november 1974 var mødt foruden ejeren

gårdejer Johs. Søgaard Poulsen og køberen ingeniør H. J.

Horwath, begge med advokater, repræsentanter for de indkaldte
myndigheder.

Fuldmægtig E. Mikkelsen, Fredningsplanudvalget for Aar-
hus amt, oplyste, at fredningspåstanden for hele det samlede
areal først kunn8 forventes i løbet af ca. i år.

Fredningspåstanden er sålydende:
Arealet skal såvidt muligt bevGres i sin nuværende til-

stand, dog skal byggestedet retableres ved udjævning til det
oprindelige niveau og v2d ejerens foranstaltning.

Ændringer i terrænet olIer i terrænformerne er udover
retableringen ikke tilladt.

Arealet må ikke anvendes til henkastning af affald.
Arealet må ikke beplantes.
Arealet må ikke bebygges. Det er endvidere ikke tilladt

Gt anbringe eller opsætte beboelses- og campingvogne, telte,
boder, skure, master, tårne eller lignende indretninger •

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Aarhus amts
nordlige fredningskreds samt fredningsplanudvalget for Aarhus
amt.

Landsretssagfører Carl Christensen for ejeren Poulsen
og landsretssagfører Arthur Ilfeldt for køberen Horwath er-
klærede, at det betingede skøde måtte anses som bortfaldet,
og skødet blev forsynet med kvitteringspåtegning fra parter-
ne.

Ejeren protesterede mod fredningens gennemførelse, idet
han henviste til, at det må være betænkeligt at frede denne
ejendom, sålænge det ikke er endeligt afgjort, hvorvidt hele
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bebyggelse hverken vil virke skæmmende eller betyde nogen
forringelse af værdien af de omliggende arealers fredning,
hvortil føjedes, at ejeren er indforstået med i givet fald
at gennemføre byggeriet i overensstemmelse med de i nævnets
kendelse af ll. december 1969 anførte retningslinier og ef-
ter forud godkendelse af nævnet af bygningstegninger og pla-
ceringsrids, dog at ejeren ikke følte sig bundet af en bygge-
arealsbegrænsning på 110 m2.

Foreløbig skal nævnet bemærke, at den omstændighed, at
nævnet tidligere har afvist at frede den pågældende ejendom,
ikke i sig selv kan være til hinder for, at der senere rej-
ses fredningssag om samme ejendom, såfremt der måtte være
en ny baggrund for ønsket om fredning.

Da nævnet i sin tid afviste fredning af ejendommen,
var der ikke planer om fredning af naboarealerne, og ejendommen
var heller ikke medtaget i den tinglyste fredningsplan.

Da der nu er rejst en større fredningssag for den nor-
dre del af Mols Bjerge, da de omgivende naboarealer til matr.
nr. 3 g Basballe er begæret fredet under denne større sag,
da det findes naturligt efter landskabets karakter og are-
alernes sammenhæng med kerneområdet i Mols Bjerge, at så-
vel matr. nr. 3 g Basballe, som de denne ejendom omliggende
arealer fredes, samt da en bebyggelse af matr. nr. 3 g her-
efter må findes uheldig og skadelig for den påtænkte, rime-
ligt begrundede fredning, har fr0dningsnævnet vedtaget at
gennemføre fredningen som nedenfor bestemt:
A. Fredningens omfaDg~

AgriHele matr. nr. 3 g Basballe by, / sogn, af areal 3200 m2,
se vedhæftede kortbilag.
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B. Fredningens indhold:

Arealet skal så vidt muligt bevares i sin nuværende til-
stand, dog skal byggestedet retableres ved udjævning til det
oprindelige niveau og ved ejerens foranstaltning.

Ændringer i terrænet eller i terrænformerne er udover
retableringen ikke tilladt.

Arealet må ikke anvendes til henkastning af affald.
Arealet må ikke beplantes.
Arealet må ikke bebygges. Det er endvidere ikke tilladt

at anbringe eller opsætte beboelses- og campingvogne, telte,
boder, skure, master, tårne eller lignende indretninger.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Aarhus amts
nordlige fredningskreds samt fredningsplanudvalget for Aar-
hus amt.
C. Erstatning:

Ejendommen er iKke omfattet af nogen af de i naturfred-
ningslovens kap. VI og VII omhandlede beskyttelseslinier.

Ejendommen er ved vurdering pr. l. april 1973 ansat til
grundværdi 22.400 kr.

Ejeren gårdejer Johs. Søgaard Poulsen har påstået sig
tillagt en erstatning på 100.000 kr. og advokatomkostninger,
idet han har henvist til, at dette må anses for en beskeden
pris for en byggegrund med den pågældende beliggenhed, ud til
offentlig vej med kort nfstand til vandforsyning og til el-
forsyning, og let at skaffe kloakafløb fra gennem sivebrønd.

Ingeniør H. J. Horwath har påstået sig tillagt en er-
statning på 9.475 kr. 84 øre med renter fra den d§g, forbu-
det blev nedlagt, samt tillagt sig advokatomkostninger, idet
han har anført, at kravet alene vedrører det tab, han har
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lidt ved, at handelen ikke er blevet gennemført.

Han opgør sit erstatnings rav således:
! stempel til skøde
!affattelse af skøde

100,00 kr.
125,00 kr.

positive udgifter i forbindelse med han-
delens gennemførelse iøvrigt 227,50 kr.
betalte ejendomsskatter 761,34 kr.
arkitekthonorar 4.262,00 kr.
opmåling og markering af grundarealetIl advokatomkostninger vod forhandling med
Boligministeriet og andre myndigheder
om opnåelse af byggetilladelse

500,00 kr.

3.500,00 kr.
9.475 84 kr.======~=======

Fuldmægtig Mikkelsen, fredningsplanudvalget, har bemær-
ket, at han finder ejerens erstatningskrav for højt, men at
han ikke har bemærkninger til størrelsen af det af køberen
rejste erstatningskrav.

Idet nævnet finder, at der bør tilkomme ejeren erstat-Ir ning for den forringelse af grundens værdi, som fremkommer
ved, at den ikke længere vil kunne bebygges, og idet nævnet
må være enig i, at grundens værdi som byggegrund i dag ville
være betydeligt større end den 22. september 1971, da den
solgtes som byggegrund for 25.000 kr., finder nævnet, at der
bør tillægges ejeren gårdejer Johs. Søgaard Poulsen en er-
statning for forringelse af ejendommen og den pålagte pligt
til byggestedets retablering på ialt 60.000 kr., der for-
rentes fra kendeIsens dato med lo % årlig.
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Endvidere finder nævnet, at der bør tillægges ingeniør

Hans J. Horwath en erstatning stor 9.475 kr. 84 øre, der for-
rentes som foran ligeledes fra kendeIsens dato.

Endvidere finder nævnet, at der bør tillægges ejeren
gårdejer Johs. Søgaard Poulsen advokatomkostninger 800 kr.
og ingeniør Hans J. Horwath advokatomkostninger 250 kr.

Kendelsen vil i medfør af naturfredningslovens § 25
være at forelægge Overfredningsnævnet. ~~~~~_f2E~!~gg~!~~
~~~f~r~r_!~!~!~r!!~_!~g~~_§~~~~~~~~~!!~g~

§~fr~~!_~2g~g_~!!_E§~!~g~_~~~~~!~~BL_~§_~~!!~_~~~_~~~
~~r~~!!!_§~~~~~~~~!~!~~_~!!_Qy~r!r~~~!~~~~~~~!L_~Xr2E~g~g~
~~L_!§2~__~~~~~~~~_Y~

~~~~!r!~!~B_~r_~_~g~E_fr~_~~~_g~g_~~~~!~_~~~g~!~~_~r
~~~g~!!_~~~_E§g~!~~~g~~

T h i b e s t e m m e s:
Matr. nr. 3 g Basballe by, Agri sogn fredes som ovenfor

bestemt.
Der tillægges

gårdejer Johs. Søgaard Poulsen i 0rst3tning 60.000 kr. og
ingeniør Hans Jørgen Horwath i erstatning 9.475 kr. 84 øre.

Beløbene forrentes med lo % årlig fra denne kendeIses
dato.

Endvidere tillægges der gårdejer Johs. Søgaard Poulsen
og ingeniør Hans Jørgen Horwath i advokatomkostninger hen-
holdsvis 800 kr. og 250 kr.

Erstatningerne udredes med i af Statskassen og t af Aar-
hus amtskommune.

Ivar Mikkelsen Hallenberg Per Blenstrup
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Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Aarhus amts nordlige fredningskreds.
Civildommerkontoret i Randers, dGn 20. september 1975.

,1ft0Uu/l l LÆ, ~ .
Hallenberg (

•
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FREDNINGSNÆ.VNET FOR ARHUS AMTS NORDLIG E
FREDNINGSKREDS's kendelse i sag vedrørende

Matr."r.3~ Basballe by Agri sogn

Udarbejdet af FredningsplanlIdvalget for Arhus 'Ømt -j marts 1975
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OVERFREDN INGSIJÆVNETS KENDELSES PROTOKOL

Ar 197 7, den 18. februar, afsagde overfredningsDcevDet
følgende

k e n d e l s e

i sagen nr. 2263/75 om fredning af ejendommen matr.nr. 3 &,
Basballe by, Agri sogn.

I. Sagens forhistorie.

Ved skrivelse af 3. december 1969 begærede fr€j~ings-
planudvalget for Randers amt fredningssag rejst for ejendommen
matr.nr. 3 g, Basballe by, Agri sogn, til hindring af bebyggel-
se af parcellen, hvor udgravning til sokkel fornylig havde fun-
det sted. Parcellen, af arealstør~else 3.200 m2, er i hen-
holdsvis 1963 og 1969 udstykket fra ejendommen matr.nr. 3 ~,
Basballe.

På fredningsnævnets møde den ll. december 1969 u~der-
skrev ejendommens ejer, gårdejer Johs. Sogaard Poulsen, i næv-
nets protokol løfte om at ville opføre det 110 m2 store hus af
moccabrune facademurster" med stråtag og med sokkel ikke over
30 cm og placeret på da~ afgravede terræn. samt således at strt-
tagets rejsning ikke ville blive højere end forskrifterne kræ-
vede. Man ville senere forelæ€ge nævnet endelig bygningsteg-
ning og placeringsrids, inden byggeriet fuldf~rtes.
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Nævnet afsagde derefter den ll. december 1969 kende1~
se, hvorefter begæringen om fredningen afvistes, idet nævnet
lagde vægt på, at det pågældende areal ikke var optaget på fred-
ningsplanen, at fredningsplanudvalget i 1963 havde godkendt ud-
stykning af den pågældende parcel til bebyggelse med et aftægts-
hus, samt at nævnet iøvrigt fandt, at huset, når det udformedes
som af ejeren lovet, ikke ville skæmme særligt i landskabet ellE
hindre nogen udsigt.

Nævnets kendelse blev ikke anket af fredningsplanudval-
get .

Ved betinget skøde af 22. september 1971 solgte Johs.
Poulsen ejendommen til ingeniør Hans Horwath for 25.000 kr.

I skødets post 3 hedder det:

"Køber er bekendt med, at boligministeriet ved skri-
velse af 30. august 1971 har meddelt tilladelse til, at det af
s$lger før l. januar 1970 påbegyndte byggeri kan fuldføres i
overensstemmelse med byggelovens bestemmelser og er bekendt mea,
at ministeriet ikke ved nævnte skrivelse har taget stilling til,
hvorvidt det af sælge'r påtænkte "Glarbohus" er i overensstemmel-
se med fredningsmyndighedernes krav.

Køber forpligter sig til omgående at søge byggetilla-
delsen overført til sig samt ved forhandling med byggemyndighe-
derne, fredningsnævnet m.v. at søge fremskaffet en byggetilladel
se".

Det var endvidere en forudsætning for udstedelse af
endeligt skøde:

"at udstykningen og sammenlægningen er endelig i or-
den,

at køber opnår byggetilladelse fra bygge- og frednings-
.mynd igheder'" .

Endeligt skøde skulle gives og tages senest 30. apr~l
1972.

Ingeniør Horwath forelagde herefter fredningsplanud-
~alget for Arhus amt et projekt til opførelse af et enfa~ilie-
hus på 134 m2 med udnyttet tagetage og en selvstændigt belig-
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gende garagebygning på 65 m2. Foran garagebygningen påtænktes
anlagt en gårdsplads og et parkeringsareal for 4 biler.

Efter indstilling fra fredningsplanudvalget nedlagde
ministeriet for kulturelle anliggender herefter ved skrivelse
af 28. marts 1972 i henhold til naturfredningslovens § 40 for-
bud gældende for l år mod bebyggelse af ejendommen. Dette for-
bud blev senere forlænget l år.

I ministeriets skrivelse hedder det bl.a.:

"Sagen har været til udtalelse hos statens naturfred-
nings- og landskabskonsulent, der i sin skrivelse af 27. marts
1972 støtter fredningsplanudvalgets anmodning om, at der ned-
lægges forbud. I konsulentens skrivelse hedder det bl.a.:

"at fredningsplanudvalget har besluttet at foretage
og allerede har påbegyndt en ny detaljeret bearbejdelse af pla-
nerne for naturparken Mols Bjerge,

at man i denne forbindelse bl.a. har besluttet at re-
videre grænserne for naturparken, og at det i nærværende sag
omhandlede areal herved vil blive inddraget i naturparkområdet,

at man tilsvarende har besluttet at forberede en stør-
re fredningssag for området,

at der som følge af ovenfor omtalte beslutninger og al-
lerede ~rufne dispositioner må siges at foreligge en ganske ny
situation, som må nødvendiggøre, at man tager planerne for den
påtænkte bebyggelse op til fornyet overvejelse"" .

Ved skrivelse af 27. marts 1974 anmodede frednings-
planudvalget fredningsnævnet om rejsning af fredningssag for e~
større samlet område af arealer i Mols Bjerge - som ovenfor om-
talt - med påstand om status quo-fredning. Den i nærværende
sag omhandlede ejendom var omfattet af den begærede fredning.

Under hensyn til de særlige forhold vedrørende matr.nr.
3 ~ har fredningsnævnet - efter miljøministeriets anmodning -
besluttet at udskille fredningssagen vedrørende denne ejendom
til særskilt behandling og fremmet mest muligt. Efter forudgå-
ende offentlig bekendtsørelse den 8. november 1974 og særskilt
underretning til de i fredningen af denne ejendom særligt inter-
esserede samt til de pågældende myndigheder har nævnet afholdt
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møde på ejendommen den 27. november 1974. Heri deltog foruden
ejeren, gårdejer Poulsen, og køberen, ingeniør Horwath, begge
med advokater, repræsentanter for de indkaldte myndigheder, frel

ningsplanudvalget og Danmarks Naturfredningsforening.

"

På mødet erklærede landsretssagfører Carl Christensen
for ejeren og landsretssagfører Arthur Ilfeldt for køberen, at
det betingede skøde måtte anses for bortfaldet, og skødet blev
forsynet med kvitteringspåtegning af parterne. Ejeren proteste
rede mod fredningens gennemførelse, idet han bl.a. henviste til
at det måtte være betænkeligt at frede denne ejendom, sålænge
det ikke var endeligt afgjort, hvorvidt fredningen af arealerne
skal gennemføres, og at han i givet fald var indforstået med at
gennemføre byggeriet i overensstemmelse med de i nævnets kendel·
se af ll. december 1969 anførte retningslinier og efter forud-
gående godkendelse fra nævnet af bygningstegninger og place-
ringsrids, dog således at han ikke følte sig bundet af en bygge-
arealbegrænsning på 110 m2.

.1
II. Fredningsnævnets kendelse.,~,

Under henvisning bl.a. til at der nu er rejst en stør-
re fredningssag for den nordre del af Mols Bjerge, og at en be-
byggelse af 3 ~ må findes uheldig og skadelig for den påtænkte,
rimeligt begrundede fredning, har fredningsnævnet vedtaget at
gennemføre fredningen, idet der anføres følgende:

.'
A. Fredningens omfang:

r-,

Hele matr.nr. 3 g, Basballe by, Agri sogn, af areal
3.200 2m .

B. Fredningens indhold:

Arealet skal så vidt muligt bevares i sin nuværende
tilstand, dog skal byggestedet retableres ved udjævning til det
oprindelige niveau og ved ejerens foranstaltning.

Ændringer i terrænet ellet terrænformerne er udover
retableringen ikke tilladt.

Arealet må ikke anvendes til henkastning af affald.

Arealet må ikke beplantes.



"

" r<

C er.

•.! - 5 -

Arealet må ikke bebygges. Det er endvidere ikke til-
e,

ladt at anbringe eller opsætte beboelses- og campingvogne, tel-
te, boder, skure, master, tårne eller lignende indretninger.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Arhus amts
nordlige fredningskreds samt fredningsplanudvalget for Arhus
amt.

C. Erstatning:

Ejendommen er ikke omfattet af nogen af de i natur-
fredningslovens kap. VI og VII omhandlede beskyttelseslinier.

Ejendommen er ved vurdering pr. l. april 1973 ansat
til grundværdi 22.400 kr.

Ejeren, Johs. Søgaard Poulsen, har påstået sig til-
lagt en erstatning på 100.000 kr. og advokatomkostninger, idet
han har henvist til, at dette må anses for en beskeden pris for
en byggegrund med den pågældende beliggenhed ud til offentlig
vej med kort afstand til vejforsyning og til el-forsyning og
let at skaffe kloakafløb til ved sivebrønd.

Ingeniør H.J. Horwath har påstået sig tillagt en er-
statning på 9.475,84 kr. med renter fra den dag, forbudet blev
nedlagt, samt tillagt sig advokatomkostninger, idet han har an-
ført, at kravet alene vedrører det tab, han har lidt ved, at
handlen ikke er blevet gennemført.'

,--e

Idet nævnet finder, at der bør tilkomme ejeren erstat-
ning for den forringelse af grundens værdi, som fremkommer ved,
at den ikke længere vil kunne bebygges, og idet nævnet må være
enig i, at grundens værdi som byggegrund i dag ville være bety-
deligt større end den 22. september 1971, da den solgtes som
byggegrund for 25.000 kr., finder nævnet, at der bør tillægges

, .
ejeren, gårdejer Johs. Søgaard Poulsen, en erstatning for for-
ringelse af ejendommen og den pålagte pligt til byggestedets re-
tablering på ialt 60.000 kr., der forrentes fra kendeIsens dato
med lo % årlig.

r"

Endvidere finder nævnet, at der bør tillægges ingeniør
. H. J. ,Honiath en ersta tn ing for 9.475,84 kr., der forren tes som

foran ligeledes fra kendeIsens dato.
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Endvidere finder nævnet, at der bør tillægges ejeren,
gårdejer Johs. Søgaard Poulsen, advokatomkostninger 800 kr. og
ingeniør H.J. Horwath advokatomkostninger med 250 kr.

III. Overfredningsnævnets kendelse.

Overfredningsnævnet, for hvem sagen er forelagt i med-
før af naturfredningslovens § 25, har behandlet sagen på sit
møde den 29. maj 1975.

..I

Overfredningsnævnet, som er bekendt med det område,
hvori ejendommen er beliggende, har herefter besluttet at ville
stadfæste fredningsnævnets kendelse for så vidt angår frednin-
gens omfang og fredningsservitutten. Overfredningsnævnet kan
endvidere tiltræde, at der er tilkendt ingeniør Horwath et be-
løb på 9.475,84 kr. i erstatning for forgæves afholdte udgifter
i forbindelse med det opgivne kØb af ejendommen samt tilkendt
sagsomkostninger med 250 kr.

Derimod finder overfredningsnævnet, at det for fred-
ningen af ejendommen tilkendte beløb på 60.000 kr. overstiger
det gårdejer Johs. Poulsen ved fredningen påførte tab. Efter
samtlige foreliggende omstændigheder - herunder ejendommens
grundværdi, der pr. l. april 1973 udgør 22.400 kr., begrænsnin-
gen i bebyggelsesmuligheden som følge af fredningsnævnets ken-
delse af ll. december 1969 samt erstatningens kontante erlæg-
gelse - finder overfredningsnævnet kun i erstatning at kunne
tilbyde 42.000 kr.

Overfredningsnævnets erstatningstilbud er ikke blevet
accepteret af gårdejer Poulsen, og erstatningen er derfor fore-
lagt den i naturfredningslovens § 5 omhandlede taksationskommis-
sion.

Ved taksationskendelse af 15. noveQber 1975 er erstat-
ningsbeløbet fastsat til 43.000 kr., hvorom kommissionen udta-
ler, at tabet efter alt foreliggende skønnes ikke at overstige
42.000 kr., hvorudover ejeren har krav på 1.000 kr. i erstat-
ning for udgifter til retablering af byggestedet.

Overfredningsnævnet har i sagsomkostninger for taksa-
tionskommissionen tilkendt 500 kr., således 2t de gårdejer Poul-
sen tilkendte sagsomkostninger ialt udgør 1.300 kr.
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Et kort udvisende det fredede areal, der udgør
3.200 m2, er vedhæftet nærværende kendelse .

T h i b e s t e m m e s:

Den af fredningsnævnet for Århus amts nordlige fred-
ningskreds den 7. marts 1975 afsagte kendelse vedrørende fred-
ning af ejendommen matr.nr. 3 g, Basballe by, Agri sogn, stadfæ~

I

stes med de foran anførte ændringer.

I erstatning tillægges følgende:

Gårdejer Johs. Søgaard Poulsen 43.000 kr.
Omkostninger 1.300 kr.
Ingeniør Jørgen Horwath ;...... 9.475,84 kr.
Omkostninger 250 kr.

Beløbene, bortset fra omkostningerne, forrentes med
lo % p.a. fra den 20. marts 1975 til anvisningen, der har fundet
sted.

Erstatningsudgiften, ialt 52.475,84 kr. med renter
som ovenfor bestemt,e: udredt med a af statskassen og ~ af
Arhus amtskommune.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

/J,~~
G ftermann.

ic
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Matr. nr. 3
g

, Basballe by, Agri sogn

'.
Kortbilag hØrende til Grundkort udarbejdet 1975

Sted: F PU for lrhus amt
OVERFREDNINGSNÆVNETS

kendelse i sag nr.: 2263/75
Rettelser, tilføjelser m. v.

af/dato Fredningsstyrelsens 3. kt.
I februar 1977
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