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REG.NR:
Vrold

INDHOLDSFORTEGNELSE

Deklaration tinglyst 18. juni 1968 vedr. bebyggelse, benyttelse m.m.

MATRIKELFORTEGNELSE

(ajour pr. 18/6 1968 )

Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrielnumre:

Vrold, Skanderborg jorder matr.nr.:
16e

Gældende matrikulært kortbilag:

Se også REG.NR:
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Som betingelse ~or udstykning af ejendomnen matrunn 16 e Vrold
under Skanderborg kØbst~d~ jorier har Sk~nderborg byråd vedtaGet:

r. At de på vedhcfte&e af landinspektØr H. A. Holm Jørgensen,
Brædstrup i J~i ~957 ud~2rdisede rids viste hjprneafskcrin-
ger og ovex~~igtsa=ealer ~ålcgges fØlgende

æste~elser on fri oversigt:

For så vidt ~~g~r hjØrneafskæringerne be~te~es, at
disse~redcr 3kel i~dGe som en del af parcelvejene,
idet ~fsk~rinGerne steQse a~ ejeren a~ den par-
cel fra hvil~en hjp=neafskmring er sket er pligtig at
holde det ~~3~~rue ~recl i niveau ned parcelvejen og
iØv:ci,j;l::i1.dec.c'::; afsk2:.rnec.real fri for enhver plante-
vækst (~er, ~~3~e eller lignende).

2) For så7idt angår oversigtsarealerne skal enhver ejer
af en FXcel =e~ o7ersi5tsare~l være pligtig at draGe
omso:::-gfor, 2.t overs igtsarealet ikke ved til:t'prse1 ar
fyld eller ]~ ~~d8~ ~~de h~ves over et ~lan bestent
ved de s~~=enstpde~de vejes ~idterlinier, sant at der
~& oversiGts~rc~l~~~e ikke hve=ken varigt elle? ~ia-
lerticigt f~rc~inQ~s noget af st0rre hØjde end 0,80 D
over r;::vnte:i?lano

II At det på dekl~=atiocsridset viste 5 m brede bælte mod den
O~r~tl~11~b biVej (Y~ae~r~voJ)
16, 17, ~ ~ 19 og dc~s på de

(dø1~ Dl p~roq~lorao l4. 15.
II, Od II)grpnne o~ra er beplantes-

og stedse holdes be?lantet - med en ensartet beplantninb'
fortrins..-is rrcds e:;=pnne nå.letræer. på de IIgrønne onråderl:

~å der ingensinde finde bebyggelse sted.

III At adgange~il ~arcellerne 14, 15, 16, 17, 18 og 19 stedse
skal ske ad de interne parcelveje, idet udkØrsel fra parcel-
lerne direkte til den offentlige bivej (Vædebrovej) ingensin-
de må. ske.
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Påtaleretten tilkomner fredningsnævnet ror Skanderborg Amts-

Deklarationen sk~l lyses for~d for el panteg~ld.

Med hensyn til servitutter og byrder henvises til ejendommens
blad i tin{90ben.

Underteenede eje~ a~ ~atr.nr. 16 ~ Yrold under Skanderbors kpb-
stads jorder erklærer herved at .ære indforstået ~ed, at oven-
nævnte deklaration tinglyses.

So~ ejer ai'
jorder.

Købcnhavn1~tr~jUni 1968

iKA~~
16 e vrold under Skannerborg kØbstads:n.a:tr . nr.

Til '7itterlighed om unclerskriftens ~gthed, dateringens rigtighe'd
og underskriverens nyndiGhed:

Bopæl: Bodilsvej l, rr~stru?
!?r. KØge Bo!?æl: Rolfs.ej 11, KØben-

havn F.
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Undertegnede ejere af nedennævnte uarceller tiltræder omstående deklaration:

Som ejer af parcel 2:

Valborg Arnfast
P. B. Lundsvej 18
86~?{~kand~rborg

~~ /, ,r'
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Som ejer af parcel 7:
Erik Høj
garantimester
~~rselis Boulevard 65
8000 Krhus C

Til vitterlighed

- (3

Som ejer a: parcel 3:
Johannes Kn~dsen
havearkitekt
Augustenb0rggade 21 B
8000 1rhus C

~ /> -/J" ~/ -/:-.~---.....-.-"~
Som ejer a: parcel lo:
Erik Hansen
bankbesl;;yrer
Store;;ade 12
Østbir~
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SOD ejer af parcel 4:
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Afgørelser - Reg. nr.: 07970.00

Dispensationer i perioden: 07-08-1997
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TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 07/08-97

Finn Damgaard Christensen
Mossøhøj 9
Vrold
8660 Skanderborg

Sk MOdtaget;
ov- og Naturstyrelsen

- 8 AUG. 1997
REG.NR. l'l10· 00

Vedr. j.nr. 44/1997 - sag om fældet beplantning på matr.nr. 16 bp Vrold by,
Skanderborg købstads jorder.

Fredningsnævnet modtog den 16. april 1997 fra Århus Amt en sag vedrørende fjernelse
af et beplantningsbælte og opstilling af et flethegn m. v. ud for Deres ejendom beliggen-
de Mossøhøj 9, Vrold.

De pågældende arbejder er i strid med en for området tinglyst deklaration, og fred-
ningsnævnet afholdt derfor besigtigelse i sagen den 2. juli 1997. De oplyste i den for-
bindelse, at De aldrig har læst den pågældende deklaration vedrørende læbæltet, og at
De ryddede grundstykket for nåletræer, fordi beplantningen reelt var død. De oplyste
endvidere, at der var flere af Grundejerforeningens medlemmer som så Deres arbejde,
uden at deklarationen blev omtalt, og at de tværtimod blev rost for at holde grunden
pæn.

Under sagen rejstes spørgsmålet om påtaleberettigelse i henhold til den pågældende de-
klaration.

Århus Amt oplyste, at man der er i tvivl om, hvem påtaleberettigelsen tilkommer, men
at det fra Amtets side er foreslået, at Fredningsnævnet behandler sagen.

Skanderborg Kommune anførte, at man fra kommunens side mener, at der er tale om
en fredningsdeklaration, hvorfor Fredningsnævnet er påtaleberettiget i sagen.

Efter en kort votering besluttede Fredningsnævnet at anse sig for påtaleberettiget under
sagen, idet deklarationen under hensyn til baggrunden for dens tilblivelse i forbindelse
med Mossø-fredningen ganske må sidestilles med en egentlig fredningsdeklaration.

Vedrørende den konkrete sag foreslog såvel Kommune som Amt, at sagen løses ved at
det etablerede hegn rykkes tilbage på grunden og ved, at der etableres ny beplantning
med et par rækker grantræer i det af deklarationen omfattede bælte.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite erklærede sig enig heri og anførte, at
de plantede birketræer kan beholdes, men må rykkes tilbage til grunden og væk fra
vej skellinien.
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Fredningsnævnet har besluttet at pålægge Dem at retablere beplantningen i
overensstemmelse med deklarationen for området, hvilket findes at kunne ske ved
plantning af to rækker nåletræer mellem hegn og vej.

Fredningsnævnet har tillige i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
besluttet at meddele dispensation til at det af Dem opsatte hegn bibeholdes, dog således
at dette flyttes 2 meter længere ind på grunden, samt til at de af Dem plantede
birketræer kan forblive en del af beplantningen, dog således at de rykkes tilbage fra
vejskell inien.

Det er et vilkår for ovennævnte, at arbejdet skal være færdiggjort senest den 1.
november 1997.

Klageveilednin2

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 inter-
esse i afgørelsen.

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. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-745-5-97)
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 v/Knud Damsager, Oddervej 15, 8660
Skanderborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4,8653 Them
Jørn Nielsen, Hemstokvej 4, 8660 Skanderborg
Skanderborg Kommune, Adelgade 44, 8660 Skanderborg (j.nr.97146)
Grundejerforeningen v/Jette Legarth, Mossøbrå 20, Vrold, 8660 Skanderborg
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