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FREDNINGSNÆVNET>



Afskrift.
Justit~ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelsee og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

•

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., eje'rlav,

sogn.

lk Tøstrup
by og sogn.

Gade og hus nr.:
Ihyor sAdant findes)

926 - 14/7 1950.

forhandlingsprotokollen

Akt: Skab B nr. 247.
(udfyldes af dommerkontoret)

'Købers lhnn'...', _
Kreditors f uvt'''''.

Anmelderens' navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Randers amtsråds-
kreds.

Stempel: -- kr. -- øre.
•. ,I I.. t:. l.skrift

°a f
for Randers amts frednirg snævn.

FredningstilblId

tilbyder herved som ejer af matr. nr.

Undertegnede gårdej er Ejgil Gunnar Lassen, Tøstrup,
by, ogl!f. af TØstrup sogn, at

Arealet beskrives saaledes:

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Et areal af en bredde på 50 meter regnet fra kirkegårdsdiget
mod syd ,og øst og 25 ~eter fra diget mod nord samt mod vest helt
ned til vejen.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller 1:)eplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

l \'

• J.

ligesom, ~er .heller *ke på arealerne m~ \an~ringes transfon:,natorstationer, telefon- og tel~grafmaste-r

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller ophevarihg -af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.
,. \ ' .. .,

Jeg forbeholder mig dog ret til at 'opføre et Hus til egen beboelse',
hvor på min jord jeg' selv Ønsker det.



For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

'f \ .' Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr.

nr. lk af Tø strup by, og sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Tø Strup
menighedsråd hver for sig.

Tøstrup ,den 5/7 1949

.> J'J. ,E.q.Lassen.
Genpartens rigtighed bekræftes.

Ebeltoft, den l2.juli 1950.
Rils lE •Hans en.

.U ,
J.

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. , lk af TØ strup by,

~ .og sogn, af hartkorn: O tdr. 7 skp. l fdk. 2"4 alb., hvilket matr. nr.ge,13b .
forbindelse med matr. nr. 9.§:.,lle,9d,/ ibd. udgør et landbrug. atOrte«OOKJtll@UCB~iM:X

påcxedmxKl:xlmck~jbb~kXlX]gmPAl}t~~~~&.tX~Cj{~~

Fredningsnævnet for Randers amt, den 12 17 19 50.
P.n.v. •

E. o.
N.Topsøe-Jensen,

fro.

Indført i dagbogen for retskreds nr.57, Grenaa kØbstad m.v.,
den l4'juli 1950.
Lyst. Tingbog akt;Skab B nr.247 •
.Anm::Ejendommen er behæftet med pantegæld og servitutter.

Riis.
-:- -:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræftes.
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DISPENSATIONER>

Dispensationer i perioden: 16-02-1981

Afgørelser - Reg. nr.: 01345.05

I,



, (I ".Denllavn #<varter) .. Tøstrup Mf!11ff.iWt::t f }"rdftlingss'fyif:L.,l'r:
eller (/ de SlnderJydslce lands.
dele) bd. og bl. I tingbogen, 2 2 fllrf. 1382

art; nr., ejerlav, sogn.

e Ga.de og hus nr.:

(udfyld •• af domm .. kontorel)

'~.ø: os-o-
K.bers bopæl: O

'"'sTEMPE1MÆRK'E'-'"
,~,.: :}~....:'.~".' ~. ~,l:~_..~ ..,.~.~.~'-\ '

Gt'f"- ,j--..- .... ~. t 'I

KUN CnDlGT 'HeD AFSTEMniNG AI
DOHM9J(ONTC)«m KASUKONTROLAPPARAT

... 471fi18.

16IiUi:. 3%6 å000 o~~oq.AS~,

Anmelder: landinspektør
Jørgen Viskum
Jernbanegade 24
8400 Ebeltoft

REG. NR. /3V~ F

.!2...L!LL.A R A T ION

r""\

•
I anledning af at fredningsnævnet ved skrivelse af 9 feb.
1981 har meddelt samtykke til, at der ved skelforandring
overføres 185 m2 fra matr. nr. lk Tøstrup By, Tøstrup, til
matr. nr. lU smst. samt meddelt tilladelse til en tilbyg-

uning til de på matr. nr. l værende bygninger, tinglyses
ufølgende vilkår herfor på matr. nr. l Tøstrup By, Tøstrup

l) Tilbygningens tagflader belægges med moccafarvet bølge-
eternit, således at hele bygningen får ensartet tag.

2) Tilbygningens facade og gavl mod nord og øst udføres i
murværk, der fremtræder og vedligeholdes med en hvid-
kalket overflade.

3) Trærækken langs nordskellet, fra Tøstrupvej til kirke-
gårdslågen, bevares, og grene herfra samt eventuel ny-
plantning respekteres.

4) Kirkeomgivelsesfredningen, lyst den 14 juli 1950, på
kmatr. nr. l Tøstrup By, Tøstrup, omfatter det med

rødt på vedhæftede rids skraverede areal, der overføres
fra matr. nr. lk til matr. nr. lU.

Påtaleretten tilkommer Testrup Menighedsråd. og frednings-
nævnet for Arhus amts nordlige fredningskreds.

Som eJerea /6/;;1. _ ~I .
Dato I • {~ •.l,t"{ •• ~••••••••••••••

~ (..-h;//Mhl
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S ,en•• n a Kleld.kov Af$, K.benhavn

.~.- ...
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"/
I medfør af § 36 i kommuneplanloven meddeler kommunalbe-
styrelsen herved samtykke til stiftelse af foranstående
servitut. Tilvejebringelse af an lokalplan er ikke på-
krævet.

;....t?.:~.~...
fi~ e.L.,~4h.r.......................

PR/lu
Foranstående deklaration med rids ken godkendes

som værende i overensstemmelse med de vilkår, som er krævet
tinglyst.

Fredningsnævnet for Århus amts nordlige frednings-
kreds, den 9. marts 1981.

;t!~kP. Rasmussen
cst.

INDFØRT I DAGBOGEN FOR
RETTEN I GRENAA -

•• :-' '_ ,-:J
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