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Afskrift.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer tH udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Fredningsnævnet for Randers amt. F.s.42/51.
Mtr. flr.; eJerlav~ 80gn: 8m. Knebel by
(i København kvarter)
eller (i de sønderjvdske lands- Og S Ogn.
dele) bd. og bl. i ting-
bogen .• art. nr., ejerlav,

80gn.,

Akt: Skab nr.
(udfyldes uf dommørl<onlo,et)

, Købers }
. bo ælKredltors p,

Gade og hus nr.;
(bvor sådsnt find•• )

Anmelderen~ navn og bopæl (kontor);

Fredningsnævnet for Handers amts-
rådskreds.

79 - 15/1 1952.
Stempel: -- kr. -- øre.

Fredl1ingstilb ud

Undertegnede Ingemann Thomsen
af Knebel8m ogtilbyder herved som ejer af matr. nr. by. sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

En bræmme omkring kirkegården mod vest og nord på henholdsvis
og 40 m. Arealet vest for kirkegården afgrænses mod syd af
private vej, der er anført på matrikelskortet.

\ Freoningen c har følgende 'oif;fang: . . -
Arealerne må ikke bebygges ener beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

• • 0

ligesom der hener ikke ,på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
l' ~ - - -, ~.

o. lign., derpå ej opsættes skure,. udsalgssteder, i~boder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande .• '



For fredningen kræver jeg in'gen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilpud tinglyses på min ejendom matr.

af Knebel og sogn, dog uden udgift for mig.by,nr.

Påtaleberettiget (henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Knebel
menighedsråd hver for sig.

9/ 11 1951Knebel , den

Ingemann Thomsen.

1..

-Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
-\.) \ d

af Knebel.bEstemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. by,8m.,-v

og sogn,xOC~mroxxXXXX~KXXXXX~XXXXXW~KXXX~~~~~XR~k~

xilC.M~~~:m~llfXiiJ2CXXXXXxxxxx.xlxtoroiigør:xet:xOOKtb.RUg;,r~K:fm<kJ!OCJJw.ll1x~x~et

Xil'åX~OO~){lX:xwNattxOO1Xg:OOJ!OO1DbjtdexJl:oo>:llXgt.mi!:xq.kte)Jx

15/1 1952

K. G.Larsen.
Indført i dagbogen for retskreds nr.57 Ebeltoft kØbstad m.v.,
den 15'jan.1952.
Lyst.Tingbog 19 blad 152.Akt:Skab D nr.72.
Til præjudice hæfter pantegæld og andre servitutter.

N.O.Nygaard.
ost •

Fredningsnævnet for Randers amt, den
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Afskriftens rigtighed bekræftes.
Fredntn!;snævnet for -7: SSEEPP.,'95§ .

Randers Amt. , ~
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