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Matr. nr.
By
S,.,gn

2G, ~ og ~
Dokkedal ),y,
M,.,usogn

Anmelder:
Fredningsnævnet

for Aalborg Amtsraadskredø
Dommerkontoret
9575 Terodrup

,Undertegnede ejere ar matr. nr. 2~ D~kkedal by, Hou sogn,
~estemmer herved på egne ~g efterfølgende ejeres vegne, at det
på vedhæftede kort snm grønt område betegnede areal, stedse skal
henligge som et ubebygget naturområde, eventuelt til disposition
for en udvidelse at kirkegården. Vi indgår endvidere på, vedrø-
rende byggegrundene 15 - 2~ incl., at der på en bræmme af 10 mG~
ter, regnet fra det skel, der er nærmest kirkegården, ingensinde
må opføres huse, skure eller anbringes møddinger, hønsegårde
m.v., alt af hensyn til kirken. Vedrørende samtlige byggegrunde.
2 - 20 inclusiv, gælder, at der på hver kun må opføres eet en-
families beb~elseshus (villabebyggelse) •.

Undertegnede ejer af matr. nr. 2~, sst.,lndgår på at underr

kaste denne ejend~m en tilsvarende hestemmeIse både med hensyn
til lige nævnte lo meterbræmme ~g til villabebyggelse.

at:&1e,m~~'!-r1M"l~n-'M~~-2-.&f~øp".-Ri"""'M.-.......,~,..-~r
agtes snIg l s~gnerådet, endnu ikke måtte være udstykket, og
enten inddraget ovennævnte matr. nr. ~ sst. eller fået
eget eller egne matr. nr. r denne deklarati~n tinglyses, itld··
går undertegnede menighedsråd, ejer af matr. nr. 2~ sst. på,
at ovennævnte bestemmelse vedrØrende en på de lo meter og
ftHoi~~~~~~7r,:!~'ft!lri~~ee""'!!l!!llfl~I!'9~~~~.

Denne deklaration må tinglyses på matr. nr. 21m, 2~ og 2M)
alt af Dokkedal by, M"u sogn med fredningsnævnet som påtaleberet ..
tiget. I det omfang byggegrundene særskilt matrikuleres, overgår
påtaleretten vedrørende villabebyggelse til sognerådet.

Der henVises til ejendommens blad i tingbogen med hensyn til
servitutter, pantehæ!telser m.v.

atter passeret udsttkn:1ng af nævnte paIeel !! 8' _tr. MB 2(\P
.... , ekal deld:aratio!'left M45ttrli~ft8 H!k-el~~ere I'Pdt-lile sta.Ble
pSl'eelleft.

Efter conciper1ngen af nærv,ærende er oplyst, at parcel 2 af
~ og Pa~cel 2 af ~ er matr1kuleret som henholdsvis matr. nrr
2~ og 2~
Sag 360/66 - 2 -



1..

•

- 2 -

Som følge heraf erklæres, at matr. nr. 2bc under
kastes de ovennævnte to servitutter vedrørende lo me~si'~
brænmen og forbudet mod anden bebyggelse end villabebYt~t';f)J.-'
se. Med hensyn til matr. nr. 2E9:, der agtes overdraget" ':'.~
Menighedsrådet, gælder de samme bestemmelser som i incc

~;\"j.

ningen er fastsat vedrørende det grønne område.

den 20,A; 1969.

Sognerådet
Erik Sørensen,Jens Sørensen,H.Nielsen,
Peter Nielsen,Th Larsen,Erik Christensen og
M.Jensen Bach.

den 19 ,A; 1969.

Menighedsrådet
A.Christiansen,H,Nielsen,E Rolandsen,
J.H.Jergensen,H.Madsen,E.Larsen

og et ulæseligt navn •

den 19 /6 1969.

Axel Kristiansen

Lyst f.s.v.angaar matr.nr. 2ax-2ba og 2 bd. den 14-10-1969.
afvist for saa vidt angaar matr.nr. 2an og 2 bc.



r•
\

t

,-

'I.j l

\:'\ D 1 '\8 PI' K"l ØR F IR f', l AE"[ :'\ l:\,LEMAl\ '\

Akt: Skab nr.
(udfyld .. af dommerkontor •

---.:---------

\

-If
az

2

,
...J.--

c;. Cl

(
I I I,.

2
'TI

Dolrxeda/ 6j1
Hou .50.;;/7
F/esA-~/;77 l/c Fred

c.J.7

---
!Jc//, ~rd5c./ /J~/r>/" 19C9 I a/7/~dnlny at
...t/r:;; :'ySr7//y a/ de'/' lara.;//on

/1000
l ( /I ~en oS I- t' Ir' ~I- • • )
[5 \



+

~.
"

*
____ _ _ _ __ _ _ __ _ J

--\-~?,
~)

:ol( \

'120 ~ «:z 920 ?/7? \ /fl

\,

x

/'

\
----_\,~ It~

.,/
l'

'-

\ -

t-
"1
'"

,z-o~ @~
. r07

\ ! ~)- \
~

920 Z/TI

-----


	Forside
	Deklarationer 19-06-1969



