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.Bestlllinge·
formular

D ,len ... $t Kle!d.k •• , AIS, K.be.hsvn

Afskrift.
J ustitsDiinisteriets genpartpapir. 'Til skøder, skadesløsbreve, itvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
Fredningsnævnet for Rand,ers_aplt.1]'.__s.43/47. _

< -

_ • c

Akt: Skab B nr. 204.
(u4fyldes af dom~tuJ..ontoret)

Mtr. nr-, ejerlav, sogn:
{i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands·
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

21 ~ås~ed by
og sogn.

c Købers } c c

Kreditors bopæl:

Gade og hus nr.:
(hvor sid. ni finde.)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Handers amtsråd
kreds 070 dommeren i Bbeltoft.

4918 - 18/12 1948. Stempel: --- kr. -- øre.

U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for Randers amts fredningsnævn.

År 1948 den 6.juli blev fredningsnævnet sat ved nedennævnte
kirke, administreret af formanden, dommer E.Riis, Grenaa, under
nærværelse af provst Bxner, Hald.

Der foretoges :
43/47 jfr. 27/46 nr.19: "Råsted kirke".

Yderligere var mødt Adolf Kaas Pedersen.
Adolf Kaas Pedersen erklærede som ejer af matr. nr. 21 Håsted

by og sogn med bindende virkning for sig og efterfølgende ejere,
at nedenfor angivne areal ingensinde må bebygges eller beplantes
midlertidigt eller vedvarende, ligesom der ej heller på arealet
må opføres transformatorstationer, telefon-eller telegrafpæle,
derpå anbringes skur, udsalgssteder m.v.

Påtaleretten tillægges Randers amts fredningsnævn.
Arealet er nærmere bestemt følgende: Den del af matr.nr. 21,

der er beliggende nord for nordre kirkegårdsdige og vest for gård-
ejer Kristiansens mark, således som det nærmere fremgår af det
denne deklaration vedhæftede kort.

Arealet må godt beplantes med lavstammede frugttræer.
A.Kaas Pedersen.

Mødet hævet.
lUis. J. Bxner.

Nærværende udskrift, hvis rigtighed bekræftes, bedes tinglyst
på matr. nr. 21 Råsted by og sogn.

Bekræftelsesvederlag 2,- kr. vedlægges i stempelmærker.
Dommeren i Æbeltoft m.v., den l6.deoember 1948.

N. Topsøe-Jensen
skr.

Hr. dommeren i Rougsø m.fl. herreder,
R a n d e r s•



Indført i dagbogen for retskreds nr. 59 Rougsø herred og en
del af SØnderhald herred med Nørhald, Støvring og Galten
herred~ den lB'd~c.1948. v
Lyst. Tingbog ~ol: Akt:Skab B nr. 204.
Forevist kort, hvoraf genpart er henlagt ps.akten.
Ejd. er servitut- og pantbebæftet. J

J.Hansen.
-:- -:- - :'\t

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Bl'lldninl;SlIævnet for

Randers Amt~ - 7:SEP. 1955
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År 1947 de~ 18/10.blev.fredningsnævnet.for Randers amtsråds-
kreds sat i Raasted og administre~et af formanden, dommer B. Riis,
Grenå. \'..~

Der foretages:
Sag nr. 43/47 jfr.27/46 nr.19.

MØdt ·var l)formanden, dommer R. Riis, Grenå.··
.\ d)p~ovst Exner~,Hald. u

Yderligere mØdte sognepræst P.Kyst og gdr. Einar Christiansen,
hvis ejendom blev besigtiget.

r Gdr. Einar Christiansen erklærede med bindende virkning for
sig og efterfølgende ejere af ejendommen matr~ nr. 2g Raasted
by og sogn, at det sydvestlige hjØrne af 2g, der afgrænses af
følgende flugtlinier,
l) fra ejendommens sydvestre hjørne, 70 m langs.kirkegårdens nord-

dige, til den anden telefonpæl, regnet fra nævnte hjørne,,,
2) en flugtlinie fra nævnte telefonpæl, 50 m stik nord.
3J fra dette punkt en flugtlinie parallel med kirk~gårdsdiget til

skellet til·den mod vest grænsende ejendom, matr. nr. 2~,
skal fredes således: (.

Arealet må ingensinde bebygges·midlertidigt eller vedvarende,
ligesom der ej heller på arealet må opføres transformatorstationer,
telefon- eller telegrafpæle, derpå anbFinges skure, udsalgssteder

r·

8eslllllng.-
rormullr

D

r

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

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

- -. (

, c TI 96
Akt: Skab nr.

/""liMs øf dom_rr1etkonloret)
Mtr. nr-, ejerlav, sogn:
li København, kvarter)

eller (i de sønderjydske lands·
dele) bd. og bi: i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

2g~17,18 og
9l!Raasted by
og so~n. Købers }

Kredito~s bopæl:

Gade og hus nr.:
(byor "dønt findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Randers amtsråds-kreds v/dommeren ~ Æbeltoft m.v.

5D58 - 17/12 1947. Stempel: -- kr -- øre.

U d s k r i f t·
af,

forhandlingsproto~ollen for Randers amts fredningsnævn.

m.v.
Påtaleretten tillægges Randers amts fredningsnævn.

Riis. Einar Christiansen. Peder Kyst. J.Exner.
Formanden bemærkede, at arealet vil være at indtegne på et

kort, der vedhæftes denne deklaration.

Derefter begav nævnet sig til gdr. Anders SkjØt, Raasted.
Gdr. Anders SkjØt erklærer med bindende virkning for sig og

.len.eg Ir Kje:dskov. AlS. Københlvn



,'. -

efterfølgende ejere af matr.nr.17 og 18 Raasted by og sogn,
at et areal af bredde 8 m regnet fra kirkegårdsdiget ingensinde
må bebygges midlertidigt eller vedvarende, ligesom der ej heller
på arealet må opføres transformatorstationer, telefon- eller

, Itelegrafpæle, derpå anbringes skure~ ud~algssteder m.v.
Påtaleretten tillægges Randers amts fredningsnævn.

Riis. J. Exner. A. SkjØt•

Derpå begav nævnet sig til proprietær N. Blichert,
Kou~tedg~rd •

. Proprietær N. Blichert erklærer med bindende virkning for
sig og efterfølgende ejere af matr. nr. 9a Ra~~~eg by 9g SOg~,_
at et areal af bredde 20 m, regnet fra kirkegårdsdiget, ingen-
sinde må bebygges midlertidigt eller vedvarende, ligesom der
ej heller på arealet må opføres transformatorstationer, telefon-
elle~ telegrafpæle, ~erpå anbringes skure,Judsalgseteder m.v.

Påtaleretten tillægges Randers amts fredningsnævn.
Riis., N.~.Blicherto, Peder Kyst. J. E::x:ner. \',_.

~ærvære~de,~dskrift, hvis xigtighed bektæftes, bede~ lyst
som servitut på matr. nro 2g,9~,17 og 18 af Raasted by og ~ogn
med prioritet forud for allerede lyste hæftel~er og byrder,
jfr. U.f.R.1930 pag. 201. I • _ "

Bekræftelsesv~derlag,2,~ k~. vedlægg1s i stemp~+mær~ero
Dommeren i Æb~ltOft~ den 16.decb~.1947.

N. ~ops~e-Jensen
fm.

Til dommeren i
Nørha~d m,fl.herreder, R a n d e r s.

Indført i dagbogen fqr retskreds nr.5geRougsø herred 9g en del
af Sønderhald herred med Nørhald, Støvring qg Gal~~n herreder
den 17'dec. 1947.
Lyst~ Tingbog Fol. 4kt:Skaq.D nr.96.
Lyst på ill&tr.nr.17bog 18~, der ejes af Anders SkjØqt.

_Afvist f.s.v. ang. matr. nr. 9a Raast~d, da de~e ejendom i~lg~
tingQOgen ej~s,af 4nker Storm Møller tfg. skøde 1._10/6 1940.
Forevist kort, hvoraf genpart er henlagt på akten!
Herefter alene lyst på matr. nr. 2g,17b qg 18a alle Haasted
by og.sogn.

J. Hansen.
-:- -:- -:-

Afs~riftens rigtighed bekræft_s.

J.l'eduillgsllævnet' for
Randers Amt.

• L

~7:SEP. 1955
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fCaa.s t8d J9y.
Raasted Sogn,
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