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Al'IMELDER :
Fredningsnævnet for Aarhus amts
nordlige fredningskreds, Sandga-
de 12, 8900 Randers.

.'e

Ved en af nævnet den 7. januar 1980 truffet afgørelse'
er der meddelt tilladelse til opførelse af l hus på hver af matr.
nr. ene 20 g, 20 ~, 20 ~ og 20 t Dejret by, Tved sogn.

Det er et vilkår,
at der langs den øst for ejendommene gående vej oprettes rand-

beplantning,
at den langs kysten værende beplan:tning:~bipeholdes, så husene

er mest muligt skjult fra vandsiden, og
at et ældre på matr. nr. 20 ~, 20 ~ beliggende hus nedrives inden

3 måneder efter, at de~ først opførte hus er klar til indflyt-
ning.

~oranstående påtegning begæres i medfør af naturfred-
ningslovens § 64 tinglyst med prioritet forud for pantegæld.
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Nærværende uek1~r~tion, der er godkendt'a~;~redningenævnet
for Randers amtsrådekreds,den 15. aUgU2t 1949, osgæres
herved ly~~ p~ ejendommen matr. nr. 20~, 2oL, 20s og 201
Dejret DY, Tved sogn.

Fredn1ng~n~vnet for Randers
~mtsrb.dskreds, cen 15 1949.

o ~ ',J:. ~

~< H Kr.1,-:::.--_ ........--...
IG;~ Kr. ~- .
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Indført i Dari!Jo(len {&'1' J;"rol:iI -o
en Del af Ssndcr Irw·'~·(.'fl8s.:amt
Æ beltojt Ko bstu(ts RtIJJs t41J·oo.s.'

dftn 1 S AUG. 1949
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Afskrift.
KtU. nK, """C"~,-'

5J
Matr.nr.2Oq m.fl.Dejret by,Tved Sogn.
Anmelders Fredningsnævnet for Randers amtsrAdskreds

% dommeren i Ebeltoft.
Fredningsnævnet for Randers amt.
1.8.7/49.
737
15-8-1949.

• D • k l a r a t i o n •

:

Undertegnede øagtører,cand.jur.Herman Lauridsen,Freder1ksborg=
gade 1711 Kbh.K.,der er øjer af ejendommen matr.nr.20q,20r,20s og
20t,Dejret by,Tved sogn,forpligter mig herved til,nu efter at det
i statsministeriets skrivel.8 af 4/7 1949 nævnte sommerhus er opført,
ikke yderligere at bebygge fOrnBvnte fire ejendomme.

PAtaleretten iflg.denne deklaration tilkommer fredningsnævnet
for Randers amt.

København,den ll.august 1949.
Herman Lauridsen,

sagfører,oand.jur.
Frederiksborggade 17,2 telefon 12065 København K.

Nerværende deklaration,der er godkendt af fredningsnævnet for
Randers amtarid.kreds den 15.august 1949,b8ø-res herved lY8t pi
ejendommen matr.nr.2Oq,20r,20s og 20t Dejret by,Tved sogn.

Fredningsnævnet for Randers amtørldøkreds.den 15.aug.1949.
Ril ••

Indført i dagbogen for Mols og en del af Sønder herreds samt
Æbeltoft k$bstada retskreds den 15 'aug.1949.
Lyet. Tingbog 27 Fo1.138. Akt:Skab L nr.214.
Anml
1) Indskrænkning i ret til benyttelse m.v.
2) deklaration oa atrandfredn1ng 1 h.t.lov 140/1937 jtr.lov

"9/1940 § l.
3) Ejerpantebrev 8000 kr.

Ri1a.
...:- -1-

Afskriftens rigtighed bek~ftes.
Fredningsnævnet for

Ra;ø.de-m A.mt. den 23'oktbr.1953.

l.
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