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(I København kvarter)
eller (I de sønderjydslce lands-
dele) bd. og b\. I tIng-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

Købera }
K d't bopæl:re I ora

REG. HR. JbS7:V

By og Segne

Gade og hU8 nr.:
(byor ddant linde.,

Anmelderens navn og bopæl (kontjor); ~~ 50
CHn. KR,JlG Z
L&NUtiJl(l ....l·b&.l~u:;'·i.:J>itci.a( ~ •

"Stempel ~.' 2 kr. 00 øre.

rD1!:KLARATIONl!"./- - - - - - - - - - -;L -
I Anledning af, at der af Natu~edningSnævnet for Aar-

hus Amtsraads~eds er meddelt underte ede Arbejdsmand Chr. Vil-
lumsen, Borum, Dispensation ningslovens § 25 til Opførels(

tt af en Bygning paa Matr. Nr. 20 Borum By og Sogn, forpligt~r
jeg mig og senere Ejere paagældende Ejendom til at aedbryde

I
I

Øeatllllnga- v/.... __
rorrnolar , Cl

'pi-P .
I

I • _

Jenoen " KJeld.tov, AIS, Kebenh .. 'n.

e
e
•

D

efter et Tidsrum af 30 Aar frEde paa Ejendommen værende
Dato. saafremt der ikke
pensation fra ~rednings

Nærværende

Tidsfrist er meddelt ny Die-

vil være at tinglyse paa Ejen-
dommen, Matr. ~r. 2 t, Borum By og ~gn, med Paataleret for Na-
turfredningSnæ~e~tor Aarhus Amtsraadskreds.

,~.'~7
, ,I~.I,

1;Z ~\j f' ~
f ~

I
$'

I

Borum, den 23. November 1950.
o. "Nillumsen.
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(I København kvarter)
eller (I de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

Købers l
K d·t f bopæl:re lora

nr~ NR II <..., 1\1\I:Ua I a I t? v I ..u

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

~~!~::Tt~t~~/:/3h_r:7
1\ !. r~'~";; ~) 72 ~I

Gade og hus nr.:
(hvor Ildant lIndeaI

Stempel: 2 kr. - øre.

D e k 1 a r a t i o n •

I Anledning af, at der af Naturfrednin~inævnet for ARrhus
4'

Amtsraadskreds er meddel t under tegnede Fr;d'Marie b·ristiansen,
~/

Borum, Dispensation fra Fredningsloven$ § 25 til JpfØrelse af en
~ygning paa Matr. Nr. 20 ~, Borum B~g clogn, forpligter jeg mig

Iog senere Ejere af den paagælden9~ Ejendom til at nedbryde fte paa
r

Ejendommen værende Bygninger·~ter et Tidsrum af 30 Aar fra Dato,
,/saafremt der ikke inden sa~e iidsfrist er meddelt ny Dispensation

,
/fra l' redningsmevnet. ,-. /"

Nærværende Deklaration vil være at tinglyse paa Matr. Nr. 2 v

Borum by og ~ogn,~m~prioritet forud for al Pantegæld og med ~aa-
, I'

taleret for "atu1edningSnævnet for Aarhus Amtsraadzkreds.

/ Borum, den 19 Januar 1951.
(\ ',/'" , >',-\J ",,' Marie Aristiansen.

Til Vi (erl~hed om Underskriftens Ægthed, u~teringens Rigtig-
Myndighed:hed

r'etersen Navb: Anne Petersen
Stilling: Husmoder
.bopæl: Borum.Borum VandmØlle.



Bestilling.-
formular

Mtr. nr .• ejerlav. sogn:
(i København kvarter)

eller (j de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i tingbogen.

art. nr .• ejerlav. sogn.

Gade og hus nr.:

Stempel: kr. Akt: Skab I; nr ..J J I
(udfyldes af dommerkontoret)

øre

20 e, Borum by og sogn. Købers l
bopæl:

Vre..ll ... rr I..... "'11'""" .... .1

Anmelder:

14 rr:~'AO""! ... ro,: 8 I 3·f ..u. I.; I~' \.I f :

Den i foranstående deklaration fastsatte frist,
der udløber den 19.1-1981, er ved fredningsnævnets
resolution af 25.9.-1973 blevet forlænget til 19.1.-
2011.

"

D ,.nsen & Kj.ldskov A 's, Kebenhavn

NATURFREDNINØSNÆVNET FOR
MHUS AMTS 8YDl1IE RElltINBBKAEDe , den 13. februar 1974.

L. Thorup.

§ Kr.
§ "....
] "
~ "

Kr.

Indført 1 dagbogen for
Århus by- og herredsret
14FEB 1974

-----X,YST AKTli~NR.JJ/

Karen Moustesgård
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Mtr. nr., ejer/av, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i tingbogen.

art. nr., ejerlav, sogn.

Stempel: kr. Akt: Skab - nr.
(udfylde •• f dommerkoo,oret)

øre

20 f, Borum by og sogn. Købers }
bo æl:Kredltors p

Gade og hus nr.: NATURFA~~NET FOR
ÅRHUS AMTS SYDlIGE FRfDNINSSKREOS
Adr.: Amu~by- og herTederets 1. afdeling.
Tinghuset, Vester Alle 10,2. eøllv.,
8000 Århus C, tlf. 06-12.20.77. lok. 45

Den i foranstående deklaration fastsatte frist,
der udløber den 23.11~1980, er ved fredningsnævnets
resolution af 25.9~1973 blevet forlænget til 23.11.-
2010.

, den 13. februar 1974.

L. Thorup.

e 5 Kr. lndfør~ 1 dagbogen for
~ II

Å b Og nerredsret_. rhus y-,.,
14F EB 1974J ..

~NR..JJ2
~ .. /

/

LYSTe /Kr. l,-aren Moustesgård

Beltillings-
tormular

D lensen & Kjeldskov A S. København
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Borum By.
Borum Sogn. Framlev Herred.
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Its7 DUDSKRIFT
ef

fortwtdllngspr<>tt*OU8!'!
for

NATlJRfRID'4ltmNÆVNET FUR
ARHus AMTS SYDLISE FflEDNINGfMEOO

REG. NR.

År 1985, den 13. marts behandlede nævnet
Sag nr. 14/1985 angående ophævelse af deklaration

lyst 13. februar 1951 om fjernelse
af bygninger på matr. nr. 20 e
Borum •

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer L. ~ horup,
det amtsvalgte medlem, godsejer I. Tesdorpf, og suppleanten

Itt for det kommunevalgte medlem, arkitekt Skjøth.

I' \

••
e

Der fremlagde s skrivelse af 25. januar 1985 fra ejeren
af ovennævnte ejendom, hvori ansøges om, at deklarationen
må blive ophævet.

Deklarationen blev tinglyst på ejendommen den 13.
februar 1951 med frist til at fjerne bygningerne senest
den 19. januar 1981. Fredningsnævnet har den 25. september
1973 forlænget denne frist til den 19~anuar 20l~. Baggrunden
for deklarationen var, at ejeren i 1951 havde opført bygningerne
uden at søge dispensation fra den på arealet værende skov-

~
byggelinie.
~ Amtsfredningskontoret har anbefalet, at den pågældende de-
klaration ophæves.

I amtsfredningskontorets skrivelse af 25. februar 1985
hedder det bl.a.:"En nedrivning af huset i 2011 vil ikke med-
føre en væsentlig forbedring i landskabelig henseende, da
området nærmest vejen forts~vil fremtræde som et areal med
spredt bebyggelse, da der som før nævnt findes flere lovlige
enfamiliehuse i området. Amtsfredningsinspektøren vil derfor

(~ ikke modsætte sig, at deklarationen aflyses".- Ejendommen har tidligere været besigtiget.
Der er i fredningsnævnet enighed om, at der ikke



..

•

••

er tilstl·~ellg aIuedning til at opretholåe deklarationen
af landskabelige grunde og fredningsnævnet bestemmer~ at
deklarationen kan aflyses.

L. Thorup Ihn

Udlkrlftenl rlgtlOhed bekreftes.
Efttr naturfrlønlng.lovens § 58 og § 47 kan frednlng~nevnetl afge-
,e'.lr Indbringes for OVlrfrednlngsnevnet (.dr. Amalleg.oe 7 1258
København K.) af bl. a. an.øgE:ren, amtaridet, kommunalbestyrelsen og
.nerklndte foreninger og Institutioner lamt .r Ikovejeren ved dl..
penaatlon fr. Ikovbyggellnlen.

KI.g.fristln er 4 uger fra den dag, afgerelsen er meddelt d.n
plg.ldlnde klage berettigede.

En tilladelse eller dlspenlatlon ml Ikke udnyttes ff" udløbet
af klagefrilten. Er klage IndgiYlt. mi tlll.del .. n elllr dis~n .. tlonen
Ikke udnytte., medmindre den opretholdes at ØvertrldnlnoanllVneI.

Tilladelsen bortfalder, "fremt den Ikke e, udnyttet Inden 5 Ir
fra dens meddelel ...
frMnlng...",et for klw. amts sydl," trNAlftlWedI, åen 15 HRS.1985

L~
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lJDSKRIFT
af

to.1landtliigsp.-otokoUen
for

NATURfREONltmUEVNET FOR
ÅRHUS AMIS 8YDLlæ ~

REG. NR. IbS? ))

År 1985, den 13. marts behandlede nævnet
Sag nr. 37/1985 angående ophævelse af deklaration

om fjernelse af bygninger på
matr. nr. 20 f Borum.

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer L. Thorup, det
amtsvalgte medlem, godsejer I. Tesdorpf, og suppleanten for
det kommunevalgte medlem, arkitekt Skjøth.

Fredningsnævnets formand bemærkede, at der på naboejen-
dommen til ovennævnte ejendom i 1951 er pålagt en deklaration
om fjernelse af bygningerne, og at ejeren af ejendommen efter
ansøgning har fået deklarationen slettet.

En ganske tilsvarende deklaration er den 30. november
1950 tinglyst på matr. nr. 20 f.

Ejeren af matr. nr. 20 f Borum har tidligere ansøgt
og fået fristen til nedrivning forlænget til den 23.
november 2010 •

Fredningsnævnet har begrundet ophævelsen af deklarationen
på naboejendommen med, at der ikke af landskabelige grunde
er anledning til at opretholde deklarationen.

Amtsfredningskontoret har anbefalet, at deklarationen
ophæves. I amtsfredningskontorets skrivelse af 25. februar
1985 hedder det bl.a.: " En eventuel nedrivning af huset
i 2011 vil ikke medføre en væsentlig forbedring i land-
skabelig henseende, da området nærmest vejen fortsat vil
fremtræde som et areal med spredt bebyggelse, da der som
før nævnt findes flere lovlige enfamiliehuse i området.
Amtsfredningsinspektøren vil derfor ikke modsætte sig,
at deklarationen aflyses".



Ejendommen har tidligere været besigtiget.
Der er i fredningsnævnet enighed om, at der ikke er tilstrække-

lig anledning til at opretholde deklarationen, og frednings-
nævnet bestemmer herefter, at deklarationen på matr. nr.
20 f Borum, kan aflyses, da de to ejendomme bør behandles
ens.

L. Thorup. /00

Udskriftens rigtighed bekreftea.
Efter naturfredningslovens § 58 og f ".,kan frednlngsnevneta afg..
relser Indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Am&liegade 7 1256
København K.) af bl. aoansøgeren, amtsriøet. kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner Hmt af .kovejeren ved dia-
pen.ation fra skovbyggelinlen.

Klagefristen er 4 uger fra den dag .• fgørelsen .r meddelt den
pig.ldende klagebereUlgede.

En tilladelse eJler di.pensatlon ml Ikke udnyttes ~r udløbet
af klagefristen. Er klage indgivet. mi tillade'sen eller dis~nll8tionen
Ikke Udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsn.vnel

Tilladelsen bortfalder, "fremt den Ikke .r udnyttet inden 5 ir
fra dens meddelel.e.

Frednlngenawnet for Arhus amts 8Y(fllge frednlngakred8, den 15 HRS. 1985
L Thorup.

e
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