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Udskrift
a f. ,

A k t : S k a b B nr. 647 d e k l a r a t i o n tinglyst
5. januar 1948 på matr.nr. 2a Hegedal, Fjellerup sogn.

-0-0-0-0-0-0-

B e t i n g e t skøde.-------..-------------
fra fru Laura Skipper, Hegedal, til landsretssagfører Holger Nielsen,

-~ Randers, ••• 80 •• 0.0 ••••••• 0.000000 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.' Sælgerinden for-pligter herved sig selv og alle senere ejere af
matr.nr. 2a Hegedal til ingensinde at lade opføre bygninger eller an-
bringe andre til bebyggelse eller hvilket som helst andet formål be- .
stemte indretninger på den parallelt med havet gående høje skrænt, på
det jordstykke, der ligger nord for skrænten og i en afstand af 100

meter fra skræntens kant og ind i landet mod syd. Denne forpligtelse
vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen matr.nr. 2a He-
gedal forud for al pantegæld. Påtaleberettiget og dispensationsberetti-
get er landsretssagfører Holger Nielsen, Randers, personlig, hans bo el-
ler arvinger eller den eller dem, som retten måtte blive overdraget til •
•••••••••••••••••• 0.0 •• 00 ••• 0 •••••••••••••••• 0 •••••••• 0.0 •••••••••••••••

• . . Hegedal, den 30. juni 1946 •
Laura Skipper

Endeligt skøde udstedt 7. oktober 1947~
Indført i dagbogen for retskreds nr. 57, Grenå købstad m.v.

Holger Nielsen.

den 5. januar 1948.
Lyst. Tingbog: Bd. Bl. Akt: Skab B nr. 647

Genpartens rigtighed bekræftes.
Dommeren i Grenå, den 5. januar 1948.

R i i s . .

• , I

Påtegning tinglyst 2. august 1952.
Påtaleretten (og dispensationsretten) med hensyn til den i foran-

st!ende betingede skøde optagne deklaration angående rådighed over matr.
nr. 2a Hegedal overdrages herved til de til enhver tid værende ejere af

7..r:matr.nr. 2d, 2e, 2f,v2h Hegedal~ Fjellerup sogn~
8l~ ~~"fi1'). 1. ~?<



Randers, den 21~ juli 1952.
Holger Nielsen.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 57, Grenå købstad m.v.
den 2. august 1952.

Lyst. Tingbog Bd. Bl. Akt. Skab B nr. 647.
G~npartens rigtighed bekræftes.
Dommeren i Grenå, den 2. august 1952.

No O. Nygaard.
cst.

-0-0-0-0-0-0-
, I Udskriftens rigtighed bekræftes.

D~mmeren i Grenå m.v., den 4. juni 1957~
Uden stpl. og gebyr
til off. brug.

Vestergaard.

Foso 16-1955.
Undertegnede ejere af matr.nr.e:

2d, 2e, 2f Hegedal, Fjellerup sogn, Sparekassen for Randers By og Omegn,
2g sst. J. J. Lildal, og
2h sst., A/S Banegaardsengen, Randers,

giver hervedg bindende for os og efterfølgende ejere, statsministe-
riet og fredningsnævnet for Randers amt, i forening eller hver for sig,
wn stedsevarende medpåtaleret og meddispensationsret med hensyn til den
i skøde, lyst som servitutstiftende den 5.1.1948, optagne deklaration angåe
ende rådighed over matr.nr. 2a Hegedal.

Vi er klar over, at vi herefter er afskåret fra uden samtykke fra
ministeriet og nævnet at dispencere fra de i nævnte dokument omhandlede
fredningsbestemmelser.

Nærværende er udstedt i anledning af en af statsministeriet betingel-
sesvis givet dispensation med hensyn til et på matr.nr. 2h Hegedal i strid
med reglen i naturfredningslovens § 25, stk. l, opført sommerhus.

Randers,' den lo. septbr. 1957.

L. Berneke. S. Andersen.
for A/S Banegaardsengen

Aksel Høj. Holger Nielsen.
Sparekassen for Randers By og Omegn

J.Lildal.

L J

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foran-
stående, bestemmes det, at tilbudet skal lyses på matr.nr. 2a Hegedal,
Fjellerup sogn.

Mariager, den 17. oktober 1957.
Frpnrli nO'c,1"lp'''''''''+ -P,...~ P...,~"l~~ .. ,~,



Indført i dagbogen for retskreds nr. 65, Grenaa købstad m.v.,
den 18. okt. 1957. Lyst. Tingbog: Akt: Skab B nr. 647.

Vestergaard.
-lb-o-o-o-

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Randers amt, den j, '1januar 1958 ..
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