
02404.00

Afgørelser - Reg. nr.: 02404.00

Fredningen vedrører: Gyden

Domme

Taksatio ns kom miss io nen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet '

Fredningsnævnet 11-08-1958

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



BestiJlings'
formular

1482
19. aug. 1958.

Mtr.l1r.; ejerlavr sogn: 104b, mfl. Mariager
(i København kvarter) købstads bygrunde.

• eller (i de sønderivd~ke lands-
dele) bd. og bl. j ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab / or.
(udfyldes af dommerkontoret)

Købera }. bo æl-Kredltors p.

Anmelderen$ navn og bopæl (kontor);
Fredning$nævnet for Eanders
v/dommer Fog, Mariager.

Gade og hus nr.;
(hvor sAdent Rndes)

amt

Stempel: kr.Stempe lfri. øre.

Fredningstilbud

Undertegnede Mariager kommune
Mariager kebstads bygrunde

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 104,Q m. fl.af by. sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

AreaLet omfatter hele matr. nr. 104b og 105 samt den del

af matr. nr. 106a og ~07, som på vedhæftede kort er afgrænset

af tynde sorte ]inier skygget med grøn farve.

Fredningen har følgende omfang:

1realerne må ikke bebygges eller beplantes .med høje træe,r, midlertidigt eller vedvarende,

ligesom. der heller ikke på arealerne ~Il1åanbringes transformatorstationer, telefo~- og tele~iafmaster

o. lign., derpfu ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-~
skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.



• • llll::l. rJ
For fredningen kræver icx ingen erstatning.Man . kommunens,
~ er indforstået med, at ovenstående fredningsti1qud tinglyses på mHx ejendom matr. 104b ')lo5

Mariager købs tad1?bygrunde .,:XUOCl06a,107 af by, sogn, dog uden UdgIft for mcK kommunen.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Mariager
byråd hver for sig.

, den lJl I 8 19 58.
Fr.Christensen.

c

Chr. Mikkelsen. Haakon Hansen. H. Krag Rasmussen.
Jens Verner Madsen. Anders Vestergaard. J •N • Hau l ri k •

Henning Larsen).

e
ti

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
.. 104b

bEstemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 105 107 af Mariager by,
, . (l 6' ..

grunde x~~~~t»~xzxzxz~~zxzx~~xzx~xf~xzxzx~~~~~~~w~~~~~
Xi~KWOO~X~~~~~xzxzxZXZXZ~g~Z~K~~ZWg~~~i~~~~Z~~B~g~!~
:p~Hdd~æ;x~Zllf: imitlret )m; )fJiopa:lll:wr.toozOOrJ.wg1;}C1~'kg!x"~lX

Fredningsnævnet for Randers amt, den 18 I 8 1958
'.f:,-

We
Fog ..

Gebyrfri )
i h.t. lov 140/1937 )
§ 142 - 3 kr.. )
): tre kroner )

Indført i dagbogen
ager købstad m.v.,
Lyst. Tingbog: Bd.

for retskreds nr. 62,.Mari-
den 19. aug. 1958.

lo3a,
I Bl.104b, Akt: Skab B nr.213.

107
Rids forevi,st.

Fog.
-0-0-0-0-0-

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Ran~;rs amt~ den q,,f.17~~)

//--'--~~~
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Statsministeriet.
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