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REG. NR. 02614.000

SULuRut' GRAVHØJ

INDHOLDSFORTEGNELSE
De.lA lavQ.1'"I'o V\ ko,""" V\I'I v.,,\~

- Gverefis!tOImsl:af 3/8 1960 (~), lyst 9/12 1960,
l' . li •• .om frednlng mod bebyggelse pa omrade om gravhøJ.

\hl \Q v '\o"" cl.~~p. iV'~ "'ø~b'1~e.l\ V\" e.. .

: 845 STØVRING 1216 I Sø

MATRIKEL FORTEG NE L S E

(ajour pr. 3 / 8 1960 )
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

7ae Suldrup By, Suldrup

-
Gældende matrikulært kortbilag: ..;.

Se også REG. NR.:



REG. NR . .t~/y
Matr. nr., ejerlav, sogn: Stempel kr.

Anmelder:
Landsretssagfører, cand. jur.
Hans .ange, Aars.
J.nr. 6422.

D e k l a r a t i o n •--------------~---~-~~-

•

Underskrevne sogneråd for Sønderup-Suldrup kommune deklarerer
og bestemmer herved. at der ingensinde på den kommunen tilhørende
ejendom matr. nr. 7~ Suldrup by og sogn må opføres bygninger for-
inden sognerådet har godkendt bygnings tegningen.

Endvidere bestemme •• at der ikke nærmere end henholdsvis 8 og 9
m fra vejmidte må opføres bygninger og andre faste anlæg af nogen art,
alt således som det fremgår a~ de indtegnede byggelinier pi det ved-
hæftede af landinspektør J.J. Orbesen, Aare, under 2, aug. 1960 udar-
bejdede deklarationsrids. og endelig bestemme., at de arealer. der er
indtegnet med gul farve på det vedhaftede rids stedse .kal tjene som
oversigtsarealer. hvorfor der skal Tere fri oversigt i en h_Jde af
1 ro over et plan, der bestemmes at de tilstødende vejba~r. midte, denne
best.mmelse omfatter dog ikke sne.

Det bestemmes endvidere. at der ingensinde -' bygges hær.ere end
6 meter til det østre og vestre akel af den parcel, hvorp~ den fredede
gravhøj er beliggende, og er disse byggelinier og81 indtegnet på det
vedheftede rids •

Den kloakledning, der er hedlagt oa som er indtegnet .ed rød ~arve
pi det vedijættede rids, skal stedse respekteres at fremtidige ejere
at ejendommen, og skal kommunen stedse have adgang til ledningeR .A-
lede., at den kan repazareres oe vedligeholdes. t,

Fremtidige ejere af parceller fra ejendomlUeA}J~ispektere., at
~o.munen opstiller de fornødne elmaster til gadebelysning og .t~-
'oreyning til udstykkede parceller.

" ~ Pltaleretten skal med hensYn til alle servitutbestemmelsern.
tilkomme Sønderup~Suldrup sogneråd, hvorhos Nationalmuseet og Aalbora
amts fredningsnævn også skal være påtaleberettiget m.h.t. bygg_li-
nierne. vedr. den fredede gravhøj, og skal Aalborg amtsråd være pA-
tal.berettiget med hensyn til bestemmelserne Oul bYttgelinier og over-
sigt.

Nærværende deklaration begære. tinglyst som servitut pi matr. nr.
7~ Suldrup by og sogn og henvises med hensyn til hæftelser af enhver
e1ags til ejendommens blad i tinghogen.

Suldrup. den ). august 1960. Lau-



_ ri ta Pedersen
Herlev Christensen
Marius Pedersen
Ing. R. Christiansen

ø.ter Holland
Theodor sp
Dagbard Jensen

n.t attesteres herved, at foran.tlehde underskrivere udger
det samlede Sønderup-Suldrup sogner d.

/

Laurits Pedersen
formand

•• Ting~y.t den 9. 12. 1960 •
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