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t', øat~.ør. lA Afskrift.
A.lbek. RiaseuOSD..

REG. NR. :l13 'I I~ (,/
3799. ll. sep. 1961.

YredlJin~snæVllet for
Randers amt. ved t0m-
mer Fog, lolartager.

J,
/"l \,11r

I nnledn1D8 af. at fre4nlttgsnæVlult for Iiandert3 amt bar erklRett -
sie sindet at give en betinget 4.ispen{;Q't1on fro naturfredttlul!Sloyeft8
rEl8el ombyggelinie ved 8kOve. tillige 1nfleholdecde tilladelse til bY4-
ge1'1 e:fternaturfredltlD~lo'fea$ § 22. hvilken dispensatioD 'f11ko_
til at indeholde godkende1ae at,at der på en parcel. somacljtmkt st•

.Ostenfeld.-nose17thal. Grenau. har købt a:.f ligeledes m-edunde,rfieål'lede
gåJ'd.eje:rska Gerda Henny Jensen, Albækgård.e,. opføres en bol!3.nJbeb:t'ta..
40$1"fors1ttas tied \\1-otrt.\D fra d. tæt f,()rbl passet'ende eksleterea4e luft-
leclnina syd for paree1.1_. Ulbad6r 3eg, BArde3enke Gerda Henrl1 laDs.
efter aftale I:IeQac1junld; Osteufeld-RoseDtbal at lade den solgte lod, 4er
•• endnu. ikke er frastj"iclcet matr ..nr. la Albæk. hvis hartkorn er 4 t4.
., sk': , flt•. 11; a1b•• ol! den $fllste grunde omgivelser. nærmere betqøet
det 'areal 'af matl"~ør. la. der lig_ iadenfor 300 soter fra dæ eolgte
grunds skeJ.;tfredes således.

1'& selve <læ .1«'8 104. der s:t lEmdinspektør"llested. ar-.
er opmålt til U135m3.. ma ku::J opføres een hel..!l.rsbeboelse OS eø hermed
sammODb:r.gllet garage. aYgningøn skal ·Jære med lavt tag 08 have cUaue.e
ftu'var, så den bedet mulige ha:rmoni med r.aturen opnås. iJygniu!steIfJl!lB
og far'Ver skal !odkendes Bf tre4rd.nganarmet, tuden bYJseriet pl'beøa4u.
E.ndrintrer i byggeriet m! kun ske med :lreani~gsnævnet.& go<1kerulel.e. BIl-
sets f2.1"Ver og ved1igeholdelsest.ilatand skal t11 enhver-tid kttrmegod.
kendes af nævnet. Såfremt. det ik1ceholdes ordentligt vedlige efter rtøt'Y-

nitte opfattelse, kat) dette medføre, at den Givne d1s}1ansat1on bOrt:fal-
der. &'tremt fredningsnævnet foretrækker det, kan nævnet, hvis ejer.
trods gi vat pf!læg ltk~ ho14er ht1Se~1 foreskrevet stand" lade det for-
nødne foretage :for ejerens regning og lada det medg:iede beløb inddrive.
'fed udpantniog_

Irtden for '00 m fra d-.m ~ldend9 i>&'l"Celø«rænsel" mod nord. øet.
syd oG "fest ml ;fremti<i!g ikke bygB'e8" hvonllOd ejerens ret til bepl_'-
øing ikke 11ldsJtrænk.es...-

ft ae fredede area1.er. lodden såvel somollg!velserne, miihvert.
midlertidigt eller 'fedvnren4e aøbr1nl:!es tmusformatorstatiober. telefob-

11 r e d n i n l.! s ce k l a r c t i o n ..



•

og telegrafmaster o.l. ikke opsættes skure. udsalgsstedert isboder,
.egne til beboelse eller a~dre efter fredningsnævnets opfattelse
skønhedsforstyrrende genstande.- Overtrædelse af denne regel kan
medføre~ at nævnet for vedkommende ejers .regning lader påg.ældende
faste indretning 'jerne og det medgåade beløb inddrive ved udpant-
Ding~ Der må føres el-l6dning til den tilladte hel~rsbeboelse.

Den opnåede dispensation indeholder udelukkende dispensation fra
bestemmelserne 1 naturfredningsloven, men ikke 1 brandpolitiloven,
landsbyggeloven eller regler om sani tære forhold, hvorim ejareD hen-
vi.es til vedkommende sødre Mpndigheder.

Nærværende ml tinglyses på matr.nr. la Albæk. Rima; sogn at
hartkorn som foran nævnt med respekt af fredningsdeklaration 1 b.t.
i 2 1 lov nr. 140/1937. i hvilken forbindelse ejeren fplyser~ at byS-
geri4t på den solgte lod ikke vil komme til.at ligge inden for lo~ •
fra nogen kæmpehøj eller andet oldtidsminde. og med respekt af alle-
rede tinglyst pantegæld:- Efter endt udstykning skal nærværende de-
klaration for så vidt angår den solgte lod have priori5tet forud for
paøtegæld. I stamejendommen har nærv.ærende deklar~tion oprykkende
prioritet, og ved omprioritering eller nypantsætning opnår den prio-
ritet forud for pantegælden;

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Randers amt pi det
offentliges vegne.

Albækgårdet Rimse sogn. den 31..august 1961~
Som ejer af matr.nr. la Albæk. Som køber af nævnte lod.

•

Gerda Jensen. st~Ostenfeld-Rosenthal.
e Til vitterlighed om ægte underskrifter,- dater1ngens rigtighed
tal og underskrivernes myndighed.

Henning Hensen, landsretssagfører, Grenaa~

4t Idet 1zadmiWlS ....etzføx nævnet herved modtager forannævnte
deklaration, bestemmes, at den vil være at tinglyse som nævnt,
idet den ansøgte dispensation meddeles.

Fredningsnævnet for P~nders amt,
dommerkontoret i Mariager. den 9. septa-Jber 1961.

F o g -.:

Ju., Indført i dagbogen for Grenaa retskreds, d: ll. sept. 1961.
Q'VV Lyst: Tingbog: Akt: Skab A nr: 625.
Afgift 3 kr.

Ves tergaard.'
Afskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet fer
~' ':JC"S Amt. J~EB 1962

Dommerkontoret, Msr...... tf;{;. •

, /~
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Matr. nr. l ~ Albæk by,
Rimsø sogn Anmelder:

Erik Kjellund
landsretssagfører
Vestergade 11, 8000 Aarhus C

stpl. 25,- F.S. 489/73

28. O~T 1974-10659. J

D E K L A R A T ION

I forbindelse med tilladelse til opiorclse af nyt stue-
hus pA den underskrevne g~r'de~pr Kurt Møller tjlhørende ejendom
matr. nr. l ~ Albæk by, Rimsø sogn forpliEter underskrevne ejer
mig til at lade det nævnte nye stuehus opføre som et lavt et-plans-
hus i henhold til r,odl(endtetegninger, 8t lade huset opføre i mok-
kafarverte teGlsten og lade taget bekl~de i tagsten i samme farve,
eller evt. med strå eller grrc-s,at behandle alt trmværk i mørke
farver, at bibehoJde 0& (1m fornødent forny den på arealet værende
bevol<:sning,samt g..! nedrive det eksist~rende gomJ.e stuehus.

BeJ igfenheden for det nye stuehus S:.I:lt b0;JLmtnin[Ten er an-
givet PLl ha slagte tingly sn in, ~srids.

Påtaleberetticet i henhold til n~rværenrle deklaration er
fredningsplanudvalcet for Århus a~t, Marsolis Boulevard l, 8000
Århus C samt fredningsn~vnet for Århus a~t, Kirkesade 2, 8900
Randers.

Arhus den 25. oktober 1974.

Kurt Nøller
(sign. )

Omstående deklaration goekendes tingJYGt servitutstiftende
på matr. nr. l ~ Albæk by, Rims0 sogn.

Nørre Djurs kommune,
GIesborg, den 24.10.1974

B. Nielsen
/.. J''"

(sign. )
\ I', -II", .,'



Indført i tinglysningsdagbogen for
Grenå retskreds, den 28. OKT.1974

Tingbog: Rimsø
LYSTAkt A nr. 625
Rids vedhæftet.

R2TSANMÆRKN1NG:P& ejd. hæfter
Servitutter samt pantsGæld.

,I

I~
Holten
(sign. )

Udskriftens rigtjghed bekræftes.
,Fredningsnævnet for Aarhus amts nord.Li,;;efredninr~skrcds.
Civildommerkontoret i Randers, den ll. december 1974.
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