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MATRIKE L FORTEG N E L S E

(ajour pr. 3011 l 19~4 )
~~ omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

l 0l0\. B ee..l u \.IV\. BY l B~ lu VVl
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Gældende matrikulært kortbilag: (\Jov \ '"i G Lt

Se også REG. NR.:



l~~ ' Stempel: 2
B~lum by og sogn.
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~
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Akt: Skab nr. !JI
(udfylde •• f dommer o",orel)

kr.OO øreMtr. nr., eJerlav, sogn:
(i København kvarter)

el/er (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. I tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Købe~R~~ NR. ,3$"$'O
KredftorH p

Gade og hus nr.: Anmelder:

Landinspektør Bøgeholt-Laursen
Terndrup.

DEKLARATION.
Undertegnede Bælum- Solbjerg SOGNERAAD Eælum

som ejer af ~aroel 2 af matr. 1~ Eælum by og sogn,,

deklarerer herved paa egne og efterfølgende ejeres vegne, at
grunden er omfattet af naturfredningslovens § 25, stk. 2, jfr.§ 22,
således at den ikke må bebygges uden forudgående skriftlig
tilladelse fra Fredningsnævnet for Aalborg Amtsrådskreds. En af
en sådan tilladelse (dispensation) omfattet bygning må ikke
ændres uden tilsvarende tilladelse, og enhver af en dispensa-
tion omfattet bygning skal for så vidt angår det udvendige
stedse vedligeholdes på en efter nævnets skøn sømmelig måde.
Den i forbindelse med en dispensationssag af nævnet godkendt
tegning og beskrivelse begæres opbevaret i nævnets arkiv af
hensyn til kontrollen.

Denne deklaration tinglyses på ovennævnte ejendom, idet
der ~~d hensyn til hæftelser og servitutter henvises til ejen-
dommens blad i tingbogen.

Påtaleret tillægges Fredningsnævnet for Aalborg Amtsråds-
kreds.

Nævnets underskrift er, når deklarationen er tinglyst, god-
kendelse af, at der på det vedhæftede rids viste sted må op-
føres et helårs - etplanshus, når tegning med beskrivelse jfr.
ove::itfrorer godkendt.

Undertegnede ejer indgår på egne og efterfølgende ejeres
vegne på, at der på grunden ej må opføres andre huse, og at
det på ridset med sort skravering viste område snarest skal be-
plantes med skovfyr, rØn, eg og lignende, og at en sådan be-

;tillings-
","ulor

D Jensen & Kjeldskov A/S, København



voksning til stadighed opretholdes, således at huset syner
mindst muligt i landskabet. tf)

Bælum- Solbjerg Sogneraad Bælum 14. nov. 1964
J. Chr. Houtved
sognerådsformand

Fredningsnævnet
for Aalborg Amtsraadskreds den, 28/11=1964

Se!lierbe.C!Jk

Ovenstående deklaration tiltrædes som køber af den
omhandlede parcel, der er under udstykning.
Bælum den 16fnovember 1964.
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J. Krogh

Tinglyst ved retten i Terndrup den 30 november 1964.
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