
03716.00

Afgørelser - Reg. nr.: 03716.00

Fredningen vedrører: Egedal

Domme

Taksationskomm issionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 24-08-1964, 13-05-1965

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



~,

J.
~"
,I

i' e~.',.,

REG. NR. o 37 \<O ~ o o o

t:~ E DA L

• NØ (10 r
C

sø

MATRI KE L FORTEG N EL S E

(ajour pr. z lf/ 8 19(4)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

13y ø Ho Ir V\. U I./I.A-
\ \ .

I

Gældende matrikulært kortbilag: \ ro/ B \ ~ G 4

Se også REG. NR.: 0'37 l ~ . o \o
alt l q 8.000



• LANnlNS

~~ ~ 1'"
N~~
Anmelder:

/,UI<IÆRlandlnspektørBjørnkjær,
RØmersvej 8, Aalborg.

4238
- 5 SEP 1964

213/63.
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D E K L A R A T ION.

I

Undertegnede ejer af matr. nr. 5a GuldbæX by, øster .
Hornum sogn.deklarerer herved på egne og efterfølbende ejeres
vegne, at det ph vedhæftede kort med grøn skravering angivne
&real st~dig skal henligge i naturtilstand meu lyng og spredt
træ- og buskbevoksning, således at dette areal f. eks. ingen-
sinde må opdyrkes, beplantes eller bebygges. Bjergfyr og anden
vegetation, der har- tendens til ved selvsåning at brede sig
uforholdsmæssigt, holdes fra tid til anden i ave. Parcellerne
(1-15) i det o..~.rancdisse er beliggenne nord for den på kort..Qt
viste bygrelinie, må hver bebygges med een eru~elt helarsbebo-
else, hvis højde dog ikke må overstige 3 meter (det vil sige
afstand fra na:..urlibtterrain til det sted, hvor ydervæg og
tag mØdes) o~ skal holdes i efter fredningsnævnets skØn
dis~·~.retefarver f. s. v. angar det ydre. De pågceldende erl.l.nde
skal i videst muli[t omfang have mulighed for i tidens lØb
at antage karakter af naturen i det med grønt skraverede on-
råde, saledes at dette og byggegrundene kan fremtrade som en
samlet he~hed, med en diskret bebyggelse, hvilket skal være
det afgørende ved e~entuel fortolkning af denne deklaration.
(Plæner svarende til det dobbelte af bebygget areal godkendes
dog). Hvor hegn ønskes opsat må dette eksempelvis ikke bestå
af almindelig stakit, raftehegn og liGnende, Ren indskrænkes
til almindelig markhegn bestående af træstolper af l-l~ meters
hØjde forbundet med tråd eller to-tre trælægter.
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Denne deklaration, med fredninG::Jr:.tvnet _'"r A·l.l '1"'.' t.

som pi:. ta.J.eberettiget, må tinglyses på vVAru.~ VIl";; e,j eflC Jill, ine t

der nÆd hensyn til xervi tutter, pantehæft.e l ser . .
IL •..... t. [.el1·,:.L 22

til e~endoillIT.ens blad i tinebogen.

)lar deltlarationen er tin~lyst (;CBlder frednillGsnævllets

unc.er3krift herpå som dis.,ensation fra bes'u8.l.1.lelsen i natur fred-

ningslovens § 25, stk. 2, o:; godl'.encielse af apl' ørelse af oven-

t h j f ' § :J2.nævn e u.se, r. :':a..mr.e .LOVS _

'I'ernrlrup, den 1·ju4

Guldbæk , den ~~ 1064.

~11~ ,

Fredn.in~sn :,: et
for &J"on' .' ' .t. re •.J h.::.ls

~iu,/
'ichler~ t1

Indf('!rt. i da,:::b gen
for Re", t. <l i Nibs
den~ 5 SEP 1964

~~qÆI.A 'r~{
(f/It

Olav Hansen:
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Øsler lIorn'-/rn Sosn,
Hornum Ilerred,

Ha/h",:!! I1ml.

Fr~dslrov 5~

i-
Korkl.r ud/Qerd'.gel ,sOn] or/er>lerende 6t10;5'III
overenSkOn7sl /714//0/77 jredn'/151/7?,yndyhederne 09
'!iørøn vedr del med grøn sÆraverln,9 vlsle areaL
a/ rna-'r nr S q., d~ I~nkes ,/rI holdl Tor 6e6y!lge/.se
ved vds&"m~ ar de sJol5erede /Sparceller
0.: ~a. 5000/77, der lQ!!nke.sanvendl som 3'runde
m6c/ helårSbeboelse (naftJrsrunde),
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Matr.
øster Hornum sogn. Anmelder: LandinspektØr

B~ørnkjær, nømersvej 8,
Aalborg.

'. D E K L A R A T ION •

Som tillæg til min deklaration, l~st 1964,
vedrØrende ovennævnte ejendom, matr. nr.
øster Hornum sogn, bestemmer jeg på egne og efterfølgende
ejeres vegne, at de af deklarationen omfattede huse ikke
må anbringes på hØjtliggende punkter, ligesom husenes hØj-
de (fra naturligt terrain til tagryg) ikke må overstige
5~ meter.

Denne deklaration, med Fredningsnævnet for Aalborg
Amt som påtaleberettiget, må tinglyses på ovennævnte ej-
endom, idet der med hensyn til servitutter og pantehæf-
telser henvises til ejendommens blad

~

i tingbogen.

Indfe:rt i d".'-boR'en
for RetLan i 1!.i.o3
den ··9.1UN bci5

Y$Y.

§ /2 ~kt'.-
§ -L/u. ---
§ 14'
§ l.gy J II -

II

øre
"
II

II

lal t/, kr.
/J 1- - øre
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