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De arealer beliggende mellem de i ovennævnte fastsatte byggeli-
nier og den til enhver tid værende vejgrænse skal stedse holdes
tilsået med græs og må kun beplantes med enkeltstående træer og
grupper af lavtvoksende buske. På arealerne må ikke opsættes
hegn af nogen art, hverken mellem de enkelte parceller eller dis-
ses afgrænsning mod vejen, udover hvad der måtte blive krævet af
vejmyndighederne. Arealerne må ikke benyttes til udendørs oplag-
ring af materialer og varegrupper i reklamemæssigt øjemed eller
som oplagsplads for affaldsprodukter, ligesom der ikke må opsæt-
tes skure eller boder, hverken varige eller midlertidige eller
anbringes reklameindretninger. Anvendelse af arealerne til par-
kering eller etablering af parkeringsplads må kun finde sted ef-
ter aftale med fredningsnævnet og efter nærmere anvisning af det-
te. Dog tillades parkering og/eller indretning af parkeringsplad-~,

~ ser i det under II anførte område på de fjernest fra hovedvejen
, hedn. Aarhue Amt "It'(,
, Sag Nr. I{~-/19 ,~
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ah uMatr.nr. 3 ,3,
Sd, Sas, sat, Sav

uog S , Kattrup by,
Kolt sogn.

Anmelder:
Ormslev-Kolt sogneråd,
Hasselager.

D E K L A R A T ION=====================
v V, ti atV

t 3ah, 3u, Sd, Sas, 5Undertegnede ejer af ejendommene ma r.nr. ,
avl! uVS 'og S ; alle af Kattrup by, Kolt sogn, deklarerer herved med

virkning for såvel nuværende som fremtidige ejere af ovennævnte
ejendomme at:

. u as at avI: For så vldt angår matr.nr. S , S ,S og S
geliniem efter naturfredningslovens § 25, stk.
stand af 26 ID fra den eksisterende vejmidte på

bestemmes byg-
4 til en af-
hovedvej Alo•

ahII: For så vidt angår matr.nr. 3 ,
nien til en afstand af 40 m fra
hovedvej Alo•

u d3 og S bestemmes byggeli-
den eksisterende vejmidte på
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liggende 20 m af 40 m bæltet, og således at fredningsnævnets vil-
kår med hensyn til beplantning og indretning" af pladserne følges.

OvennæTnte begæree tin~lst servitutstiftenae på matr.nr. ,ah, ,u,
5d, 5a8, ~t, 5av og 5u, alle matr. nr. af Kattrup DY, Kolt 'sogn.
Med hensYn til allerede på ejendommen hvilende servitutter henvises
til ejendommenes blade i tingbogen.
Pltaleretten vedr. denne deklaration tilkommer Naturfredningsnevnet
for Aarhus Amt.

Hasselager, den ~t juni 1966 •
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Undertegnede .ognerådsformand atteeterer herved, at ovennævnte ud-
gn iiet .Balde .ognerld. ~p- ~ .
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Undertegnede, ejer af ejendommen matr.nr. 5as, Kattrup by, Kolt
sogn, tiltræder herved, at denne deklarations foranstående be-
stemmelser tinglyses servitutstiftende på min ovennævnte ejen-
dom matr.nr. 5as, Kattrup by, Kolt sogn og at påtaleretten til-
kommer Naturfredningsnævnet for Aarhus Amt.
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lighed for underskriftens ægthed,
da terinn rigtighed.

Navn. '--- \'~ ~~

Stilling: ~~
Adresse: ~.~I" \"'t~l~l

underskriverens myndighed samt
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lighed for underekriftens ægthed,
daterinn rigtighed.

Navn. \_\~ 4~
Stillingt ~~
Adresse. ~ ........tl .. \" I.

uhderskriverer.A ~~r~

Navr.:
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Ormslev-Kolt kommune. ejer af ejendommen matr.nr. 5u• Kattrup
by, Kolt sogn, begærer herved denne deklarations bestemmelser
aflyst af tingbogen for så vidt angår ovennevnte ejendom matr.
nr. SU, Kattrup by, Kolt sogn, idet deklarationen fe j lagti8Jjl.

er tinglyst på denne ejendom. Jo' ••

Samtidig begæres deklarationens bestemmelser tinglyst servi-
tutstiftende på ejendommen matr.nr. SD, Kattrup by, Kolt sogn,
tilhørende Ormslev-Kolt kommune, således, at matr.nr. Sn, Kat-
trup by, Kolt sogn, oTeralt i deklarationen indtræder under de

tt~ bestemmelser hvor matr.nr. SU, Kattrup by, Kolt sogn, er nævnt.
Påt~le-



~p·ten tilkommer Naturfredningsnævnet for Aarhus Amt.

Hasselager, den ~,j- oktober 1966
På eognerådets Yegne

efter)imyndi~~Be
:dI~~\'
8ognerldøformand

•e
e

'1l Yi~t.r11g~e1 ~ ~ ~nd~r8kritt.ne ægthea, underskriyerens myndig-
hed 8.at oat~r1ng~n~ rigtighed.

Adresp4t:

Navn: ~~~
Stillings ~~~;~.
: .. ~, <. l -i L. 1:' ,14' c."

!'avn: ~~T~- ~.~./,'~//,/
Stilling: 4..,r:::,/,/~,.-'~,;"/.

Naturfredningsnævnet for Aarhus Amt, hvem påtaleretten vedr. denne
ra.. 1eklaration tilkommer, tiltræder herved, at deklarationens bestem-

melser ~flY~~B f.e.v. an~år ejendommen matr.nr. 5u, Kattrup by,
:Col t, sogn.

Indført I dagbogen for
Aarhus sønure Herredsr et

t'

den 12. NOV.19 6 6
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aiMatr. nr. 3 ,
Kattrup by, (alt sogn.

I henhold til diepen8.t1~n~~~ri~~.~~ ~" '
ningsns.evnetfor Aarhus ut b@g.re r ;)r1Il~." 'I; -- ii - ,:r.'" ~ , It e J t::!'

aiaf eJendoJlJllenmatr.nr. 3 ,Kattrup by, i{c~t ~<"!!f)l. åenr.e 1e,L.a-

ratione bestemmelser tinglyst eervitutetiftende på ovennævnte
ejendom med bindende virkning for ~!vel nuværende som fremtidi-
ge ejere af ejendoaaen.
De i deklarat1on.~ 'mtilJtr :-: .~~. v', ,. .... .!t'

alt ogeå være R:.~j end. t o ~ . '" ~ ""

Kolt sogr..
Med hensyn tii 8l:.r~]~.'
vises til ejend:luuaenf:Jt ..lIJ..1 1. ":l~&r.".';t'f~ •.PAtaleretten vedr. denne bestemmelee tilkommer Naturfredning8næT~
net for Aarhus Amt.
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Hasselager, den k. marts i967.
På sognerådets vegne
efter /~jflnd1ge;Je
,/;;(;{;l,~~.
Bognerådsformana

Til vitterlighed for underskriftene ægthed, underskriverenø
myndighed samt dateringens rigtighed

Navn I q~ ~"tiJ"? Navn:
stilling: ~~~~;/~ Stilling:
Adres.e. ~?L"'- V Adresse,
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