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Matr. nr.: 7~, Hresum by
Sogn ••••: øster Hornum.
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D e k l a r a t i o n •

UndersIerevne ejer af matr. nr. 7~, Hæsum bJ', øster Hornum sogn
deKlarerer og bestemmer herved på egne og efterfølgende ejeres vegne

af
at grunden er omfattetvn8turfredningslovens § 22, samt delvist § 25

stk. 2 og § 2.

at der på ovennævnte ejendom kun må opføres indtil 3 huse.
at husene skal placeres indenfor de tre cirkler, med en radius på lo m,

der er vist på vejhæftede rids og hvis centrum er afmærket med træ-
pæl,

at bygnin6stebn~n6en for de enkelte nuse skal godkendes af frednings-
nævnet forinden byggeriet påbegyndes, ligesom senere tilbygninger
eller ændringer af husene skal forelægges nævnet til godkendelse.

Med hen~yn til de øvrige på ejendommen tinglyste servitutter og
pantehæftelser, henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Påtaleretten tillægges fredningsnævnet og Nationalmuseet som på-
taleberettigede hver for sig.

Guldbæk, den ...~:..~~9. .~~ .

Som ejer af matr. nr.

Jnderskrevne sOE:!'lerådmec deler herved som b~rGningsrr;.JrYl'J::'gr.ed:':'l2.a 1",lae
til at nærværeYlde deklaratlon tinglyses jfr. l~ndsoyggelovens § j st~ -.
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~-!ornurn,den •••... /.((l~ .

0. Hornum kommune
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En d~1 af

Hæsurn by

Øsf~r l-IornUrT7 sogn

HorniJrT7 herr~

Nærvtrr~no'c p/on ~'iudarbeJdet' ;,/ al ,rø/gt!' o~k/arc7f/on om

hehY99t::/$~ "nd~n /"or d~ pd p/on~n V/s/~ ~,rj.d~r hl-".s (:~/7rrUrTT

I rnork~n ~r rnorkt::r~f rnøod I-r~pæ/~.
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FREDNINGSNÆVNET
fOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

FREDNINGSKR EDS

REG. NR. Y/~ ~
Aalborg,den 15. april 1983.

KONG HANSGAOE 18 • 9000 AALBORG'

TLF. (08) 12 7011

Journal nr. ~ 6/83 .

Støvring Kommune,
9530 Støvring.
vedr. matr. nr. 7 d Hæsum, Ø.Hornv~. - Opførelse af enfamiliehus

inden for skovbyggelinie og på areal omfattet af deklaration
lyst 2.decembe~ 1966. Deres sags nr.35/83.

-----~--------------------------_._---------------------------------

•

Under henvisning til Deres skrivelse af 21.februar 1983
godkender Fredningsnævnet, at der på ovennævnte ejendom opføres
et enfamiliehus i overensstemmelse med. fremsendt tegning og be-
liggenh~dsplan dateret 18.februar 1983 på vilkårp at huset op-
føres i røde eller brune sten og forsynes med mørkt tag. Af
hensyn til kontrollen forbliver tegningerne i nævnets arkiv.

Ovennævnte godkendelse, der er en dispensation fra be-
stemmelserne i naturfr,Ådningslovens § 47 stk. l nr. l og dekla-
ration lyst 2.december~966, kan efter san~e lovs § 58 ind-
bringes for Over.fredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 Københc.vn K.,

Cif den, der l1ar begæret Fredvl1.ngsnævnets afgørelse, FY';2..:iYling s-
styrels2n, Nordjyllands amtsråd, SLovring kommunalbestyrelse og
Dan.J1larksNaturfredningsforening .

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-
delt den pågældende klageberettigede .

En tilladelse må ikke udnyttes før klagefristens udløb.
Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af o;erfredningsnævnet. ~7rv~'ende tilladelse brO t .
falder, såfremt' den ikke ~r udnytte/inyt~ ,5 _år Fra dato. .

, /.);r(),,-c(~c'<a '--~~~' /'.', L-J/ E.Bruun de Neerg ard.
Til orientering, idet der vedlægges kopi af deklaratfbnskort.

XFredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 København K.
Nordjyllands Amtskommune, teknisk .forvaltning,

"" Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg ø.Jr.nr.8-70-10/23.
Amtsfredningskontoret, Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg ø.

"Jr.nr. 8-70-52-1/23-3-83.
Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Runddel l,

2000 København F.
DN, v ./5tud . .5'ci-=nt.John N2>'".:lStf~dJr-.nssi:1,~Viborgv~'j lo,

9530 Støvring.
Hr. Per Simoni, Mastruphøj 73, 9530 Støvring.

I

Bilag. E.Bruun de Neergaard:
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