
Afgørelser - Reg. nr.: 04205.00

Fredningen vedrører: Snorup

Domme

Taksationskomm issionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 24-11-1966

Kendelser

Deklarationer

04205.00



FREDNINGSNÆVNET>



REG.NR. 0'\ 'LoS. oC o

SNO~uP

• l2\<O \ NV

MATRI KE L FORTEG N E L S E

(ajour pr. I (o/\L 196 b)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

•

Gældende matrikulært kortbilag: Sef> 19 G C;

Se også REG. NR.:



" ,~
,~ c ... .iJ

~ ".!ceds

Anmelder:Matr. nr, 31 3is13v b oG sogn.

landinspektør N. Randers
Lund.ve; 38 NIBE T.Iefon 358

DEKLARAT ION.

590 8 .16,OOV.~~i6egnede Thorvald Jørgensen og Bjarne Jørgensen
t' som ejer af matr. nr. 31 3islev by o~ sogn,

deklar~bfr herve~ på egne og efterfølgende ejeres vegne, at
grunde~ er omfattet af naturfredningslovens § ~2,
9~~OCOC~tt~ 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 vedligehcldes på en efter nævnets skøn sømmeljg måde.
Den i forbIndelse med en dispensatIonssag af nævnet godkendt
tegnIng og beskrivelse begæres opbevaret i nævnets arkiv af
hensyn til kontrollen.

Denne deklarat10n tinglyses på ovennævnte ejendom, idet
der med hensyn til hæftelser og servitutter henvises til ejen-
dommens blad i tingbogen.

Påtaleret tillægges Fredningsnævnet for Aalborg Amtsråds-
kreds .
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Skovområde med lyngbakker uden Opscf'tning af :;laster, boder
og andre skwnmende indr2tninser.
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