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MATRI K E L FORTEG N EL S E

(ajour pr. 30/ b 1977)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:
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Gældende matrikulært kortbilag: \9 G "7

Se også REG. NR.: 04 b 4 S . 00 C)
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Skellerup-Kygaarcle,

Linaa sogn.
261 S -1.FEB1977

Anmelder:

MOG::NS Ctll:USTENSEN
HØ.u;s.T'ERE rSSAGf~RER

AAf:HUS

l:"()'7 V ;/1/ ,}
l, .J, u /; I

FRfDrilr-iGS~:Æv.'\ItT fOR MHU.):
AMTS VESTuGE rREIi,':J;r~GSr;m OS
Adr.: Arh~ by- (;.9 hl.'(f~3ret
TInghuset, Vester AIl\:l 10.
6000 Arhu3 1;:, Uf. OO~12:">\;17•

D E K L A R A T ION .
=========~=~============== ,.;,

Underskrevne ejer af' clen' under udstykning' vtJrende parcel

nr. J a.f mo.tr •.nr. J ~ SkeJ.lorup-Nyg,<:tC<.rde, Linaa sogn, hojesto-·

ret C,sabi'arer :-10[';0n s Chris eens en, Aarht:s, erkl@rer hcrverl i 'C.-u-

lednj.llg af' den af Fredning'snævnet :for Skanderborg Amt meddol"tE:

tilladelse til parcellens beby~celse, at tilladelsen er meddelt

paa :folgende vilkaar, bindende for mig og alle efterfølgende

ejere al grunden:

l. Der kan opfores et enramiliehus udført i overenSSLd~-

melse med kravene til helaarsbeboelse, i overensstcm-

m€ l se med en i fredn::"ngsnævDe 1; fremlagt teenin::; o~--; il1l:<l

bel it':~-eniled SOill cJnvi st under aas tedsforr e -;;ning og an-
e;iv (:!t p2.a vedh:.:;.ftcde ar lc.ndin s:;;ektør ~':erner XiOJ..SO;1,

~ilkeborg, u0færdiGsde ~okl~rationsr~6s.

Der sl..al til enhvor tid hold.es dC,;:<1pGdef';-~_rvcr p~:.a :'.1.<-

,-• !Jer :0:.]':2.1holdt":3 en ~løe.'end9 beplan c;ninf;' or.:krir.~: ll'_lS c 1: ,

..- l""'·' -,.. ','r

... ~ ~ _'-.... , L



uden samtykke fra :fred..."'1.ingsnævnetefter forudgaaende
forhandling med fredningsplanudvalget.
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grænse.

4. Den til enhver tid værende ejer er forpligtet til
at give almenheden ret til gaaende færdsel over
arealet arien sti, der placeres som angivet paa ved-
hæftede rids, nemlig langs den vestlige og sydlige

'. Disse vilkaar vil i henhold til Naturfrednin~slovens
§ 25 være at tin,zlyse som servitutstiftGnde paa nævnte ejen-
dom J11Gdoprykningsret i det videst mulir:e omfang.
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Med hensyn til pantehæftelser, servitutter og andre hyr-

der henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Paataleretten tilk0l7UllerNaturfredningsnævnet for Skander-
borg Amtsraadskreds.

Aarhus, den' juni 1967,

I
• Underskrevne ejer af'ejendomr;wn matr.nr.] a Skellerup-

Kygaorde, Linaa soen, gaardejcr Abner Kargaard, meddeler her-
ved tilladelse til, at nærværende dokument tinglyses paa
matr.nr. ] ~ som vedrørencie den frasolgte parcel, oG idet Ior-
plig-tclserne ef'teruJstyknincen vil vc~re at overi'øre til det
nye matrikEJlnunmer.

den :':- juni
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Efter sket udstykning og tilkØb af et mindre tilgrænsende

areal vedrører nærværende deklaration nu matr.nr. 3 '~, Skellerup Ny-
gaarde, Linaa sogn, samt matr.nr. 3 im, Haarup by og sogn, og dekla-
rationen begæres lyst som servitutstiftende paa de nævnte ejendo~ne.
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I
punkter.

Deklarationens indhold ratihaberes i Øvrigt i alle ord og

AarhuJ' den 8.september 1976

fr ~~CZ;:, ·??~-\ \
G / ~,

Foranstående deklaration, der ved en misforståelse er
blevet slettet at tingbogen, begæres herved tinglyst på matr.nr.
]h Skellerup Nygaarde, og 3im Haarup by og sogn.

Fredningsnævnet for ;~hus amts vestlige fredningskreds,
den 31. januar 1977.'

~Vl ..
1 \', l\./Vl./I
: v" ~V\Grathe• \
:1

SiJ.ke"c>orp.:•
TinGlysningskontoret,
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INDFØRT l Dl~lG20GEN FO;~
RETTEN f ~:;U~t:BOf~Q
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I
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DEN -1 FE3.1977
[2 ~ f!7 i ~d. ~?iI'

ti"" );,'~:;;, L ,med frist til l/lo 1977 for frem-
skaffelse af kommunalbestyrelsens samtykke, .jfr. kommune::...·
planlovens ~ 36•
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