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MATRI KE L FORTEG N E L S E

(ajour pr. 8 /6 1967)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

I~ \/v'ft kgci) AJ <;+ru p

Gældende matrikulært kortbilag: H~ \ '7 G I

Se også REG. NR.:
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Matr. nr. Ja B" ,"'r.'"...,... ... Anmelder:

.......... ".lIaIII
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DEKLARAT ION.

Undertegnede
som ejer af matr. nr.". .. __ .'0111'-..,.... .... ,
deklarerer herved på egne og efterfølgende ejeres vegne, at
grunden er omfattet af naturfredningslovens § »...........
således at den 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 vedligeholdes på en efter nævnets skøn sømmelig måde.
Den i forbindelse med en dispensationssag af nævnet godkendt
tegning og beskrivelse begæres opbevaret i nævnets arkiv af
hensyn til kontrollen.

Denne deklaration 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. og Nationalmuseet hver for sig.
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lyst ved retten i Nørresundby den 8-6-1967.

Udskriftens rigtighed bekræftes
---Ø~~ ~,-e..

Ber.nt Henriksen.

•
r
,,,
,

',',.,



•j ••,,,
i•,
< •

!

Y·2fteJ

Akt: Skab -:::..,
(~.l

a1'fair nr 1_

Ct Vr-å HouedJaa rd

/jO()O

, ,
7777.,,

"

,

~--------

-••
••,

•

I
J- I l \ \

1
I


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>



