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Matr. nr. Anmelder:
5 aq Brorstrup by og sogn. N.E. Westen-Jensen advokat

Aalborg.

D E K LARA T ION.

•
Undertegnede

som ejer af matr. nr. 5 aq Brorstrup by og sogn.
deklarerer herved på egne og efterfølgende ejeres vegne, at
grunden er omfattet af naturfredningslovens § 22•
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 sømmeljg 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.
Fredningsnævnet tiltræder, naar timg1ysning har fundet sted, ved
sin underskrift ,at den paagældende parcel maa bebygges med to huse
efter tegninger , der jfr. ovenstaaende skal godkendes af nævnet.
Med hensYn til husenes placering skal denne~~geledes godkendes.
Det er en aftale,at arealet skal bibeholde~~ si~nuværende
udseende som skovareal.

Fredningsnævnet for AAlborg amtsraadskreds
Dommerkontoret Terndrup
10-7-1967

Schierbech (signe
som ejer af matr.nr. 5 aq Brorstrup

Vejby Andersen (sign)
købersom JQ:BX af matr. 5 aq Brorstrup

Frederik Als. og Christian Als. (sign)Lyst ved retten i Hobri 13-7-1967
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