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Ma1"r.ar. J ."
Haarup by,
Linaa sogn.
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D L K L A H A T I O ~

l I :t-'r"k.r.~VlleeJer e Cif de Ulllier udstykning værende
parceller ~ og 3 af ma tr. nr. J ~, Haarup by, Linaa sogn." ,~~;~"

i: • '

tandtekniker Leo ~æraa og højesteretssagfører Mogens Chri-~
stensen , LeVP'.eed' Aal LUS, erklærer herved i anledning af' d.
af Frednin""Tsna>vnet tOl' Skanuerborg Amt meddel te til.Ladelse

•

til bebyeeelse ~~a fornævnte parcel ')..... , at tilladelsen er ....
delt pUå følgende vil~aar, bindende for os og alle efterføl-
gende ejere af de to parceller:

l. Jer kan paa parcel 2 opføres et eent'amilie-hus ud1'ølf't

i overensstemmelse Illedkravene til helaarsbeboelse,i over ..
ensstemmeise meu en i fredningsnævnet fremlagt tegning 08"

med beliggenhed sum nærmere aftalt Ol aneivet paa vedhæf.ede
af' landinspektør J.IJall-Hansen udarbejdede deklarationsriØ.

Der skal til enhver tid holdes dæmpede rarvel' paa
huset el ter ni.pvnetsanvisning.

,- . 0er skal holdes en slørenue be~lantning omkring hu~.tl
Sil;,],'ues at (iet ses minust mu1 ilJ t fr& de tilstødende lodlt-'

••••••• IIII••••••• .. llW'l__ ~'llO_itlØlØIII .... __ 'liR~,rJ;~.~,.._ ...__ ...1 __ L ........ _ ..... !ii.i



~ De nævnte 2 parceller a~ matr.nr. 3 ~, hvie areal ~
fl'

tilsammen andrager ca. 9 tdr.land, maa ikke yderligere ,,~,
udstykkes eller bebygges uden samtykke rra rredningsDeVdtf

""..
efter forudgaaende forhandling med fredningsplanudvalget.

4. De til enhver tid værende ejere af de 2 parceller
skal hver for sit a~eals vedkommende være forpligtet til
at give almenheden ret til gaaende f'ærdsel over arealern.
ad en sti, der ~2ar fra ~rænsen til matr.nr. J Q. Skel-
lerup ~ygaarde, nf>d over parc~l :: 1,'lIlfr~ 'l'p,j f 01 flJanen,
indtil dennes areal begynder mod \t'bt shaledes som angi •• t

Disse vilkaar vil i henhold tll .\aturtr~u ..ln",1!I1o-
venf' ~' 2), stk.~, v."]p at tinglyse !'1O l servltutstit'tende
pa8 de ~ ejenctor.i:ne rJt~\.j 01)ry~knil1gsret l det videst mulige

omf'ane·

De t !Jemcrrkes, at ~arcel nr.J af mntr.nr.j ~. der
;;:.

m af:: ejes ai' højesteretssagførerhar et areal af j.~bo

Mogens Christensen, artes sammenIart ~ed dennps tilstødende
ejendom IlJatr.nr. j l:, .:>ke.l1erul-'·';Y5aar<1c.

Med hensyn til pdlltehæftelser, servi tutter og andre
byrder henvises til ejendommens blad] tj ntrbo{'en.

Pa<:ltaleretten tilkommer .\dturtr "111Il tlf sna'VrH?t for
Skancorborg Amtsraactskreds.

Aarhus. den

Underskrevne ""jer al ejendomn:ell m;·tr.nr. j ~,

Haarup by, Linc;luSO(I., stc,tsu'lsmflndharry HJørttllOlt Jenf;eJl,
der af Jordlovsudvalcet l:ar opnaaet tilja0el~e t11 at·h~nd.l-
se af de ~ parceller, meddeler herved tilladelbe til, at .. r-

værende dokument tinelyses ~aa matr.nr. J ~, Haarup by, Li...



Indtørt I aClgbogen for retten i Silkebor~

den -- J Ari(. 1968 V
. . /l./f~~

Lyst: tIngbog. bd: ~ ~
kr. 11-,./ 4/ akt: skab ~~,,~~~~~~'f'

• ~(~O~'A

fil; Jt-
t'~

~t.

sogn, som v~drer.nde de frasolgte parceller, og idet
pligtelaerne efter udstykningen vil være at overrere
nye matrikulsnumre.

Haarup, den æt -3 1968
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ruran., al'
liaaru.p by,
I.- (/UJ.Q., sogn..- ,
(jerr0 turred ,
5kam:iuborg ~.
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