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Knud Thiede
landsretssagfører
Århus C.

Knu•hiede, rhus C.

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 6 2 og 6 g	 Stempel:	 5 kr. — øre	 Akt: Skab 	 nr.
(udfyldes a dommerkontoret)

bopæl:
Kreditors

Gade og hus nr.:	 Anmelder:

(i København kvarter) Knebel by og sogn
eller (i de senderjydske lands-

dele) bd. og bl. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Købers }

•
•

Deklaration

Undertegnede, tandlæge Th. Kreilgaard, Libravej 5, Århus C.,
bestemmer herved gældende for mig og den til enhver tid v arende
ejer af ejendommen matr.nr . 6 2 og 6 .g. Knebel by og sogn følgende:

I anledning af at fredningsplanudvalget for Randers amt har med-
delt dispensation fra naturfredningslovens § 35 til bebyggelse
af matr.nr . 6 2 og 6 g. Knebel by og sogn, tidl. parcellerne 2 og
3, hver på ca. 3.2oo m 2 , erklærer undertegnede ejer af de nævnte
matr.nre med bindende virkning for mig og efterfølgende ejere:

1. Parcellerne må ikke yderligere udstykkes.
2. Beplantning må af hensyn til udsigten fra Knebel-Vistoftvejen

over Knebel vig ikke beplantes, dog bortset fra sædvanlig have,
hvis beplantning må ske med tilbørlig hensyntagen til den nævn-
te udsigt.

3. På matr.nr . 6 2 Kndbel by og sogn må der alene opføres et een-
fa-miliehus i eet plan med tilhørende garage, og på matr.nr .
6 2_smst. må der opføres en klinikbygning i eet plan. Klinik-
bygningen skal opføres og placeres således at den ved tilbyg-

. ning i stil med eenfamiliehuset i eet plan med garage på matr.
nr . 6 2. Knebel by og sogn kan anvendes til beboelse eller bebo-
else med klinik.

De nævnte parceller er nu ved Landbrugsministeriets skrivelse af
12. november 1968 udstykket således:

matr.nr . 6 2 Knebel by og sogn, areal 3.599 mo
2 , heraf vej 450 m22

-	 -	 6 g. -	 - - -	 areal 2.969 m', hvnaf vej 40 m .

Påtaleberettigede er fredningsplanudvalget for Randers amt og fred-
ningsnævnet for Randers amt eller de myndigheder, der måtte træ-
de i disses sted.

Nærværende deklaration vil være for min regning at tinglyse på
matr.nre 6 2, og 6 .9. Knebel by og sogn med prioritet forud for al
pantegæld.

Århus, den 7. januar 1969

Th. Kreilgaard

11 vitterlighed om underskriftens ægt• d cateringens rigtighed
og underskriverens myndighed:

Bestillings.
formular

D Jensen & Kjeldskov A/S, København
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