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Matr. nr. 1
a 

Ramten	 LANDINSPEKTØRERNE

Ørum Sogn.	 0. HYLLESTED OG J. STAUNSKJH

GRENAR

Deklaration.

Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr. l a Ramten By, Ørum Sogn
underkaster herved mig og efterfølgende ejere af det på vedhæftede
viste areal (2442 u) og parceller, der måtte blive udstykket derfra,
følgende bestemmelser:

1, Arealet må kun udstykkes i 2 parceller.
'2,'På hver af de 2 parceller må kun opføres eet lavt eetplanthus til

helårsbeboelse uden udnyttet tagetage.

3, Husene skal placeres med facaden langs den Offentlige bivej.
4. Husenes vestfacade skal placeres i en afstand af 20 m regnet fra

den offentlige bivejs østlige kørebanekant.

5, Byggestedernes regulering skal ske på den måde, at husets midtpunkt

11› • 	 placeres i den nuværende terrænhøjde, hvorved der bliver tale om en
mindre afgravning mod øst og opfyldning mod vest.

6, Langs med skellet mod matr. nr. lg smst. skal foretages og vedlige-
holdes en yderligere tæt beplantning af et 5 m bredt bælte med blan-
det løv- og nåletræer til en klar afgrænsning mellem byområde (matr.
nr, la) og fredningsområde (matr. nr . lg).

Påtaleret ifølge nærværende deklaration har fredningsnævnet for Randers
amt,

Deklaratio en tinglyses som hæftelse på matr. nr . la. Med hensyn til
andre hæfllser henvises til ejendommens blad i tingbogen,

Jensen & Kjeldskov Å/S, København

Ramten, den 24. september 1969.

Peder Kjær Andersen

Bestillings-
formular
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