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Matr. nr. 2 b Bønnerup By,
Hemmed sogn

Anmelder:
Landinspektørerne
O. Hyllested og J. Stauns-
kjær, StoregaJe l, 8500
Grenaa.

stpl. 25.00 kr •

• D E K L A R A T ION •-------------~------------------------------------------------------

• Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr. 2 b Bønn~rup By,
IleDmed sOGn undl~rl:~lst8rherved mie;og efterfølgende ej-'reaf
denne ejendo~ ae;p~rceller. der m1tte blive udstykl~et herfra,
følgende bestemmelser o~,
l)at der till~;ges offentliGheden ret til færdsel til fods

og ophold på en gravhøj og nrenlet om:~ringdenne. hvorved
bemærkes, at bestemmelsen ikke giver adE8n~ til parkering
af motorkøretøjer eller til opslagning af telte eller op-
stilling af campingvofne, s~lv for kortvarige perioder,

2)at d3r for de to nordliGs~ p2rceller (de nuværender parcel-
ler 11 - 14) fastsættes en byr,gelinieforløbende i en af-
stand af 20 ID fra sydskellot af parcel 14,

3)at byggeri PQ disse parceller kun ffi:J ske med et en}~e1t fri-
tidshus med tilhørende garage eller carport på hver parcel,
udført som lav bebyg:;elcjeefter fredningsnævnets forudgå-
ende godkendelse af ~egninGer OG situationsplan, samt de
til byggeriet anvendte materialer og farver,

4)at der ikke nord for byu~e1inien må foreta{~'es-"nogen form
for bebyggelse, herunder ej heller opføre5 kiosker, boder,
transformerstationer, og ej heller opsættes flagstænger,
le~use eller andre opra0cnde genstande,

5)at der ikke o~~ring pa~cellernet bortset fra sydskellet, må
foretages hegning bortset fra et højst 30vCID højt fodhegn,
bestående af lette (tynde) stolper med en let (tynd) over-
ligger,

6)?~ der ikke, hverken på de nævnte parceller eller på are-
alet omkring højen m5 foretaGes beplantning, bortset fra

'..
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".. enkelte buske syd for den på parcellerne viste bygGelinie, og
7)~ bestemmelserne i naturfrednin~sloven § 53 i det hele iøv-

rigt skal være gældende for so.vel omrtidet omkrin8 højen som
de to nordligste parceller.

Påtaleretten ifølge nærværende deklaration tilkouruer FredninGs-
nævnet for Aarhus amts nordlige fredningskreds samt higsCinti-
kvaren hver for sig.
Deklarationen tinglyses på matr. nr. 2 b Bønnerup By, Hemmed
sogn med respekt af de nu piJ.1rvilcnuehEt.ft.clserog servitutter.

_ Som ejer ~;J.fmatr. nr. 2 b:

..................Bønnerup, den 16 - 2-73

•................................

Indført i tin51ysninesdaebo[en for
Grcnaa retskreds, dan

20 FEB.1973
tin.r:;bo['":Hemmed ILYST akt. B nr. 361ee Hids vedhæftet.

Holten
/rnn
KA

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for A0rhus amts nordlige frednin~skreds,
Civildo~meren i Randers byret, den 15. marts 1973.

Hallenberg
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Bid8 1 1:1000
Del af matr.nr.2b
Sønnerup By t Hemmed Sogn, Djurø B.rre Herred, Århus Aat.

Udf.æd1get i anledning at ting17BnlQ1 at deklaratton om ophold ..... l,
byggelinie, godkendelse at tegninger, torbud .od k10.ker 0.1" ~,
beplantn1ns m.a. "

"Grenaa i november 1972.
:?~r-----.
Landinspekter. Fredningsnævnet for

Aarhus Amts nordlige
Fredningskreds

. l "",

F.S. dJ /7Ø
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