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Metr. nr. , !.!
BOg~8Ø by, Viatoft sogn

3337
-6 MAJ .1974

Anmelder.
E. Munch Andersen
landsretssagfører
K. O. Pedersen
advokat
P. Stisen
advokat
Frue Kirkeplads 4,

5311
12 JULI 1974

stp1. 25,-

D E K L A R A T ION

P. Leth Espensen
landsretssagfører
Thorkild Rydahl
advokat
Knud Thale
landsretssagfører
8000 Århus C

Undertegnede ejer af matr. nr. 3 !! Bogensø by,
V1stoft sogn, bestemmer herved bindende tor mig og etter-
følgende ejere i forbindelse med opførelse af somm~rhu8 på
parcellen.

at sommerhuset til stadighed holdes sløret af
træ og kratbevoksning. der skal vedligeholdes
omtrent 1 den udstrækning det er vist på den
til Fredningsnævnet fremsendte situationsplan.

!! der ikke sker yderligere beplantning på ejen-
dommer, ej heller i skel.

!!der ikke opsættes andet hegn end et indtil
1,20 m højt, åbent trådhegn (vandrette tråde
eller stormasket net, såkaldt dyrehegn) på træ-
p.le.
!!der foretages fældning af nogle træer, som
stAr på oldtidshøjen M b. 2417.17. Fældningen
skal ske 'ved oversavning uden gravning i bøjen.
at adgangsvej ~il ejendommen
den syd for liggende parcel,
Fuglsø by, V1stoft sogn.

finder sted over
matr. nr. l m-
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Denne deklaration tinglyses som servltutstiftende forud
, ,for al pantegæld 1ovennævnte ejendom.

,Med hensyn til servituttet henvises til ejendommens blad
i tingbogen.

Påtaleret efter nærværende servitut tilkommer Frednings-
nævnet for Aarhus Amt, Klrkegade 2, 8900 Randers, og Rigsantikva-
ren, Frederlksholms Kanal 12, 1220 København K.

Arhus, den 23/04/74

(ulæselig sign.)• Indført i t1nglysn1ngedagbogentt for Grenå retskreds, afdelings-
4t kontoret i Ebeltoft, den -6MAJ 1974

Tingbog.
LYST V1stoft

BD. I Blt
AKV Q NR. 547.

Dokumentet er kun indført foreløbig
og vil blive slette den 30/9 1974
medmindre det forinden påny er indle-
veret hertil, efter at der er sket : erklæring! h.t. lov
246/1960 § 4. ANM. Ejendonmen er forud behæftet med pantegæld
og servitutter, hvorom henvises til ejendommens blad i ting-
bogen., Holten

I anledning af bygge lovens § 4, stk. 2, meddeles herved
samtykke til stiftelse af foranstående servitut.

Ebeltoft, den 28. juni 1974.

Jens Aage Rasmussen

Sagsb~handlerl
Ing. J. Andersen.
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Indført 1 tinglysningsdagbogen
',tor Grenå retskreds, afde11nga-

kontoret 1 Ebeltoft, den 12 JULI 1974
Tingbog 1

LYST Vistoft
BD. 1 BL~
AKV. Q NR. 547.

Holten

Foranstående retsanmærkning af 6/5 1974
ophæves.
Dommerkontoret i Ebeltoft, den,20. august 1974.

(Ulæselig sign.)

Udskr1ftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Aarhus amts nordlige tredningskreda.
Civildommerkontoret 1 Randers, den 13. maj 1975_
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