
05761.01

Afgørelser - Reg. nr.: 05761.01

Fredningen vedrører: Nøruplund Byggeri

Domme

Taksatio nskommiss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 20-01-1975

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



tOI E~<=:L\Ot=\

REG. NR. O S -"7 (O \ ~ O \ O
~ØR U~LU l\J D BY Ct ~ ER. ,

\3(~ TI Sø
\ '-<. '-< ~ ~ ~ E 1> N I \'-.1 Gt

INDHOLDSFORTEGNELSE fv1vtR~
Dek.~va~~cVl a.t 2.0/1 \~, S" GævVl- l\b 17L'1j

Iy~t- lo/2: at- 9/'-t \C77S , (> ~ c;l'-'\ v e\.A..Jelse~-
'\)iLLc~ v tv' be{oyo~e..ls.-€-

•

i'

MATRI KE L FORTEG NE L S E

(ajour pr. C?/ {..l 1975-)
"SSAiA§9fi'1 omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

t ae t-.J øvup {u V\.cQ ( TI \r s~v-u P

:

Gældende matrikulært kortbilag: /'

Se også REG. NR.:



.. .,
"

,e

,e

lJi>. ,J;' ..,.
", ....

vedr. ejendommen, matr. nr.
, .'

stpl. 25,- ANMELDER.
Landsretssagfører
Otto Jespersen
st. Torv 16, Arhus C

01096
10 FEB. 1975

02701
-9 APR. 197: i'

D E K L A R A T ION

Undertegnede ejer, ingeniør Ivan Louis Pedersen, erklærer
herved for sig og efterfølgende ejere af omhandlede ejendom,
matr. nr. l ~ Nøruplund, Tirstrup sogn, at de på ejendommen
opførte bygninger samt planlagt nybygning vest for de på
ejendommen allerede eksisterende bygninger ikke må udlejes
til turister, og samtidig nedlægger jeg forbud mod, at ejen-
dommen benyttes til hotel, motel, cafeteria, pensionat eller
lignende.

Nærværende deklaration sltal tinglyses forud for al pantegæld.

Påtaleberettiget i henhold til nærværende deklaration er
fredningsnævnet for Århus amts nordlige fredningskreds.

Med hensyn til de ejendommen påhv.ilende "servitutter og andre
byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Nøruplund, den 20/1 1975.

Ivan Louis Pedersen

Til vitterlighed om underskriften s ægthed, dateringens r1gtig-
hed samt underskriverens myndighed.
Navn: Anne Hammerstrøm Navn. Karin K. Christens.n
stilling. sekretær Stilling: sekretær
Bopæle Sjællandsgade 119, Århus CBopæ1a Abealonagade 25, Arhua C' ... ..

, t

:...



"

Indført i t1nglysningsdagbogen
tor Or,n4 retskreds, a!delings-
kontore~'1, Ebeltoft, den lo. FEB. 1975.

Tingbog I BD. BL.
LYSTTirstrup AKV O NR. 433
Dokumentet er kun indført foreløbig
og vil blive slette den 30. 6.1975
medmindre det forinden påny er ind-
leveret hertil efter at der er sket:
tiltrædelse af bygningsmyndigheden.

J "..,

Holten"

I medfør af byggelovens § 4, stk. 2, meddeles herved" I ' •

samtykke til stiftelse af foranstående servitut.
e
4t Jens Aage Rasmussen

Indført i tinglysningsdagbogen
tor Grenå retskreds, afdelings-
kontoret i Ebeltoft, den -9. APu. 1975

Tingbog: BD. I BL.
LYSTTirstrup AKV O NR. 433
Dokumentet er nu endeligt indfert.

Holten

• Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Aarhus amts nordlige fredningskreds,
Civildommerkontoret i Randers, den 13. maj 1971,-
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