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Matr.nr. 32b
Ejerlav Hadsund By
Sogn Hadsund Sogn

25, - kr.Stempel: Akt: Skab
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D E K L A R A T ION
om

køberet, rådighedsindskrænkning, byggelinier.

Undertegnede ejer af matr.nr. 32~ Hadsund By og Sogn bestemmer herved
forpligtende for mig og fremtidige ejere af parcel l og parcel 2 af
matr.nr. 32b følgende:

L Hadsund Kommune og Fredningsnævnet for Nordjyllands Åmt kan når som
helst i forbindelse med etablering af et rekreativt område omkring
gravhøj (1614-15) beliggende matr.nr. 61! Hadsund By og Sogn, kræve
afstået 485 ~ af parcel l og 513 ~ af parcel 2 mod et vederlag pr. ~
som er lig den på overtagelsestidspunktet gældende offentlige vur-
dering. Arealerne, der begrænses af skellet mod matr.nr. 61! og en
linie 18 m parallel med denne, er vist på vedhæftede rids, som er
udfærdiget af landinspektør Mogens Poulsen, Videbæk.

2. på ovennævnte arealer må der ikke placeres master og lignende, fore-
tages ændringer i terrænet eller plantes træer. Arealerne må anvendes
til have dog må almindelige havevækster herunder buske ikke have en
større højde end 1,5 m.

3. Parcellerne pålægges et byggefelt, indenfor hvilket al bebyggelse
skal holdes. Byggefeltet begrænses af linier 5 m fra vejskel mod
Hedevej og 25 m fra skel mod matr.nr. 61f alt som vist på vedhæftede
rids.
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! IPåtaleberettiget ved krænkelse af nærværende servitutbestemmelse er 11
Fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds, Had- l!
sund Kommune og Fortidsmindeforvaltningen. :
Nærværende deklaration, der er betingelse for Fredningsnævnets god- r I
kendelse efter naturfredningslovens § 53 til udstykning og bebyggel-Ijl
se, begæres tinglyst servitutstiftende på matr.nr. 32b Hadsund by ,I
og sogn og er i henhold til naturfredningslovens § 64 bindende for il
ejer og indehaver af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn l!
til, hvornår sådan ret er stiftet. l!
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Fredningsnævnet
for Nordiyl!onds amts
sydli J0 L Gdn:w)::;!<r t:ds
Gabels«;:1i.r1.,;, nr\(,() AnlnorQ:;~~<_u_

, den 22. december 1976
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Godkendt til tinglysning

Hadsund byråd, den 8. februar 1977

P. b. v.~' ''--.. .
/n';c~~

Tage---<Jkspersen
borgmester / B.Boye
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