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Undertegnede ejer af matr.nr. 42r Tranebjerg by og sogn deklarerer
. -
herved bindende for mig og efterfØlgende ejere af nævnte matr.nr.
de nedennævnte bestemmelser. Deklarationen afgives som vilkår for-
ud for meddelelse fra Fredningsnævnet for Århus amts sydlige fred-
ningskreds af dispensation fra § 53 i lovbkg. nr. 520 af lo oktober
1975 (naturfredningsloven) i relation til Gl. Brattingsborg voldsted,

4t fredningsnr. 2917.33, til brug af ejendommen matr.nr. 42r Tranebjerg
tt til parkeringsareal for lastbiler.

Det på vedhæftede rids med bogstav A betegnede område må ikke uden
fredningsnævnets tilladelse anvendes til andet end parkering af
las tbiler og må kun forsynes med anlæg (f. eks. vaskeplads), der'·er
en naturlig fØlge af arealets nævnte anvendelse. Der må på arealet
ikke opfØres bygninger.

Foranstående deklaration begærc5 i medfØr af § 64
af l. oktober 1975 tinglyst servitutstiftende med
matr~nr. 42r Tranebj~rg by og sogn •
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Senest i'foråret 1979 plant~~ rundt cm pa~keringsarealet en i ridset
vist, 5 m bred beplantning med træer og/eller buske med det formål
mest muligt at skjule de på pladsen henstill~de l~stvogne m.v. Be-
plantningen skal vedligeholdes som afskærmning.
såfremt beplantningen efter fredningsnævnets skØn ikke opfylder for~
målet, evt. ikke vedligeholdes tilstrækkeligt, kan til enhver tid
kræves supplerende beplantning. UdfØres sådan beplantning ikke inden
for fastsat frist, kan de påtaleberettigede lade den udfØr~ på eje-
rens bekostning.
Det på veilllæftede rids med bogstav B betegnede område skal henligge
som ubeplantet landbrugsareal eller i græs og det ~kal i alt væsent-
ligt friholdes for selvsåede træer og buske.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet åg fortidsmindefc~altn~ngen un-
der Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen.
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Som ejer af matr.nr. 42r

··..·/~·~~·······Johs. Strøm
...................

Som kØber af parcel 2 af matr.nr. 42r :

Dato: I?~.~.-.(~~~ .

e.odkendes
påkrævet.

l henhold til kommuneplanlovens § 36.Lokalplan ikke
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