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Kl:b. NK. ~Ydt::J;P

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer tH udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

for Randers amt.Fredningsnævnet
l!\ S. 23/50-11.

Mtr. nr.; ejerlav~ sogn: 47g Værum.
(i Københavnkvarter)

eller li de sønderjvdske lands-
dele) bd. og bI. j ting-
bogen, art. nr.; ejerlav,

sogn,

Akt: Skab nr.
(udfyldes uf dommørkontoret),

I,

Købers }
bo æl' ----Kreditors p.

Gade og ~us nr.;
(hvor sAdut lindes)

Anmelderensnavn og bopæl (kontor);

fredningsnævnet for Randers amts-
rådskreds ved dommer.~og, Mariager.

4267 - 2/9 1952.
Stempelfri •

Stempel:' ----kr.-- øre.

. ,

Fredningstilbud

Undertegnede Værum-ørum kommune
by. Værumaf Værum.47g _ sogn, attilbyder herved som ejer af matr. nr.

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

Hele matrikulsnummer 47g

• (J

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes ined høje træer, midlertidigt eller vedvarende;
I. .

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
• . ,

o. lign., derpå ej opsættes skure, u.dsalgsstede~, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande. De bevare s som anlæg._



For fredningen kræver~ 'ingen erstatning. Sogneråq.e!i__
~ er indforstået med, at ovenstående fredningstilQud tinglyse~ ,på Jlii&1K~~ matr.

nr. 47g af Værum by, Værum sogn, dog uden udgift forJf:R\i~ sognerådet.
Påtaleberettiget i ~ienhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt,dglf Værum

menighedsråd og provstiudvalRet .
hverlor SIg.

Vær1iUD..den 28 /8 19 52.
Sognerådsformanden

. under skr~vet.
Martin Ebbesen.

:Bnid.
Julius Jensen.

attesterer, at alle sognerådsmedlemmer har

Jenny Sørensen.

J.A. Nielsen. Christian Birk.
Axel Madsen.IvIar.SkjØdt. Jens L.Møller.

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
_ c

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 47g af Værum by, •Værum sogn.:lG.fc:k:mdoo1OXxxxxxxRllt.XXXXX2tkj:(xxxxx:;f~XXXXXm~:Ji~txma:t1.~.

i:Jfroi!irodoosexm.e:dcxoom:J.ClXXXXXxxxxxx.x:i»d::~«tXØ1X.koolJjf«grJ«XeiCJfteM~~~~lJt~

~Jf.R.dtagtlK:koo:t~:mx«J.oeKJm:~gxbe:tesxoo]ilroglX~xlmmc

1/9 1952.

F o g.
IndfØrt i dagbogen for retskreds nr.59 RougsØ herred og en del af
SØnderhald herred med Nørhald, Støvring og Galten herreder den
2'sep.1952.
Lyst. Tingbog Fol. Akt.Skab L nr.433.

Fredningsnævnet for Randers amt, den

J.Hansen.
...,:- -:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræftes •

.Fredningsnævnet for • 7 .SEP. \955
Randers Amt. ~

~~
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~fskrift.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse-

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Fredningsnævnet for Randers amt. F.S.23/50-11.

Mtr.f1r.; ejerlavr sogn~114a Værum
(i Københavnkvarter)

eller (i de sønderjvdske lands- bY og S Ogn.
dele) bd. og bI. j ting-
bogen,art. nr.; ejerlav,

80gn..

Akt: Skab 111'.
(udfyld.s af dommerkonloret)

Købers }
K d·t bopæLre lors

Gadeog hus nr.;
(hvor sAdBOl Rod •• )

.Anmelderen,navnogbopæl(kontor);
Fredningsnævnet for Randers amt
ved dommer Fog, Mariager.

6117 - 24/12 1952.
Stempelfri.

Stempel: kr. __ øre.

Fredningstilbud

Undertegnede husejer SØren Christian Dideriksen, Værum,

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 114a af Værum by. Værum sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

Hele matr.nr.et.

ligesom

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes :ned høje træer, midlertidigt eller vedvarende,
t. ,

der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafma~ter
Co. • L • .. ø' I...

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande. '. -

Jeg forbeholder mig dog ret til at lade det nuvær ende hus blive stående
til det skal nedrives. Placering af ny- og tilbygninger og
tegninger til ny- og tilbygninger skal godkendes af frednings-
nævnet, forinden byggeriet må påbegyndes.



• L

. .'
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilb,ud tinglyses på min ejendom matr.

nr. 114a sogn~ dog, uden udgift for mig.af Værum Værumby,

Påtaleberettiget" i" henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers al11t,~ Værum
menighedsråd og provstiudvalget.

hver fOr Slg.

Værum ,den 17 ,11.2 19 52 .
Søren Kristian Dideriksen.

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender forapståcpdo {redningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 114a af Værum by,

og sogn, afXm NtcorXXxx xx xJtåtx. xx xx~xXXXX:xf(;fLKXxx.x:x~ltX<;:mv~:mi.f.j-:{{M;C

iØ~~K~~~~~~~~xxxxxxXXXX~xR~K~~nOOoo~X~~~~~EH~~~~~
.;pj~~hlM~.:t~!it;xM:xh.yjf~:WJI~mm.tx.HOO.K1OC~kl!~J(\krelltX

23 !12 19 52...
F O g.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 59 Rougsø herred og en del af
Sønderh~ld herred med Nørhald, Støvring og Galten herreder den
24'decb.1952.
Lyst. Tingbog Fol: A&rt.Skab A nr.269.

J•Hansen.

Fredningsnævnet for Randers amt, den

-:- -:- -:-
Afskriftens rigtighed bekræftes.'~rrr
lredningsRævnet tor

IocieJ:lJ Amt.
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