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Fredningsdeklaration

l ~.' ~d~ p~~ ;;:'-~Vm erskrevlH' (J . {/ /.1.

•e
indgår herved pfl at nedennævnte areal af den

ft4M1 hy,
for nærmere anført. ".

Arealet beskrives således:

mig tilhørende ('jendom, matr. nr.2/4.. af

t~/ sogn, fredes som neden-

• .
Fredningen har fø~de om~g~ .~e ....~·

ArealetIe må ikke bebygges eller~ er må ikke anbringes transformatorstationer,

teicfon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skøn-

hedsforstyrende genstande. .' , • ~
Jeg forbeholder mig dog ret til~ ~ r~ /'---.

matr. nr.

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne fredningsdeklaration kan lyses paa min

Z/4- Yt47 by,

ejendom,

sogn.
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..~u-J-Lo . Tinglysningen sker uden udgift for mig.e Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Skanderhorg amt og menighedsrådet
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ya,'j" ,den tZj'/~ /9$1
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Foranstående fredningsdeklaration godkendes.

Ved Tinglysningen henvises til vpdlagte kopi a'f matrikuels-kort v@~lft~t deltlata1.
ImD by,

e
~n, på hvilket kort det fredede areal er indtegnet.
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Fredningsdeklaration
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? ~tJ.Ød~~ J h,(~J~S~~ J ~Qi:,.~. ~.PI" t;Jd ~
f2e«'t·

by, sogn, fredes som neden-

,IWar/f..I S Chr ;:;6t- Q.'7 ;.::jl7dl""ea~~

'>d~iT7
indgilr hervt'd pa at nedenml'vnte areal af den mig tilhørende ejendom, matr. nr. ;jCl. af

for nærmere anfort.

Arealet beskrives således:

• Fredningen har følgende omfang:

Arealt'rne må ikke bebygges eller bcplantes. Der må ikke anbringes transformatorstationer,

telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skøn-

hedsforstyrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til:

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne fredningsdeklaration kan lyses paa min ejendom,
J

matr. nr. ,,4/~ l't" ISb 'toO 9"dU.,1 by, q~ sogn.



hvilke matr. nr. udgør en landbrlJgsejendom~

Tinglysningen sker uden lHlgift for mig.
PMah'rcltcll tilkommer fredningsnævnet for Skanderborg amt og menighedsrådet

6~J 1 sogn.for

tion

Foranstående fredningsdeklaration godkendes.

Ved Tinglysningen henvises til vedlagte kopi af matrikuels-kort vedlagt dcklara-

vedrørende matr. nr. 21tJL mfl. Y~h'" hYl
YcIt""I sogn, på hvilket kort det ~reded.e areal er indtegnet.

-4tVV'iUi.!ld" e::-r ~/td./-e~ /f"'KfI'f'''e-, ~ o4ljIQI~. bkJ,' fl."~J,,d~
7" H0\"6Clt'1:l'o {f -;"

Fn>dningsnævnet for Skanderborg amt. Wa w w (tI, den 1:z.~J 1/%"'7'

Y: .. ~~:J:~:..~f:'h~J6011 IV}' liutglH8tlil Nr. ;-Bjerro og
llutHll~ H(~rm(hi' med Y';-l' r.~ 1-;!åt I;erredcr samt

Rtensb;tll\~~.~rd. Birk, cL::·--1 J APR19~4

LyM. TIngbol:(: nd. Jrr BI:
Akt; 01'~au Nr. ,?

8WhJL
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Underskrevne sogneraad for øsTBIRK-YDING KO~ThnnIE bestemmer
,stemmer herved for at b~vare det fri udsyn til Jding kirke, at*r ikke paa matr. nT.'. 3b Yding by oe; sOGn maa opføres nye byc;nin-
3er, at der ikke m~a opstilles tankstation eller tr~nsformntort~arn,
at de nuværende bygninger kun maa benyttes til privat beboelse og
at haven kun man bepl~ntes med blomster og buske under 2 meters
højde samt frugttræer.

Slrol1edet blive paakrævet at foretaee ændringer i de nuværen-
de bygningers udseende eller bpliggenhed, maa dette kun ske efter
godkendelse af frednings~~et for Skanderbore amt.

•
Paataleberettiget er fredningsnævnet for Skanderborg amt og me-

ghedsraadet for Yding sogn hver for sig.
Østbirk-Yding sogneraa?- den 9 4t~ /9 j....~

fL~.A~ I~'~_' au;;,C;;~
~' I (;) .' cl13~/l'rN~ /~. ~ !!Ja. F'bt<-

~~:h?~ ~~(~~ V7;ø ~
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Undertegnede soeneraadsfor~4nd attesterer, ,at det samlede sogneraad
4tr underskrevet deklarationen.
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Fredningsdeklaration

Underskrevne

b
indgår hervecl på at nedennævnte arcHl af den mig tilhørende ejendom, matr. nr.;'1 af

~d'~~ by,
for nærmere anført.

Arealet beskrives siiledes:

sogn, fredes som neden-

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes. Der må ikke anbringes transformatorstationer,

telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skøn-

hedsforstyrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til:

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne fredningsdeklaration kan lyses paa min ejendom,

matr. nr. 3fP ~~ by, q~ sogn.
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Tinglysningen sker uden udgift for mig.
P:Hall'retlcn tilkommer fredningsnævnet for Skanderborg amt og ml'nighcdsI ådet

S'k;l sogn.
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Foranstående fredningsdeklaration godkendes.
Ved Tinglysningen henvises til vedlagte kopi af' matrikuels-kort vedlagt deklara-

tion vedrørende matr. nr. 2/~ mfl. Ydtlr( by,
)'{:J,~1 sogn, p:\ hvilket kort det fredede areal er indtegnet.
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FREDNINGSNÆVNET FOR VEJLE AMT tlf. 75 52 28 00

Modtaget i
Skov- og NaLursiyrelsen

Domhusgade 24
6000 Kolding

Fax 75524408

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Damhaven 12
7100 Vejle

18 MAJ 2000 Åbent fra 08.00 - 14.00
Gennemvalg 75507111

lokal 5000FOTOKOPI
FREDNINGSNÆVNET

Telefax 75 72 47 75 Den 16. maj 2000

REG.Nl 1~43.00 J.nr. FVA 47/99

Anlæg af bremse heller ved Yding kirke

o
Ved skrivelse af dags dato har Vejle amt, Teknik og Miljø, Abent Land,

udtalt, at det er forvaltningens vurdering, at det planlagte projekt med

etablering af bremseheller ved Ydingvej/Skovhøjvej i Yding ikke kræver

dispensation fra en på matr. nr. 3.1:2Yding By, Yding tinglyst deklaration

til sikring af det det fire indblik til eller udkig fra Yding kirke.

I skrive/se af 15. marts 2000 til amtets vejlanlægsområde har Åbent

Land udtalt, at "projektet ikke berører en på ejendommen matr. nr. 3,b

Yding By, Yding tinglyst fredningdeklaration af 11. august 1954."

Efter det anførte kan Fredningsnævnet erklære sig enig i, at projektet

har en sådan karakter, at Fredningsnævnets dispensation ikke er nød-

vendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til RAMSØLL, Olof Palmes Alle 22, 8200

Arhus N (sag nr. 99993072), til Gedved kommune, Teknisk afdeling, Kirke-

vej S, 8751 Gedved, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vI

formanden, Eigil Holm, Syskovvej 4, 8751 Gedved, til Danmarks Naturfred-

ningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København ø, og til Skov- og Na-

turstyreisen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

Miljø- og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
~~n~~ A9~~- L'J..\\/lv ~VOOI 811./
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Med venlig hilsen
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I Preben Bagger, formand
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