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Genpari.

Matr.nr. 2~.3A og 31.Kvong by og sogn.
Anmelderens navn o, bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for R~beamtsrådskreds,
dommerkontoret, Ho/sted.

Fredningstilbud

Undertegnede Xvong sogneråd på kommunens
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2.!h 3.9. og 3,! vegne

af by

- .g
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således: Hele ueale".

l
. I

li'redningen har følgende om'tang~
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt

eUer,vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller 'anbringes
transformatorstationer, ledningsmas~er o. lign., skure, udsalgssteder, ,boder,', v~gne til. ~ ....

. beboelse, hønsegårde, møddinger eller andet, sohi kan virke skæmmende. "1:""" i'

RAde'" :qIg forbeh~lder Aig dog ret til at .. dr~ og ud?1de bebl8s~i.~;~·.j'~i4u

nord11S8 halvdel 'at aair.nr. 31.

kolDlnuaeJi .
For fredningen' kræveåg ingen erstatning. " .' , ' .' ""/"," I,·,

RAde" _ er indforstået' in~d, at ovenstående fredningstilbud tinglyses"pl~n ejenetQI~r.·
, .. -matr. nr. 2Jh 3A og ].t , af

'IC.vong by
'1

sogn

.
dog uden udgift fOlz.ig'kollDlunell.
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

1{VQAg .Q~~ menighedsråd, hver for sig el1er i forening.

I.'YOC ' den a8 - 11 19 ·n•
.r.n. 01•• 11. "nu. S.ren.en. EmilJ.n•• a.
G.rbar.~ J••• en. i•••r P.4'~"A. ,J., .tt pAf at tl11. aD•• ~akri't.r '1' h.l.
SoP'''''.''.

. Idet fredningsnævnet for RiBe amt modtager og godkend'e~ fo~~~sti;n~~ i~~dnlngs~
tJlbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2.1. 3i O. 31

af

l.'YOD8 by ., sogn,

h~ii~Q1l!ftihkii~M'Xfi.
i'i&MiXikMiifiE Det fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tingl~snin~en .sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 21. cl.O",.1' l'SJ,., , '.'.l!~•• i.... j
I. , ,~ '1 • . ,

" ~ .. _ •• l0clkend ... b.n'.l ._ "......1D&.".1..... 1I ..111&1,.•••
i' n•• t.....l ••••• 4' .f 1l1l~1Bt; it..' •••• inl •• -at .17 •. cle-
... , '19'1 ."111•••• 1lkb.. .U'4'. at; 4~1I .~:lt.~'.,.q~r ,~.~&8". 0111 til _••'~'1.~ ••1' ,.~ kOIla\1D'. 101'ltello14.r~ ..,' ~u
ullø SO .,.l •• at , ••t;eamt •• mt 1, 9 1110. UI.··l40' ."'7 ~
1937 •• aatutnclAiq;' at;; ")"1' n,. ·'.'~''''U JlJ, el
_J'lt.re k.... b.... for'o., Oi .,kl••Uu ••• , _t , "U,ko- ..
Bi'. ""'1"4. . ...' :','.: .' J " "1'r'4amalDllft... "l,

tOI'Bib. Aa'eraadllJa ••• , elID11. 4••••,•• 195'1.
l • • t I' 1l ,.

Iaelt... , 1 »ae'OSI" tor B'il1'U'de Br. 8~. , •• , K."'_. el.kn4J1l-
ri.an"ioa ... , ø."... 0i v••••• 1:lI"'.~"••• ~~i7~q1!.~~9?,~
lil .....,f~"•.I" ~.,QD.~Bl.A)l~. Sn' If...... •..
eq.. 'åf"1,/12 ""'ft&' .11....'•• 1" .. ' 'tol"Y'i'\.' " '" .Ii! "i 'l) }';-t .'

laut 0.1',.... '... ..L ." \.
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REG. NR. //"0 #" )~~ ,:..' I

Matr.nr. 3.!. KTOng by og øo.bP.inetderens navn og bopæl'(kontor):

Fredningsnævnet for ,Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Hol~ted.

Fredningstilbud

Undertegnede :R1els Ohr1stian N1els.n
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3,!

af by
sogn,

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor ~ørt.

Arealet beskrives således: ~ br~. Ø14 OS,y,.t·tOl'lktrt'lir4.-
a1get, .heDhold8T1. ,'0 m. og 3, .~ bre4,:·;· ,.' '''. ,,'c; .. l

I l jl., 1,',d !ll{ .:

.~, : :!..I I ...\ I :

Fredningen har følgende omfa~g: ,
Arealerne må ikke bebyggeU~~~lvlwi_r. mtdlerti~igt

eller vedvarende, ligesom, der \leller ikke på arealerne må grave,s,gru~'el~~r~apbri~ges
transformatorstationer, ledningsmaste.r o. lign., skure, .uds~lgs~te,def.,\b?der.~y?g~~til
beboelse, hensegårde, møddinger eller andet, som kan ,virke skæmlllend~.,~i,.~l, , ti"'l"

Je~, forbeholder mig dog ret. til at opfør"1 .'tu.hu. 1nd~t •• 4'~
anfør~. aføtand tra k1rk.gAl'ds~1i.t. '

"
, .

" '

'/

(' ,. ,

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. ,
Jeg er il)dforstå~t med, at ovenståen~e fredningstilbud -tinglyses'på miri ejendom

mate. n,r. . l.!, ,af

XTODi by , '1 sogn

dog uden udgift for mig.
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
menighedsråd, hver for sig eller i forening.

, den 22. aovlt. 19J[VODB
N1e1. Ohr.Biel.c.

..,..
.' .

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godk~~der 'f~rlainstå~nJ~ f~~dnings-
tilbud, bestemmes det, at til~udet .skal lyses som s~rvitut på matr; nr. 31 t " ~.

af

KvoD& by ., sogn,

hvilket matr. nr. i forbindelse med matr. nr. lGa 0i 111
ibd. udgør et landbrug. Det fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten. r- ",
Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,

hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 21. deo•• bel' 19~1•

J •• ~ I' 1l ' •• I... ' ...• :

bH_' J t· ;Dlllbogen '1'01" ·aetørecl. J~. IS •. V.... ' 1._",".: .•" .~4-
'idi.4iktt.ei ,."t ø.te 0l Y'.ter Hen'''l't ·•• ,·aa."ae"1l19S1.,
L7". ~1D6bo.,.'I,B.~·:XftD8 •. 81. &1;, Ika~ 1•.11"•.. -07.11:1.1. " J: .. ,

,,, '. ,i Kau6.Col't •• ii.L, .11 ,:"a n:)[.,:ll,,1.,:" :;l~l.

... 1 I .;0,;' .
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Matr.nr. 4& og'3-,
KTOq b7 og' øogn~

Anmetderens navn og bopæl (kontor);

FrednJøgsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede Jens Peder Kristensen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 41! og 3,!

af Xvong by., .-
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrive~ således: En: b~1 '14, ea" qa .~~~...... fOl"kuk ...

gArcl.cUge". aod 874 So m., 111'.4., m04 •• t og 1101'4.'.' c35fr.~·~ ••.~.

",.
,",'.

, ,. 1 . II ,')l l:; II j . 'r
I .

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges •• G..... awkkljt •• mlil5(, midlertidigt

eller l. vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssted~r, 'boa~r,;'vogne til
beboelse, .hønsegårde, møddinger eller a~det, som kan virke skæmmende:' . I ~,•.:•. '.

• ~ ,,, \ • ",' l. 'Jil88 ..... i)".••il\*illu:~

"V

, .

For fredningen kræver jeg lingen erstatning.
Jeg er indfør~tået med, at ovenstående fredning~tilbud tinglyses på min ejendom

lnatr. nr. 4.1 og 3.1 af I

Xv.ns by e. sogn

dog uden udgift for mig.
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Påtaleberettiget i henhold til foranstAende er fredningsnævnet for Ribe amt og
menighedsråd, hver for sig eller i forening .

, den
• t .I. ~ <~

22. novbr. 19 Sl.

! I

I ~'I ' • .

•• J

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godk~nder for~nst~enJ'e (:ednings~

tilbud, bes~emmes det, at tilbudet skal lyses som servitut pA matr. 'nr.: " ... 1 .' ••

af
hy

" sogn,

h~~~illl~X~~iii,*/atr. nr. 4.1
iiit udgør et landbrug. Det fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen,

Fredningsnævnet 'for Ribe amt, den
l, ,

J a e " Ir ... ,. l ,

lA4t.. , '1'DaIMI-' t~l' aetakre.e II'•. ·af •. , 'K.'.'''' ••
• I~Ul••1k'~. ..,,: ~.~eJ:tog '~.ter Jl'IT.4'~ ;'~a•.1 -'." '19fl.:
Ll'" !1DllIOl' JS.~·I.WD', Bl. Altt~ ~ ..- a.' ' , ••• :" :" '.".

~ l .. ;. ... , '.I •• ~ ........ I·.t f~.j~
bu4 001'111"•

.FREDNINGSNÆVNET ..) ') '11."i j' I 'l•. ;

Ii: . I" I •. l, • 'I; ....1 j:. .: .•• ,.... ~leE':AMTS~:AD~KREDS ..,·J)~N.')~~4
'1. ..\ •• n ..... :..
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01780.06

Dispensationer i perioden: 12-10-1988
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FREDNINGSNÆVNET REG. HR. /730.0bO

FOR Esbjerg. den 1 '.' :' '1-,,-,0:;
~ • .. I t \_ .........

/1ØRIBE AMTS FREDNINGSKREDS
Rolfsgade 94 . Postbox 60

6701 Esbjerg. Tlf. 05 1366 77
Modtaget I

Skov- og Naturstyrelsen

1 It OKT. 1988Formanden

Under henvisning til naturfredningslovens § 58 skal nævnet herved meddele, at nævnet dags dato

har tilskrevet

I besvarelse af Deres andragende af 14/~- l g ~a
angående tilladelse for uk1t."kt.flr::r.aGt. V11.h.alIUSftn. " It.riaten.ora, Gr~eia.c.6 '7,

uhu. C.

på matr. nr.

skal nævnet herved for sit vedkommende i medfør af naturfredningslovens § .3 4

meddele tilladelse til det planlagte byggeri på vilkår. at opførelsen sker i overensstemmelse med de frem-

sendte tegninger m. v. og de nævnet iøvrigt givne oplysninger.

Nævnets afgørelse kan. senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt de pågældende. indbringes for

Overfredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, af andrageren, Ribe amtsråd, primærkommunen,

Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og naturstyrelsen. jfr. naturfredningslovens § 58.

Evt. byggeri må derfor ikke påbegyndes inden klagefristens udløb.

Såfremt en klage er indgivet, må nævnets godkendelse ikke udnyttes, førend sagen er færdigbe-

handlet af Overfredningsnævnet.

Denne godkendelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år.

P. n. v.

E.b.

'~~
ren Peaer&lCit.....

sekr.
Skov- og Naturstyrelsen

4. kontor

Slotsrnarken 13
Miljøministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F. ///,t ..;> B1f.

2970 HØrsholm
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