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Fredningsdel{laration
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~..........,indgflr hervl'd pLi lit nedenlHl'vnte areal af den mig tilhorl"n<!e ejendom, matr. nr. ;f C af

i}.''''.st(~., by, O] sogn, fredes som neden-

sogn.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes. Der må il\ke anbringes transformatorstationer,
te1lofon- eller tl'1cgrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til behoelse eller lignende skøn-

hellsforstyrende genstande.

J"J!o--b~19WN-1~~:!'-t'e~~..

for nærml're anført.
Arealet beskrives således: d'eI rq vd4az(t;~

~ J~~~ ~d ~ It! .

..

matr. nr.

For fredningen ydes der intet vederlag.
Denne fredningsdeklaralion kan lyses paa min ejendom,

;fa~/r'~ hy, (
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•

hvilke malI". nr. lIdgor t'n lan,lhrllg~('jendom~
Tinglpningcn skPr wien 1I1lgirt for mig.
Palalt'rt'llcn tilkommer fn'(lningslHl'vlH" for Skanderhorg amt og menighedsrådet

for IrJ~ sogn.
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Foranstående frel!ningsdeklaration godkendes. ,
Ved Tinglysningen hellvist's til vedlagte kopi af matrikuels-kort 1!lllUA~t IIBhlllFII

HØR vgl1rørcl!llc mate lir mO *
~ ~lr -V ~H'~. ';7.J:;~:;:E.:;:.:=al,if';::~--

~ ~edningSnævnet for Skanderhorg amt. H.3.I.JHlt'e l. den 7AM.,uat "'Gt'

~~.

tndf.rt idapap" for retskreds nr. 10 .
Tyratinl Ol Vrad. herreder, din 11- 1',ItJ S~
Lpt fiqbog: .,(' b.
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Fredningsdeltlaration

~"'I;;;;:J~<-7;../ ~~~G~ lr
, __ o indgår herved pa al ~-vrMe-arettl-ttf (len mig lilhørende ejendom, matr. nr . .t ~o. af

~ ,4.--"7' by,~;-n ~ sogn, fredes som neden-

for nærmere anført. /

Fredningen .har følgende omfang:
Arealerb må ~r~tfrygges eller beplantcs. Der må ikke anbringes transformatorstationer,
tc1efon- eller tc1egrafma~ler, skure, Ildsalgshodcr, vogne til heboelse eller lignende skon-

hed~forslyrende genslande. ,

Jeg forheholder mig dog ret tiI~ f-v~
~æ.,r/'--~ ~;~ ,..Por..r- ~~ .

For fredningen ydes der intet vederlag.
Denne fredningsdeklaration kan lyses paa min ejendom,

malr. nr. .t 42- ~~ by, ~~ sogn.



C.wulkc.....1ualr.ur. ul.1/o!OI'-en-lttntI ~~Iom ~
Tinglysningen ~1H'r IIllen ndgift for mig.
Palalt'rdlclI Iilkol1lmcr fn'dningsnævnl'l for Skanucrhorg amt og ml'nighetlsIihlet

for sogn.

Foranståcnde fredningsdeklaration godkendes.
Vl'd Tinglysningen henvises til vl'(!Iagte kopi ar' matrikuels-kort vedlagt tleklara-

Jt- -:- I I

lion vedrørende matr. nr. II mn. '~,~. by, _'" ..7 sogn, på hvilket kort ~It'de areal er indtegnet.

tk .)/~. ~ i"""
Fredningsnmvnet for Skanderborg amt. {~milool. den ~,. I
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Fredningsdeltlaration

Und,,,k,,,n. 1~7;Y ~ &.- ~
iIHlw1r hcrvl'd pil at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom, matr. nr.L ~ af

__ .---J

/~~. hy, /~~
for nærmere anført. /

Arealet beskrives således: ~ ~ .....,..;~ ~ _

sogn, fredes som neden-

Fredningen har følgende oplfang: ~ , ~' ~ .' A __ •• k .'~_. I ,~ ~ .....,. -, " ..... t-+--: ~....--,....... ......,--- ',..j
Arealerne må il,ke bebygges eller hqIT1l1ITesyTlcr mr\ ikke anbringes transformatorstationer,

..&t!It!N." eUe .. h:le~I'Rfllllt..te-r, skure, udsalgshoder, vogne til beboelse eller Iignendr skon-

hCllsforstyrentle genstande.
J~lJcholdet:.llJig dog ret til:

,-- - " .._..J

matr. nr.

For fredningen ydes der intet vederlag.
Denne fredningsdeklaration kan lyses paa min ejendom,

-t ~ /~~ by, ~~
sogn .

..:::



,II HiIkc. I~ r, -m,:- udh'ttl·-W\ ...Jaw.llir.u~sc.jcndoRl L

Tillglysllillgt'n sker Illlen Illlgirt for mig.

l'iltall'rclten lilkollllllt'r frl'dllillgsml'Vnl'1 for Skanderhorg amt og ml'nighedsJihlel

for

;/~~ • den ~ d~ ~r"1.

c:Æj ?~/I~

tion

Foranstående fredningsdeklaration godkendes. ,
Ved Tinglysningen henvises til vl'dl~le kopi af matrikuels-kort vedlagt deklara-

vedrørende malI'. nr. la.. mn. I~rc~~ . by,

1 sogn, på hvilkefJkorl det fredede areal er indtegnet.
Vedr. ;J'l.nte l'æftel::::er 0[; GerV~:LI er lwnvioes til tinubiwen.~ o ...)

.'~/ • / .....ryFredningsnævnet for Skanderborg amt. fMfflfllo@l, den ~ ,..~~ "7~/

l:::. - 01'('
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Afgørelser - Reg. nr.: 02074.05

Dispensationer i perioden: 09-03-1997



FREDNINGSNÆVNET FOR VEJLE AMT
Retten i Kolding
Domhusgade 24
6000 Kolding

Kolding, den 07/03-97
FVA j. nr. 5/97
sekretær: Birgitte Andersen

Landinspektør Svend Smedegaard
Landinspektørkontoret
Søgade 8 A
8740 Brædstrup

-c ~:;:~.........,..] -"lo ~"}_. ...,,_1
"'" . -- .

• Vedr. j. nr. 8781/st35: ansøgning om arealoverførsel

Ved skrivelse af 6. februar 1997 har De ansøgt om Fredningsnævnets god-

kendelse af en påtænkt arealoverførsel.

Deres ansøgning har været forelagt Vejle Amt til udtalelse. Amtet har i skri-

velse af 5. marts 1997 anført:

"Ved arealoverførsel tillægges nogle arealer til kirkens jord (matr.nr. 57 Tyr-
sting By, Tyrsting). Et areal på 674 m2 overføres efter hævdsret fra

matr.nr. 1f.. smst. Endvidere overføres et umatrikuleret, aflagt, offentligt
vejareal på 1384 m2. Kirkegårdens areal udgør herefter i alt 4603 m2.

Det aflagte vejareal anvendes til p-plads og er delvist beplantet med træer

og buske, som ønskes beskåret/fjernet bl.a. af hensyn til det frie udsyn op

mod kirken.

Arealerne er omfattet af fredningsdeklarationer, som er lyst på ejendommen
i 1954 ved Fredningsnævnets foranstaltning, jf. vedlagte kopier.

Det ansøgte ses ikke på nogen måde at være i strid med deklarationernes
bestemmelse om bl.a. forbud mod bebyggelse m. v., og det er vores vurde-
ring, at Fredningsnævnets tilladelse til det ansøgte ikke er nødvendig. "

Telefon
75 524822

Direkte telefon
75 50 71 11 . 5000

Fredningsnævnets tilladelse er såle-
MilJø- og Energlmlnlsterlet
J.nr. SN 1996 - 1.1. II 110 .CY.L

Telefax 1 O MRS. 1997
75524408

Akt. nr. g

Fredningsnævnet er enig med Vejle Amt.

des ikke nødvendig.



Genpart er sendt til Vejle Amt, Teknik og Miljø, Åbent Land, Damhaven 12,
7100 Vejle (j. nr. 8-70-51-8-601-1-971, til Brædstrup kommune, Teknisk af-
deling, Niels Wonges Vej 8, 8740 Brædstrup, til Danmarks Naturfrednings-
forening, Nørregade 2, 1165, København K, og til Skov- og Naturstyrelsen,
Haraldsgade 53, 2100 København 0.

Med venlig hilsen

~~ "'
fPreb~n Bag~r

formand

•

Telefon
75 524822

Direkte telefon
75 50 71 11 - 5000

Telefax
75524408
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