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4d og 4e
Sandfeldgårde
Brande sogn

:~STEDVejle amt
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Fredningsplanudvalget for

Vejl. og Skandor"r'fI Amter
KobbeltoH 7S

. 7100 Vejle. Tlf. (OS) 823369DEKLARATION

I anledning af bebyggelse af min ejendom matr. nr. 4d og
4e Sandfeldgårde, Brande sogn, pålægger jeg herved for mig og
efterfølgende ejere af parcellen følgende bestemmelser:

1. Huset, som agtes opført, skal placeres inden for det
på vedhæftede rids viste byggefelt og sløres med beplantning
efter nærmere aftale med fredningsplanudvalget.

2. Matr. nr. 4d og 4e må ikke yderligere bebygges, lige
så lidt som der må opstilles campingvogne. Ejeren kan dog mod-
tage private gæster af nærmere bekendtskabs- eller familiekreds
med campingvogn eller telt på kortvarigt besøg (højst 8 dage),
når campingvogn eller telt opstilles inden for 25 m fra huset.

3. Den del ~f ~jendommeil, SOfu er bekiggende mellem Skern Å
og læhegnet (jf. ridset) fredes status quo. Ændring af terrænet,
herunder grusgravning og lignende, er ikke tilladt. Frednings-
myndighederne har ret til, uden udgift for ejeren,at fjerne selv-
såede buske m.v. og i øvrigt foretage pleje af disse udyrkede,
delvis lyngklædte arealer.

Deklarationen begæres tinglyst på matr. nr. 4d og 4e Sand-
feldgårde, Brande sogn, med respekt for eksisterende hæftelser.

Med hensyn til pantegæld, servitutter og andre byrder hen-
vises til ejendommens bTad i tingbogen.

Påtaleretten har Fredningsnævnet for Vejle amt og Frednings-
planudvalget for Vejle og Skanderborg amter.

~ den lY; 1968

Som ejer: " ~

Fr~dningsplanudvarg.t for
Veih~og Skanderborg Amter
Journal M. A1J-1-<. / ~ (
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Ternen af
SANDFEIJDGÅRDE ..'

:~#Brande sogn

Nørvang herred
1e,;le amt
Udfærdiget i tebr. 1968
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