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Matr.nr. 8!~.Stenderu"
ADd8qer sogn.

Jtenderup kirke.
.~"melderens navn og bopæl (kontor):

FrednillgsnælJnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holstt!d.

Fredningstilbud

Undertegnede Stenderup men1ghedøråd
tilhyder herved som cjt-r af matl'. nl. 8.1
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af Siend erup hy

Andeager sogn,
at lade nedennævnte areal af ovcnnævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

Arealet bcskrives således: Hele areal.e1i.

"ll

Fredningen. har følgende omfang:
Are~lerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt

eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. lig"" skure, udsalgssteder, ,boder, vogne til
beboelse, hønsegårde. møddinger eller andet, som kan virke skæmmende.

JIArh1"JltJnl'ltWxdjpl:ll~nlltJdk:Jlt

"

• I,.
1:1rken

For fredningen krævel_g ingen erstatning.
Rådetx__ er indforstået med, at ov'enståcnde freciningstilhlld

l11atr. nr.8.!
Stender"lp by

tinglyses p;\ftll ejendonm8D
af

Andsaaer sogn
, ,;~, ' ,

dog uden udRift forDiI;. kirken.
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Påtaleberetti~et i henhol<1 til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

;.' " St'.a.ru. menighedsrådf hver for sig eller i forening .

• ),,,\, i \ \

S~eA4.np ,den 12 - 12 19 ,l.
l,r-

81pr4 .telaen. IIØf Jenaen. 1flelaHan••n.
Alma buda •• Chr. »al.... r. .len.Ohr. Hann.n. f • .l. Poul.en.

»e~ 'e~t~e. berTed, a~ !!li .edlemaern. har und.r-

F• .l. Poul.entad.
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Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranståenc!e frcdnings~
tillmd, hestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 81

af
StQderap by

I

;' h•• !... MI,ttØ" .... IJiJabtDRJiD&trua
ihD ..... 1IfXIIJI~Det fLedede areal se", indtegnet på

vedlagte kort, af hvilkt't ep genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker med reservatiun af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom hen vises til ejendommens blad i tingbogen.
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Fredningsnævnet for Ribe amt, den ). aprU 19S2.,
I ,i j')!1 II . I J a a t " u )te '
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.1, ,.' Jt1rk.aiA1.'.:ri••• d.a 23. t.bhal'.,~9J2e1','.II_V.,'I.B. I " .....

II. G. p.der •••
(a'll) It.... i

Iadtar~ i D"~O&'Ato~ ietakr.da B~. 8S. Yard. X.b.tat JaLaa'~ur1.41kt10D .amt ø.te~ Ol V,.ter Her~ed.r. den 4. Apr. 19Sz/tr.t. !1nsbo, B••.and ....r VI Bl. Akt. Skab I. Ir. 464. I

ISkr. at 23/2 19,2 tr. k1rk..1n1ater1.t fore.lat. '
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Stenderup kirkeo
, - 1.11'·/ 1 f

.air.DZ'flJ~1t &t., 1 8a 0&.8s. Sienderup. AD.'1sa&er
80gn.

AfllJlelderens navn og bopæl (kontor):

Fredllillgsnæoflet for Ribe amtsrcidskreds,
dommerkuntoret, Holsled.

Fredningstilbud

Undel'tl'gnedc Hans Peder Jensen Øsie:rsaar4
tilbyder hervl'd som ejl'r af matl'. IH 8,!. ig• Be og 8e
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af Siend.rup by
.All.d8q.r sOl-(n,

at lade nedennæ\'llte areal af 0\ ennævl1tc malI'. nr. frede !>om nedenfor anfllrt.

Arealet beskrives således: Areal.t nord for kirkegården ned til eng-~1I~~~.~~cl.e~ 0& b.l1~en4, .011•• J.:r~b~.n gi kommuneyeJ.n.

Ia~r ...e .8i for-kirk •• Arden på 2S •••• bredde.

Fredningen bar følgende om(f\ng:
Arealerne må ikke bebyggesft1w:K".OCXImx!dl~aodc.I!ItlJ, midlertidigt

eller vedvarende, ligesom der heller ikke på areall:'rne må graves grus eller anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til

. beboel&e. ~0nelegårde. møddinger eller andet, som kan virke skæmmende.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilhuci tinglyses på min e,iendom

matt. nr. 81. 8.2..8! 0l 8S af
Stend.rup by .All.d.... Z' sogn

ttof.{ uden udgift for mig,
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Påtalehereui~et i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

; \. I Sten'."p menighedsråd, hver for sig ellcJ:..i forening.

Stendel'U.p , den

I"" ,

..' l, J Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender fonUJstående fred~~s-

tilhud, bestemmes d('!, a~ till~udet ~k,\lly~es som servitut på matr. nr. 81. &.t. 8a W
af

by sogn,

hvilket matr. nf. i forhindeIse Illt'd matr. 1If. 6.. 6q, 8a. 9~, 99 0l 111.
ibd. udgur et landbrug. Det fredede an'al ses indtegnet på

vt'dlagte kort, af h vilket en gellpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker m~(1 reservatiun llf tidligere Iysl pantegæld, servitutler og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.
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Fredningsnævnet fur Ribe amt, den 3. april 19~2.
II..

... 11 ... " J a • 11 ;r \J f.
tia.4t.~ l! D~ 'bogentOl' ae'ii.u.4. II'. as. TØd. k,b.t •• o,
Lan4~ur1.dik'10a ...,·ø.'er os V••ter Herre ••r d.n 4. Apr.119Sa.
LJ.'. l1DCbo •• Bd. ARd .... r T. Ol VI ~•• 'l. ~ 01'811 •.at.n~.-
ru». 11. Aktl akab H. Ir. 91.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01855.01

Dispensationer i perioden: 13-09-1988



•FREDNINGSNÆVNET
REG. NR.

FOR Esbjerg, den ,\ '•RIBE AMTS FREDNINGSKREDS I l;,_, i L .....

G' .J,r· 0(, ',- 'r'c
J ..... 1 '-j -~ • /iø

Rolfsgade 94 , Postbox 60

6701 Esbjerg, Tlf. 05 13 66 77

Formanden

.J.nr. 21/88

Under henvisning ~il naturfredningslovene § 58 akal nævnet
herved meddele, at Landinspektør Helve Vejrup, Kroqavervej 14, 7200

• G.orindated, vedrørende et andragende om udatykn.t.ng af mat.r.nr. 8 f

Stenderup by, Aneager, daq. dato er t.ilskrevet all.d •• ,
- Tilbage.ende. med be_rkn1nv, at Fredning.navnet. for

•e
•

sit vedkommend.e intet har at erindre imod den begærede udstyknin,.
OpmIerksomhedenhenledes pi, at t8gniD'8r og beliggenhed.-

plan for eventuelt byvgeri, skal for.l~ge.nev.net til godkendelse
i ,od tid forlnden bY9g.ri.~s.plbegynd.l••, jfr. naturfredning.-
lovens» 34.

N.vnet. afgørelse kan aen.at. 4 uger efter at afgørelsen
er meddelt ete plg.ldend.e, indbringe. tor OVerfredn1ntsrwwnet, Slot.-
marken 15, 2970 Hørsholm, af andraqeren, Ribe amtsrid, pr1milrkoaau-

nen, Danmarks NaturfredninV8torening, og Skov- og Na1:ur."yrel ••n,
jfr. naturfrednln9alovena i 51.

Slfrem.t. en klage er indgivet., ml nævnet.s vo4ken4el •• ikke
udnytte. førend sagen er færdigbehandlet. af OVerfrednlnganavnet..

Denne godkendel •• bortfalder, .Afremt den ikke er udnyttet
inden 5 Ir.-

Skov- og Naturstyrelsen

4. kontor

Slotsmarken 13

2970 HØrsholm
~r
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