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REG. NR. ø
FREDEDE AREALER

Reg.nr.
509-27-1

Kommune: Christiansfeld

Tapsore

Matr.nr.: 13a,41b,41e,
41e
5e

Ejerlav: Aastorp

Lokalitet: Taps kirkes omgivelser

J.nr.: F.N. j.nr.: O.F.N.j.nr.:

F.P.U.j.nr.: 540-91-4-76
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Reproduceret af Sønderjyllands Amtsråd med tilladelse (A4001761 af Geodætisk Institut.

Kort nr.: 1212 IV NØ
Bekendtgjort:

•
deklaration:

Fredningsnævnets ~

O"erfreQn ,nalwnets kenQelsesQatg'

Arealstørrelse :

Interessezone: III (det åbne land iØvrigt)

20.1.1953
16.11.1963
10.4.1964

Skala: l: 25.000

Sagsrejser:

Kort udarbejdet dato: 12.11.1976

Kort revideret dato:

Kort revideret dato:

Ejerforhold: Private

Påtaleret: Menighedsrådet og
Diverse: Fredningsnævnet• Formål: Sikre kirkens frie beliggenhed

Indhold:

på arealet må ikke opfØres bygninger, skure eller lign. Der må ikke anbringes master
eller transformerstationer.



S'temp~:l...og gebyr1'r1 i h. t. 1.
§ 33 t l. nr. 140 af 7. maj 19'7.

Anmelder.

Fredningsnævnet for
Vejle amt.

Underskrevne Henrik R. Petersen, Tapsgaar<t, 1ndgår herved på tor at

J.. drag e til Tape kirke og k1rkeglrds frie beliggenhed at frede nedennævnte
Cl

'''Bal af min ejendommatr. nr. l'! at Astorp by, Tape sogn, aåledesl

Arealet udgør den del, der 11gger ~or en afstand af' 50 II fra kirk ....

gA%'chd1get.

På dette areal ml ikke opføres byStIlrlg9:ZO, skure eller l1snende eUer

anb:rms9s telefon-og telegrafmaster eller transtomatorsta:tlone:r.

Denne bestemmelse må tinglyses på ovennævnte ejendom og de matr .. nre.,

i :fo:rbindelse med hvilke den udgør samlet ejendom med påtaleret for mentB-

he(l,s~det for !caps og fredningsnævnet for Vejle amt.

Tape, den 'lo maj 1951.
H. R. Petersen.

~11 vitterlighed omægte underskrift, rette dato, og om at underskrive-

ren e:r myndig:

O. Jørgensen, prøvet. F. Dalby Petersen,

Sognepxwst t Taps.Nr. Bjært pr Kolding.

Godkendes 1. henhold tl1 § 11 1 l. nr. 140 af 7. ~aj
193','.

Fredningsnævnet tor Vejle amt, den 'O. dec. 1952.

P. n. v.
C. Rudbeck.



A:røe1(Jor,

F!'~:.mæwøt
for

Vo;J1e amt.

St_po1-os sebydri i h. ~. i "
1 1. nr. 140at 1. _~ 19'7.

Under81mtM'21 An6l"1$':',Krap, lJ!aps, intlIir htl"«1 pfi., M ter p\ mUl

øj~ DU. r.a:r. 41Jt af ~stol'P bf. tape aosn. ~'tldS&t \I.kke må op-

tees b1~rt ekwre, ~o ... ~røta"toner eller llølcm4. _morfl
ved den offtn"ltø$ ve;l entl 15 Il.

Dome bestemmelS(l) må l,.a på ov~e ø3Gndommed pa:talor$'t Qf

mcniabGdsrAdot for TapG og troons.:n6DlW'mlt lox" /ajl0 wn.
Ta.ps, 4-. '1. ~J 1951•

•<\ndft&'; Kt"'O(Øl.

'.
ru V1tter1'l$h~ om ~fI untl~r*ri.ftt r.lltte da'to og om at um1~kri.-

v~:rener~'
s. J~_I$1. prøvet.
Br. lJ~~ pr Koltil'ØB.

E.. Dalby p$t~ot~n,

~~, TBpa.

God~n{H~S;1 h. t. § U 1 1. nr. 140 af 7. nUk;j 19'''1.
B'"r~n1r.t&~1; tor V$Jle amt, Q,. 'o. C!&e. 19'2.



nr. 13a Aastewp, tape sogn. Anmelden

fer
Stempel-og gebyrfri i fc« t» i. feile a»t
§ 33 i I. a*. 140 af 7. »a J 1937.

Underskrevne Henrik R. Petereen, Tapagaard, indgår herved på fer at
idrage til tape kirke eg kirkegård« frie beliggenhed at fred«

o
«al af »in ejendoa matr. ur. 1% af A«torp by, Tap« sogn, «åledeøi

Arealet udger den det» der ligger œmflor en af «tand af 50 a fra
gårdadiget.

få dette areal «A ikke opfere« bygninger, «kåre eller lignende eller
anbringe« telefon-og telegraf»a«ter «Her tran«formator»tation*iS

Denne beatemelee aå tinglyaee på ovenaovnt« ejendoa eg d« natr» ure.,
i forbindelse a ed hvilk« den udger ««flået e J end o« »«d påtaleret fer menig-
hedsrådet fer Sap« og frednlnganarvnet fer Vejle aot.

Tap», den 31« aaj 1931«

H. B« Petereen.

fil vitterlighed oa ngte underskrift, rette dato, eg e« at underskrive-
ren «r «yndigt

S. J«rgen»en, prov«t. f. Dalby Peter ««n,
Kr. Bjwrt pr Kolding. Segnepnwrt, Taps.

Godkendes i henhold til § H i l« nr. 140 af 7. naj
1937.

Fr«dning«nflrm«t fer Vejle a»t, åen 30* dec, 1952.

•* » We) Vej

Ø. Rudbeek.
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