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REG. NR.
-- ( LI

~ I

GENPART

Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr.,Ejerlav,

Sogn.

U:l.plev·
bd. VIUbl. 106,
A<llpleV
~J.rlav Oe
8084 •

Anmelder:

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

• Undertegnede mQn1gll~d:aråd for Kllplov BOp ~rk~flilrQr
nerved under torbe~old at KlrkemlD1eter1eta lodkan4el •• på
Kll~lev øaatoratB voSne

~_x......som ejer af ejendommen art. nr. 10' af

1{ll»leY ejerlav, t..llpleY sogn, indført i

tingbogen for &llplev bd. Vl11bI.10' , at nedennævnte areal

af nævnte ejendom fredes som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af

Kl1plilV kirke med kirkegård.

Arealet bc~krivcs således: Parcel 28 itor'blacl21 KQ1"t41l1tr1k'
Kliplev, beliGgende Bydvee' for klrkesård9D, paroel 89. kortbla4
20 kortdlstrlkt ~11pley. beliggendo 8at tor klrk.gål~8A, o~ »ar -
oellerne 8;,86,87 'og 2~2/88 8~r:e kortblad, bellasonde GJd tor
Id.rk~gatU"l1e.. aurat; 4ø Dor1111&8 !wv401 at 'pl1i.~cal84 øamms js;ort.

blad, bQll&S8n4e a1d tor klrk8sAr4ea.
Paroel 89 er aln4e,lada, _
På paroel 81 O{t 292/88 ligger 1):rtIGteaAr4..•

r,,

l
I

l
.1

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-

ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og telegrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



l4oni~llodøl'åd8" t'ol"bobQ1derQuGd.J ~ic.e11a(# mJndlahodo1'e rl)t
til be~".18o af 4e fredede arealer etter kirKens og prwøte _
embø4eta behov, a41æ'4~&realerne tl1h~r.rprwet •••bedetog a4 _
a101strøroa Mt ae ~nte ~4dlghød.r •

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dOi uden udgift for JHr menishøde -
rAde" 'Påtaleberettiget er menighedsrådet for 11plev ~ogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

• s•• lacharlae •••
ASll\l8 'Neber
lllellJ Bertel.en

.Kli»le ...) den g. I1OY8.\). 195 4
aac••• ax Serel\l, Jeu.. !I. HatteeeD

Albert Gregerøen J. 11le1a.
Aril.1:r. A8I11'I.....

Det atteet.røa, at hermed har hele .enlsGea.rAde' under.
eitrevet deklarationen •

~11~~v, don 9. november 19'. •
Sv. Zaeharia8se.formand tor me.1chedørAaet •

J. nr. 2 G 1608 151 I •

Det tl1tr~eG, ~t ~vwr8nd. tr.antDI.deklaratloD
t1aglY8Q& 80m øerv1tQtstlttende på art. nr. 106, Kllø1ev
eJerla.,.0i s08n • Kirkeministeriet, d~.ll. a~lt 19S5 •

( etemRel) P. M • V •
S • B •

DeU~tll'D

Indtørt 1 daabolen tor re.ekr.de nr. 9SLWDdtotte og Dybel herreder t 4en 30. S.ø. 1955 •Dasbol Dr. 2584 akt • D '24Lyet • Ti-abOI Xli»le ...art. nr. 10a •
Gerhard Jensen Ole J.neen / BOl.en

'anpartenø r1stighla becr.tta. •
Fredningsnævnet

for

Aabenraa amt s rådskreds
,døn 20. oktober 1955 •

~~

I'
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REG. NR.
GENPART

Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art, Nr., Ejerlav,

Sogn,

JUlpl."
bd. Yll1bl. 104,
art_ l"
Dlp18., eJel'-
lay 0i sop • Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreas

Anmelder:

Stempel- og gebyr fri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

Undertegnede eoper14 tor nlp1 •., eop erk1:8r.Jlhervea

JA 1l1p18. koMY... ..pe

"MMIMMit&l som ejer af ejendommen art. nr. 1" af

JUlpIe. ejerlav, Ul»1" sogn, indført i

tingbogen for Klipl.. bd. nII bI.104 , at nedennævnte areal

af nævnte ejendom fredes som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af

Kllple" kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således:
Den Alme plado tOl"on a.. estre lnda_ tll klrke.lr4ea

tra b.Yladea,hvilken plada er ØA del at b7Pcl81\4paroel

299112' kortbla4 20 kortd1atrlkt Kllpley •

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsøde1æggende beplant-

ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og te1egrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmcnde eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift fo~. kO_IDe.

Påtaleberettiget er menighedsrådet foPl»l.. sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

Jai;pls. sopørAd ,den 2,. aua. 1954

J. Nie184m Joas. H_c 88.1U"7 Bl01een B. Dl_el"
il. J. Welohert G. iiOJ,''t4enam ,tI. Lallsea

Un401"tocnodotOl'll8lld tor lUtp1•• 80pel'44 8t'''''01'81''
bene4 at oyoJUJt'en40 LUldørøkrlvero LuSser aDt11& ••• cl1.. er
at 1UiplGV aotPlerA••

Kltp1 ••, dOD 22•• ept..bør 19'••
J. Btolø_

k 'oranstA..u. trednlDStl4eklua"1OD. ao4kenetos h.ned.
"ls\V AabeDl'aa .tsrAd, 4ea 2'. ~1&111 19" •

J. P. OasperseR

AtakrlttaDS t1atlahø4 bekratt.. •
,48a 16. auaU8t 19~5•

p • N. Y •

Indfart t daabogen for retskreds nr.
Lundtofte og Hlbel herreder, den 30.
Dagbog nr. 2119 • Akt D J41 •
Ll.t 1l1plev art. nr. l" •

Dommeren 1 ratakreds nr.95 Sendere
Lundtofte og 11D.1 herreder • 11'11.

Ole Jensen I BorBe•

Genpart ens rlgtlgned bekrettes •
Fredningsnævnet ,den 10. e.pt8mber 195' •

lor
Aabenraa amt s rådskred~ Pp I ~ V •

~~~1

,e
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