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Anmelcler:
Landsretss2efører
Thure Krarup
Vejle

e' J. 2750

REG. NR . .l,JJ
matr. nr. 6 d, Vork by, Egtved sogn.

D e k l a r a t i o n

Underskrevne gårdejer Jens Rosenlund, Vork, deklarer herved som
ejer af ejendo:rnI!J.enmtr. nL'. 6 d Vork by, Egtved sogn, at jeg forplig-
ter mig og efterføl~~nde ejere af nævnte ejendom til ikke uden sam-

J k' ,... ,.. ., . l n T7""l I 0 ..1' .,vy Ke J ri.:'.u'etH! l.rtGsnævne·c .1: Ol' veJ e C:Wl1-Sl~Uu.S Krea s

at udstykke min :nævnte ejendOiL1 og frasælGe p<..l:ccellerf:co. denne til
andet end rent landbrugsmæssi.:;t formål,

at udleje uudstykkede parceller af ejenOo~men til andet end lBnd-
brugsmæssige formål,

at opf'Jre byc:::;nint::,erpå ejendommen udover !l.vadcler er nødvendigt
til ejenc10111I1enSdri f t oG da 8.lene i tilknytnin,: til de bect~J.eYlc3e
byg~inGer på denne,

at opføre ho~er, skure o. l.,
& t incJl'ette 1106en del af e jCndO:1l1Lent.U ca:i~pj_n6plac:s,
at opsætte Iil2.stcrp2. ejendomrnen. ti] ~'_n6et forr'li.~lenCl ejendomIllcms

4t forsynine med strøm eller telefon.e Foranførte bes terruaelser skal ikke være ti.l hinde:r for, 8.t j~3C
fre.sæl.:;eren UUr1.sty'dcetparcel ae f!linejendor~ på ca. 6.500 m2 t.il
krimi_nalas~is ten t Elben, Ve jle, og servi tLltsbestemIJelscrne omfD.tter
ikke denne parcel.

ServitQtten respekterer de p~ ejendommen tinglyste servitutter
oG pantehæftelser.

Vork, den 15 - 2 - 1963
Jens TIosen1und

Indført i dagbogen for retskreds nT. 52
Kolding herred ~.v., den 25. feb. 1963
Bl. 6 d ~kt: s\Qb F nr. 84

E. Strøbech
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Anmelder:
Landsretssa~fører
Thure Krarup
Vejle
J 2750

Matr. nr. 6 d, York by, Bgtve~ so~n.

D e k l ~ r a t i o n

Unoers1rrevne krirnina12ssistent H. Elben, Vejle, deklc-rerer
herved som ejp-r ed en endnu uudsty~{>ct parcel e:f den gt'rdejer
Jens ~o~0rJDnd, York, tjlhørende ejendom mt~. nr. 6 d York. BCt-
ved eDen, at j8~ forpJl~tcr ~i~ og efterf01gende ejere af nævnte
parcel til ikke uden saotykke fra Fredningsn~vnet for Vejle a~ts-
rådskreds
at udstykke min ejendom og frasælge parceller fr& denne,
2.t udleje uudstyJrkede p2'..rcelleraf ejeudonmen,
2t opføre bygninger på ejendon~en udover et af fre~ninGsnævnet

godkendt sommerhus på nærmere aftalt plods,
at opføre shure, ooder el. l. på ejendommen,
at indr(~tte nogen deJ. [Lf ejendommen til c::C'i:pinG.Dladsel. 1.,
at OI)SGJtte!m-~:-:;terpå ejendomruen, herurH:'er flagst2ng,
at foret28e udgravninger af enhver art på ejendommen, bortset fra

sdd2nne, der er nodvendice til indretning ~f ~oill1erhu~ut o~ de
dermed forbundne instaJ le.tioner.

Jeg forpligter derhos mig og efterfølgende ejere af ejendom-
men til

o t vedligeholde og efterplc.n te den på e j end omme n værende kra tbevoks·-
ning, der vedblivende sk&l have kQrakter af kratbevoksning.

Påtaleberettiget er Frednincsnævnet for Vcjld amtsr0dsk~e~s.
Denne deklaration tinelyses m8d g~rdejer Jens RoscnlundD C~~-

tykke l,{l cjenrloI,ll~leyl.mtr. 6 i V()1"k~1;~~tve0s0GJSls ['lenoverfø.ces ef..-
ter Lldst~Tlmjl1ccntil parcellen.

Deklarationen respekterer de serv.LtutbesteDMelser, der efter
landins~ektørerklæring overføres til parcellen, ~en tin~lyses for-
u~ for al pantcJ~lo på denne.
Mølholm, den ll. februar 1963.

FVA j.n r. ~i'.4~
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Vor.k, den 21. februar 1963

Indført i dQgb~~cn for retskreds nr. 52
Kolding herred m.v. den 25. feb. 1963
lyst tiu5toe: bd. York
Bl. 6 d Akt: skab F nr. 84

Anm.: Forud hviler pontet,csld OG servi t!J.tter

E. iJtr:'0bech
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Dispensationer i perioden: 14-03-1984



for
Vejle amts sydlige fredn~ngskred8.~"*~~l~mjng

Telefon: (05) 522800 (lokal 343)

e\ r
Egtved Kommune,
Teknisk forvaltning,
6040 Egtved.
L

Kolding. d. 14 ..03.1984.
FVAS. J. nr. 15/1984

.,

REG. NR. Z937.
.J

Vedr. etablering af minkfarm på matr. nr. 6 ~ York by, Egtved,beliggende York Bakker 5, York.-~-------------------------------------------------------------

• Idet henvises til Deres skrivelse af 20. januar 1984
- ~-skal jeg meddele, at ejendommen, der er beliggende i landzone,

er omfattet af tinglyst deklaratiQn af 25. februar 1963, bl.a.
indeholdende bestemmelse om, at der ikke uden samtykke fra fred-
ningsnævnet kan opføres bygninger, udover hvad der er nødvendigt
til ejendommens drift og da alene i tilknytning til bestående
bygninger.

Der er foretaget besigtigelse, og nævnet finder efter
det fremkomne, at den omhandlede bebyggelse IDA anses nødvendig
til ejendommens drift og udføres i tilknytning til de bestAende
bygninger. Byggeriet vil herefter kunne udføres uden at indhente
nævnets godkendelse.

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til ~rfred-fr l stk. 1ningsnævnet af de i naturfredningslovens § 34, st~. 2, ~te myn-'
digheder.'K1agefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-
delt.

~~~Børge Andersen
1 5 "r" 1- '""a" .". l.......,;!f

KOPI

Mi\iøministeriet .
r, nr. F. \ ~:J':J /
-.J. I\\:) -\.1.0
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