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Tredflifl§en omfatter (helt eller delvis) følgende
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Gældende matrikulært kortbilag:
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/ Anme10 e~c.~
Advokatfirmaet

Søren Høns
~andsretsoaGførere Chr. Munk
Iandsretsso~førero
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Vejle.

J. 8350/777
hsj/tj.

I D E K L A R A T ION

,

Undertegnede minkfarmer N. l\'ik~elsen, Grejsdals 1.Jandevej 63,
Grejsdal, erklærer herved for mig og efterfølgende ejere af ejen-
dommen ~atr. nr. 25 ~, Hover by og sogn at jes, som betingelse
for opnåelse af dispensation fra naturfredningslovens § 25 stlc. 2,
forpli~ter mig til ikke at opføre bysninger, skure, plankeværker
og liGn.ende Emlæg uden fo:c det pfJ. ejewlOml'leneksisterende planke-
værk, saDt til et påføre os vedliseholde på plankeværket og tr8-
værket ved stuehuset en mørkebrun træmali.ng og lade pl:::ntebusk-
vækster l~nes plankeværket.

~ndvidere forplieter jeg mig og efte~fø16ende ejere til ved
sRlg eller anden overdragelse af 'ejenrl.offiYY\8noS seneot den 11. fo-
bru2r 1970 uden udgift for det offentlige at lade fjerne santlige
huse, skure, plankeværker og li~nende anlæg på ejendommen.

Kærværende deklaration begæres lyst som hæftelse på ejendom-
men ~atr. nr. 25 ~, Hover by og sogn, med hensyn til gæld, byrder
o~ servitutter henvises til ejendo~nens blad i tingbogen. Påtale-
retten tilkomf.1erfrcdnlY'csnævnet for Vejle amtorådskreds.

Vejle, den 24. oktober 1963
navn:

Til vitterlighed:
navn:

Indført l dagbogen for Vejle
herredsret, den 29/10 63
Lyst~ TinGbog
Akt: SkQb E nr. 62

navn:
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,,. Anme~der: Matr.nr. 25 z Hover by og sogn., '

KOP~:,til Natur.fredningsregisteret ' ;~. " P lÆ:'
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ADVOKATJllRNB /

CHR.MUNK H. J. LOPDR UP
LANDBUET88AGrøaER MØDJllRET FOR LANDSRET

''',

FORB. SØREN RØNS OG OHR. MUNK

VEJLE

J.nr. 20.527
hjl/kh

(., .

DEKLARATION

Underskrevne fru Edith Zeeberg, Hældagervej 57, Vejle,
deklarerer herved for mig og efterfølgende ejere af ejen-
dommen
matr.nr. 25 z, Hover by og sogn,
at de på ejendommen værende bygninger, udelukkende må an-
vendes til kaninavl.

Såfremt kaninavlen opgives, skal bygningerne nedrives.
Uden fredningsnævnet s godkendelse må nye bygninger ikke

opføres på ejendommen.
Nærværende deklaration be§æres tinglyst servitutstif-

tende og med prioritet forud for pante§æld på ejendommen matr.
nr. 25 ~ Hover by og sogn.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Vejle Amt.

Vend!

fVAS. j. nr. ;~~.79'
'1). '
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I medfør af § 4. stk. 2, i byggeloven (lovbekendtgørelse nr. 361

af 11. juli 1972) tiltrædes foranstående deklaration af bygningsmyndig-
heden for Vejle kommune.

Vejle byråds ~jendornsudvalg, den 6/8 1914.
() P. u. v.

?U-~V/J'{!JkAC.Ly
Henri Olesen. ~j2-

jH. Hartvi~.
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