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Fredning i Fyns amt.

Lokalitet:Fortidsminder på matr. nr. 2ao, 2ar og ~ Vester Åby

Kommune: Fåborg

Sogn o:Vester Aby Reg. nr.: 431-10-03

1: 25.000

Ejer :Offentlig

• Areal : Ca. 1, 1 ha

Fredet :Deklaration af 10/12-1964'.
Formål

Indhold :Kommunen forpligter sig til at restaurere den på ma tr. nr. 2ao
beliggende fredlyste oltidshØj og den på matr. nr. 2ar belig-
gende fredlyste stendysse efter Nationalmuseets anvisning og
til fremtidig at vedligeholde disse mindesmærker.
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Afskrift.

Matr. nr. 2 ~, 2 ar og 50 b,

ejerlav: Vester Aaby.

Sogn: Vester Aaby.

Anmelder: V. Aaby sogneråd.

Stempel 2 kr.

Deklaration.

For at muliggøre en hensigtsmæssig udnyttelse til boligbyggeri

af arealerne omkring de på matr.nre. 2 ao, 2 ar og 2 ab, Vester Aaby

by beliggende fredede fortidsminder, er deT meddelt Vester Aaby sogne-

råd som ejer af matr.nre. 2 80 og 2 ar, Vester Aaby by og sogn samt

ejeren af matr. nr. 50 b, smst. dispensation fra bestemmelserne i

Naturfredningslovens § 2 på følgende vilkår:

Vester Aaby kommune forpligter sig til at restaurere den på

matr. nr. 2 ao beliggende fredlyste oldtidshøj (4016,4) og den på

matr. nr. 2 ar beliggende fredlyste stendysse (4016,5) efter National-

museets anvisning og til fremtidig at vedligeholde disse mindesmærker.

De på vedhæftede deklarationsricis med grøn farve fremhævede area-

ler skal udlægges med græs og fremtidig vedligeholdes af Vester Aaby

1kommune.

På parceller, der berøres af eller er beli6gende indenfor de på

deklarationsridset med rød farve fremhævede cirkler, må kun opføres

~ etplans eenfamiliehuse med garage. Bygningstegningerne skal~re god-

kendt af sognerådet.

Denne deklaration ønskes lyst servitutstiftende på matr. nre.

2 ao, 2 ar og 50 b, Vester Aaby by.- - -
Med hensyn til de på ejendommene hvilende servitutter, byrder

og hæftelser henvises til ejendommenes blad i tingbogen.

Påtaleretten tilkommer Naturfredningsnævnet for Svendborg amt

tt samt Nationalmuseet.

Vester Aaby, den 10/12 1964.

Som



- 2 -
ejer af matr. nr. 50 b: Børge Jensen.
Som ejer af matr. nr. 2 ao, 2 ar: Vester Aaby

16-12-64
sogneråd .............. ........ ...

Fredningsnævnet meddeler herved på de foranstående betingelser
tilladelse til udstykning og bebyggelse af de på vedhæftede kort viste
parceller.

Naturfredningsnævnet for Svendborg amt, den 15. december 1964.
Tinghuset, Svendborg.

E. Rendal
formand.

Indført i dagbogen for retten i Fåborg, den 13. jan. 1965
Lyst. I bl. 2~ og 19. Kort vedhæftet.

M. Lorentzen
cst.

-----------------
Afskriftens rigtighed bekræftes.

Naturfredningsnævnet for SVRndborg amt
Tmghuset, Svendborg , den 9. de cember 1966.

E. Rendal
formand.

,

I


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>



