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Afgørelser - Reg. nr.: 03935.00
Fredningen vedrører:

Sneum A

Domme

Taksatio ns kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

.

Deklarationer
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. FREDNING I RIBE AMT

e)
F. P. U.
F. N.

J.

J.

nr.:

nr.:

129-08-237-65
314/65

F. N. pag. nr.:

Fredet:

e)

Matr.nr.
Vejbæk

Gårde,

Vejrup

Kommune: Brarnminge

sogn.

557

Interessezone :

3,2 ha
Deklaration,

Rekreativ

den 15. december

fredning.

I

1965.

Sikre offentlighedens

Indhold:

Offentlig adgang til fods og ophold
Der må ikke bebygges.

Ejer:

Privat.

4IJtaleret:

~

1 - m.fl.

II-13

O. F. N. sag nr.:

'*eal:

lokalitet:

adgang

til åen.

langs åen.

Ribe amtsråd.
Fredningsnævnet.

Henvisning:
Reg. nr.:

557-2

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

Stempel

: ? kr:

Akt: Skab

øre

F&3

(udfyldes af dommerkontoret)

eller (i de sønderjydske lands-

Købers

dele) bd. og bl. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

]

Kreditors /

"

: Q-1oij

Anmeldee r
Anmelder:

Gade og hus nr.:

LANDINSPEKTØRERNE

HØY & SPANGSMARK
' BRAMMINGE
Tit (051) 7 33 50 og (054) 2 06 96

D ek 1 a r a t i o n .
•

"

.

'

'

\

'•.

3

£5

*l

t

T* •

Undertegnede køber af matr. nr. 1-, 1-, 3-» 3~» **-' aamt
matr. nr. 1-., pol. 2 af ]5- og pcl. 2 af *f-- alt i Vejbæk Gårde,
Vejrup Sogn forpligter herved mig eelv og efterfølgende ejere og
brugere af nævnte ejendomme til ikke at opføre nogen førra for bebyggelse på ejendommene, det være sig helårs- eller sommerbeboelse1 eller nogen anden form for bygninger i det hele taget.
Endvidere tillægger jeg herved almenheden ret til færdsel
til fods og ophold langs åen på ovennævnte matrikelnumre.
Deklarationen tinglyses forud for al pantegæld.
Påtaleberettiget er Hibe amteråd og fredningsnævnet for
Ribe amtsrådskreds, hvorhos bemærkes, at enhver form for dispensation fra deklarationens bestemmelser skal søges hos Hibe amtsråd og fredningenævnet.
Amtsrådet bemyndiges til at lade deklarationen tinglyse,
når udstykningsapprobation og endelig skøde til køberen foreligger.
Esbjerg, den 15. december 19&5

Som køber af ovennævnte ejendomme :

A. Skov Thomassen (sign.)

8tt£tøl$©& #£ fofm^tårøet®. byggflisstfvifcufe godkendes«
•3-*

- fåG

•••'• v&tml 2. uf matr*. w* 3 m m skyldsat ussdti? matr*- w* 3 *
p.arøøl 2;mi mata?* nxu U^'QV skyldsat under tø&fø* nr* *f^.#
ustøåd, den' -9.FEB.1970 •
f

Jensen & Kjeldskov A/S, København

rPU^fe*^,

Indført i dagbogen for Holsted
retskreds, deø
. „._ _
I n FEB. t370
Lyst. Tingbog bd. W^
bL/^
Akt: Skab
/ZwJj£

ca.

Genpartens rigtighed bekræfte«
DommerenJ Holsted, den
. 1970

Ribe, d.

1 6 FEB. 1966

J. nr. 357 -1-2/6,

RIBE

bedel anført i skrivelser
denne lag vedrørende

AMTS RAD

Telefon (OS4) 21044

EK/BC

•

Hoslagt tilbagesender man forsynet med amtsrådets
godkendelse spå tegning en sag om udstykning af den gdr.
Niels Ebbesen, Endrup pr. Bramminge, tilhørende ejendom
matr.nr. 11, IS, 31, 3t og ~r, Vejbækgårde, Vejrup sogn,
meå henblik på afhændelse til seminårielektor hrne Skov
Thomassen, Esbjerg, til rekreativt formål, efter at man
har modtaget en af køberen underskrevet deklaration om,
at der ikke på ejendommen må opføres nogen form for bebyggelse.
Ueklarationen vil bli~e tinglyst, når udstykningen er approberet.

e

--e

NærV3rsnd8

ger-part tilstilles

til ~:~cr~,t~i~6.
r. . rtlb~
:~~=r~d,
den
:Ldslb Jrg

Hr. landinspektør

fREDNINGSPlANUDV
RIBE OG

ALGET FOR
A,vHER

RINGKJ0KIi'lG

16 FEB. 1966

H.J. Spangsmark.

