
Afgørelser - Reg. nr.: 04071.00

Fredningen vedrører: Endelave Kirke

Domme

la ksations komm issio nen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 21-06-1966

Kendelser

Deklarationer

04071.00



FREDNINGSNÆVNET>



e
tf

le

matr. nr. 68 i Endelave by og sogn "REL.",NC.SS. "v~tff,6
FOR Sf: \:J:'::,. ~,:. , f,::'

RAACH ~_':,l":E 8J.
HO:~~EN3

REG.NR. ~~r/

Fredningsdeklaration

Underskrevne Svend Bernhard Johan Petersen

folkepensionist, Endelave
indgår herved på at nedennævnte l'IX:uXlfmx mig tilhørende ejendom, matr. nr. 68 ~ af

Endelave
for nærmere anført.

by, og sogn, fredes som neden-

Fredningen har fø~:e omfang:. over en n være de beO, ge se.
Arealerne må Ikke g~ygges ~aD:1ltJIstIHer må lIr~antringes transformatorstationer,

telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skøn-

hedsforstyrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til:

at anbringe elmaster på sydsiden af ejendGmmen.

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne fredningsdeklaration kan lyses paa min ejendom,

matr. nr. 68 ~ Endelave by, og sogn.
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Tinglysningen sker uden udgift for mig.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Skanderborg amt og menighedsrådet

for Endelave sogn. hver for sig.

Endelave ,den 3-3-1966

e
•e

Bernh. Petersen

Foranstående fredningsdeklaration godkendes.

Ved Tinglysningen henvises til vedlagte kopi af matrikuels-kort vedlagt deklara- e
tion vedrørende matr. nr. 60 ~ mfl. Endelave by,

og sogn, på hvilket kort det fredede areal er indtegnet.

FQl.f s~ vidt angårlserlit~tter.~by~derog pantehæftelser henvisest eJendommens b ad ." _~ ..tingbogen
Fredningsnævnet for Skanderborg amt. r:tama::mæt. den 21-6-1966

Brædstrup,

J. J. Bek
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Fredningsdeklaration

Underskrevne Lærerinde frk. Ida Skov Christiansen

Nøjsomhedsvej 19IV, København ø.
indgår herved på at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom, matr. nr.68! af

Endelave by, Endelave sogn, fredes som neden-

for nærmere anført.

Arealet beskrives således:

Jfr. kørt •

• ~ Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes. Der må ikke anbringes transformatorstationer,

telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skøn-e hedsforstyrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til:

evt. ombygning af huset, når det ikke kan stå mere.

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne fredningsdeklaration kan lyses paa min ejendom,

matr. nr. 68 f Endelave by, Endelave sogn.
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Tinglysningen sker uden udgift for mig.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Skanderborg amt og menighedsrådet

for Endelave sogn. hver for sig.

København , den 3. april 1966

Ida Schou Christiansen

Foranstående fredningsdeklaration godkendes. e
v('d Tinglysningen henvises til vedlagte kopi af matrikuels-kort vedlagt deklara-

tion vedrørende matr. nr. 68 f mfl. af Endelave by Jtiy~

og sogn, på hvilket kort det fredede areal er indtegnet.
Før så vidt angår servitutter, byrder og pantehæftelser henvises til
ejendommens blad i tingbogen. Brædstrup

Fredningsnævnet for Skanderborg amt. :xfi:atlXIXXXIX,den 21-6-1966

J. J. Bek

Tage Hansen
sekr. -•
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