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(ajour pr. 2'( / 2. 19b 8)
,5rW8AiA!Qn omfatter (helt eller delvis) følgende
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Gældende matrikulært kortbilag: ok.T \ct 6 7
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Nilr. nr., ejeri.", fOgn:
(llCebenhavn batter)

eller (I de øndtrJrdske I.nds·
dWe)bd. og bl.' tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

M t 5~a r.nr. Stempel: kr... Akt: Skab nr.REG. NR. '7'1/' (ud~'d.aldomm.~

&/s --b2
Tved By,
Dalby Sogn mJ~'~~~~
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Gade og hus nr.:

DEKLARATION

BESTEMI1ELSER:

l. a) Ejeren af nedennævnte matr. nr. er pligtig til at drage omsorg for, at
der på det på vedlagte rids med grå farve angivne areal hverken varigt el-
ler midlertidigt anbringes boder, skure, lysthuse og lignende, ligesom der
ej heller må forefindes bevoksning af større højde end 0,80 m over terræn.

b) Bygningstegninger og beliggenhedsplaner skal godkendes af Fredningsnævnet
for Vejle Amtsrådskreds forinden bebyggelsen af de på medfølgende rids viste
parceller mrkt. 2 og 3 finder sted.

c) Yderlig~re bebyggelse af ejendommen mellem strandbyggelinien og kysten,
herunder om- og tilbygning, må ikke finde sted uden forud indhentet dispen-
sation fra Ministeriet for Kulturelle Anliggender.

2. I skellet mellem Vejle Amts landevej nr. 5 A og den på medfølgende rids viste
. c B bparcel nr. 2 af matr. nr. 5- Tved y, Dal y Sogn, der søges udstykkej, skal

der opsættes og vedligeholdes et tæt, fast og.ubrudt hegn, der effektivt hin-
drer enhver færdsel mellem nævnte parcel og landevejen.

3. Ejeren af nedennævnte matr. nr. er pligtig at drage omsorg for, at der på det
på vedlagt e rids med skravering angivne oversigtsareal hverken varigt eller
midlertidigt anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde
'end l m over en flade gennem de tilstødende vejbaners midte. Denne bestemmelse
omfatter ikke' sne.

o"
Ejeren er samtidig pligtig til at anlægge en 6.00 m bred fælles overkørsel J

ved skellet mellem de på det vedlagte rids viste parceller mrkt. 2 og ~
eneete adgangsvej til den offentlige bivej for de anførte parceller.

cDisse bestemmelser begæres tinglyst på matr. nr. 5- Tved By, Dalby Sogn,
forud for den ejendommen påhvilende pantegæld.

Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad
i tingbogen •
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~Mtr. nr., ejerlav, sogn:

(I Kebenhavn kvarter)
eller (I de c.nderJrdske lands-
dele) bd. og bl. I tIngbogen,

art. nr., eJerlav, sogn.

øre Akt: Skab nr.
(udfyldM al dommerkontor.1)

kr.Stempel:

Gade og hus nr.: Anmelder;

Påtaleretten tilkommer Fredningsnævnet for Vejle Amtsrådekreds og Vejle Amts-
råd samt Dalby Sogneråd.

J)~n 26-J -1'368

Som ejer af matr. nr. 5~' {~ ~
(Som vejbestyrelse:

Som påtaleberettiget: (Vejle amtsråd, Vejle den 7/12-67.

l- tr. J/. 4/t2//2~~
Som påtaleberettiget: Frednin~~&t) ,ejl~amt rådskreds,den 6/2-68.

p.n.v~. ',' ~ /. ~ ./~'.J-. 4r8~;-.r/~p -'~
o J forman • 'Som pataleberettiget:

DALBY SOGNERÅD
. _ . PR. KOLDING

Som bygn~ngsmynoJ..ghed: telE. (055) 2 5847
giro 42370
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