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MATRI KE L FORTEG NE L S E

(ajour pr. \0/ Co 19bC?)
Pi Cdllill§l!il omfatter (helt eJler delvis) følgende
matrikelnumre:

2k LQ>vlu~J.. ~d-e.)~'revt~

Gældende matrikulært kortbilag: "l

Se også REG. NR.:
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Matr. nr. 2 ~ og 3 ~t
Løvlundgårde. Grene sogn.
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Stempel og gebyrfri i h.t. naturfred-
ningslovens § 32 stk. 6.

1i!l3i' \ ,- A~"ltIl:BDS

.allvADVEj a. y.u.oa. Landinsp0ktor
L. Hjort Gr0gersens Eftf.
B. KJÆF~ LARSEN
Grindsted.TIt.(05U)~0030D E K L A R A T ION

I anlednine af, at Fredningsankenævnet for Jyllands
amter har meddelt dispensation i medfør af naturfredningslo-
vens § 25, stk. 4, til at opføre et etplanshus til helårsbe-
boelse på parcel af matr. nr.e 2 b og 3 c Løvlundgårde, Gre-
ne sogn, erklæres herved følgende:

Landsbyggelovens bestemmelser skal iagttages.
Bebyggelse skal ske på den østlige del af parcellen,

således at ingen del af bebyggelsen placeres vestligere end
den nuværende vestlige række af hvidgran.

Beliggenhedsplan, bygningstegninger og beskrivelse samt
materialer og farver skal inden byggeriets påbegyndelse god-
kendes af fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds.

Den nuværende beplantning skal bevares. o

Såfremt nogen del af beplantningen af forstmæssige el-
ler andre hensyn skoves, skal der snarest muligt foretages ny-
plantning, således at beplantningen bevares i sit nuværende
omfang.

Nærværende deklaration begæres tinglyst på ejendommen
matr. 'nr. 2 b og 3 c Løvlundgårde, G~ene sogn.

Med hensyn til servitutter og pantehæftelser henvises
til ejendommens blad i tingbogen.

Påtaleret for så vidt angår nærværende deklaration til-
kommer fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds.
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Fremsendes til domm.erkontoret, Grindsted med anmodning om endelig

lysning, idet omhandlede parcel ved landbrugsministeriets skrivelse af
23/5-1969 er udstykket som matr. nr. 2k, Løvlundgårde, Grene sogn.

Grindsted, den 9 juni 1969. 13.'i~IOfJ-L.-
Landinspektør.
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Grindsted Dommerkontor
7200 Grindsted.
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