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Gældende matrikulært kortbilag:

Se også REG. NR.:



> Matr. nr. 3al,j. ~

\'1 ~!Yt9 Drostrup by,
Læborg sogn.

AUG. 1969-
REG. NR. SI)I.

Anmelder:
Landinspektørerne
Hans Jørgensen og
P. Bent Jensen
Holsted

D E K L A R A T ION

Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr. 3a Drostrup by,
.lIt Læborg sogn, påtager sig herved følgende forpligtelse over for

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds:

• Den del af matr. nr. 3a, der i udstykningssag udarbejdet i
1969 af l2ndinspektør P. Bent Jensen er betegnp.t som parcel nr.
2 (jfr. vedhæftede rids), må ikke uden samtykke fra Frednings-
nævnet for Ribe amtsrådskreds bebygges,og der må ikke på parcel-
len foretages stationær opstilling af campingvogne ud over kor-
tere ferieperioder.

Nærværende deklaration begæres tinglyst som servitutstif-
tende på matr. nr. 3a Drostrup by, Læborg sogn.

Om pantehæftelser og servitutter henvises til ejendommens
~'

e
blad i tingbogen.

Påtaleberettiget med hensyn til nærværende deklarations be-
stemmelser er Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds .
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Som ejer af matr. nr. 3a:



,, .
; N•
•

T

Akt: Skab nr.
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Rids i målforhold 1:1000 vedr.
a

matr. nr. 3

Drostrup by,
Læborg sogn,
Malt herred,

\

Ribe amt.
Udf~rdiget i aug. 1969 i
anledning af ~inglysning.

Jr. nr. 1967/7127
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