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. EG NR ~'1'/J. J~-;z/Matr. nr. 3b ~ • ·fREDNrNr~-:".'T T;''''NF'''''
Nørbølling bY'''J/~~ . ~;~~"I'V1
Folding ,sogn.' I 16 ",AR. 1971 RIBB AMr~!{ADSK:J.Em

,auV.t.DVBJ J. ".uDI

d.NR.5417
Anmelder:
Landinspektørerne
Hans Jørgensen og
P.Bent Jensen
6670 HOlstedau

I, l

D E K L A R A T ION
I anledning af, at der agtes frasolgt en parcel fra matr. nr.

3b Nørbølling by, Folding sogn, til anlæg af en skydebane, har
fredningsnævnet for Ribe amts fredningskreds, som vilkår for god-
kendelse af udstykning stillet følgende betingelser:
l. Eventuelt nyt skydehus må ikke placeres nærmere høj 3406.29

end 75.00 m fra højens fod.
2. Skydehuset må ikke i grundplan blive større end ca. 10 m x 5 m

og ikke højere end praktisk nødvendigt for en bygning af om-
handlede art.

3. Bygningstegning med angivelse af areal, materialer og farver
skal i god tid fori~den byggeriets påbegyndelse forelægges
fredningsnævnet til godkendelse, hvorved bemærkes, at man an-
tagelig v~l kræve mørkt tag.

4. Beplantning på grunden, herunder også i skel må ikke foreta-
ges østligere end østsiden af skydehuset.
Påtaleberettiget er Ribe amts fredningskreds og Rigsantikva-

ren.
Ovenstående tinglyses servitutstiftende på matr. nr. 3b Nør-

bølling by, Folding sogn.
Med hensyn til hæftelser'-og servitutter på ejendommen henvises

til dennes blad i tingbogen.

Brørup. den •••••••2.. ,.3.~7( .

Somejer: •••••••• ,.tIM! (~k! .....
tt Stiftelsen af foranstående byggeservitut tiltrædes i henhold

til landsbyggelovens § ·4.

f. Brørup kommunalbestyrelse,
f"1t~f~Tb. BolvigJborgm ••• er /

Brørup,den 12.3.1971.
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Fotokopiens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Ribe amts fredningskreds, Varde, den
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