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j.nr. 18/70

matr.nr. 6a
Grejs by og sogn

Anmelder:
Jens Bo

landin~cktør
/

Jejle
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D e k l a r a t i o n
Underskrevne ejer af matr.nr. 6a Grejs by og sogn pålægger

herved i forbindelse med udstykning af de på ve~hæftede rids
viste parceller) på foranledning af Fredningsnævnet for Vejle
amts Fredningskreds matr.nr. 6a følgende servitut:

l) Parcel nr. Jo, der tænkes udlagt som en fælles lod for
de øvrige parceller, må ikke udstykkes eller bebygges ej heller
anvendes til havebrug eller haveanlæg. Arealet under parcellen
skal, i den udstrækning det ikke er udlagt som adgangsveje, be-
vares som græsareal, og dets terrænformer må ikke væsentlig æn-
dres. Arealets bevarelse påses og bekostes af en grundejerfore-
ning, hvoraf samtlige parcelejere i udstykningen er pligtige at
være medlem. Foranstående bestemmelser skal ikke være til hinder

)

for at de udlagte veje anlægges og evt. tildeles et særskilt
matr.nr. eller udskilles som off. veje. Der tillades etablering
af en trappe ud for den midterste stikvej til offentlig bivej.

2) Parcellerne lJ ..18, 19, 24, 25 og 29 må ikke bebygges
uden forudgående forelæggelse og godkendelse af bygningstegnin-
gerne og beliggenhedsplan for fredningsnævnet. Fra parcellerne
må ikke etableres adgang' mod syd over parcel nr. Jo til den of-
fentlige vej, bortset fra ~vennævnte trappe.

Påtaleretten i h.t. foranstående bestemmelser tilkommer
Fredningsnævnet for Vejle amts Fredningskreds.

Deklarationen begæres tinglyst med prioritet forud for al
pantegæld. Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejen-
dommens blad i tingbogen.
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Når udstykningen af de viste parceller er tilendebra~t bli-
ver nærværende deklaration ved erklæring i h.~. tinglysningslo-
vens § 22 at overføre til samtlige parceller og at udslette på
restejendommen.
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aSom ejer af matr.nr. 6 :

Som køber af parcellerne:
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