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j.nr. 633/66

matr.nr. 77e
Daugård by ~g sogn

Anmelder:
Jens Bo

landinspekt ør
Vejle
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Underskrevne ejer af ma~r.nr. 77e Daugård by og sogn pålæg-
ger herved i forbindelse med parcellens udstykning på foranled-
ning af fredningsnævnet for Vejle fredningskreds min fornævnte
ejendom følgende servitut:

for matr.nr. 77e som er udstykket ved landbrugsministe-
riets skrivelse af 23.11.1970 og på hvilken frednings-
nævnet i princippet har tilladt opførelse af et beboel-
seshus, bestemmes herved, at huset skal opføres uden
kælder, med lav sokkelhøjde og med fladt tag eller med
tag med lav rejsning. Endvidere bestemmes det, at læ-
hegnet mod vejen bevares, ligesom også bevoksningen på
mergelgraven bevares og at disse bevoksninger efterplan-
tes. Der foretages slørende beplantmng mod øst og syd,
idet dog ejerens rimelige ønske Oill udsigt til fjorden
tilgodeses. De endelige bygningstegninger med husets
placering på grunden skal inden byggeriet påbegyndes fo-
relægges nævnet til godkendelse.

Foranstående bestemmelser tinglyses på matr.nr. 77e med prio-
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ritet forud for al pantegæld •
Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommens

blad i tingbogen.
Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Vejle frednings-

kreds.
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Som ejer af matr.nr.
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Vejle amtsråd meddeler herved i medfør af byggelovens § 4
samtykke til stiftelse af foransttende byggeservitut. Der er ik~e
hermed taget stilling til en eventuel bebyggelse af ejendommen.

VE<TLE AlITolll.D, den 15. september 1971 •

A. Buhl.
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