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eiTEMPELMÆRKE 01.NOV198l.* 2683J

Anmelder:
Fredningsnævnet for Arhus
amts vestlige frednings-
kreds, Tinghuset, Vester
Alle lo, 8000 Århus C.

Matr.nr. l! Kolpengård og Løve,
Bryrup.

.'(

KUN GTLJ)'GT MED AFSTEMP~ING AI
DOMMEkKONTOkETS kASSEKONTkOLAPPAMT

• 611548 -
-1 Xlcb J640~ 000 40J.00 åSn

D E K L A R A T ION
REG. NR. ?b ~~

J~o~/'igy
Tillæg til deklaration tinglyst l.marts 1965
på ejendommen matr.nr. lt Kolpengård og Løve,
Bryrup sogn, jfr. naturfredningslovens § 64. '

I ovennævnte deklaration meddelte frednings-
nævnet tilladelse til, at et på ejendommen værende som-
merhus kunne forblive p~ ejendommen i lo år fra den 21.
september 1964.

Den 4.december 1969 traf fredningsnævnet be-
slutning om, at sommerhuset kunne forblive på stedet til
den l. januar 1985.

Den nuværende ejer af eje~dommen har ansøgt
om tilladelse til at kunne bibeholde sommerhuset efter
udløbet af fornævnte frist.

Fredningsnævnet bar i skrivelse af 27.juni 1984
meddelt tilladelse til, at sommerhuset kan bibeholdes i
de nuværende ejeres (Chr. Pedersen og hustrus) levetid på
betingelse af, at træbevoksningen på ejendommen opretholdes.

Påtaleretten tilkommer Fredningsnævnet for Århus
amts vestlige fredningskreds.

Fredningsnævnet for Århus amts vestlige fred-
ningskreds, Årh~, den 3l.oktober 1984.

'ti('~rrathe'~l
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Gade og hus nr.:

- 1 MRJS. 1965

rr""J Bek
1 t-.,JUR OG MILJØ '~.'

- ~ FEB. 1998

"

Deklcretion

Undertegne~e frøken Else Karie uønderby, født den 23/3-1S42, o~
Jørcen Christian S:nderby, født den 8/4-1944, be~:e boende :ilminsø-
vej 22, Silkeborg, delclnrerer herved for os oG senere ejere af m~tr.
nr. l ! Kolpene;allrd m.m., Pr~rup sogn, i hen}lold til veclt'J.::;else'~f
Fredningsnxvnet for Skanderborg amt de:: 21. septe~ber 1964.~\
Det på matr. nr. l ! YOl~,e..ri~1Q.;dm.m., Bryrup sogn, beliggende SOIIJ-

merhus har Frednin~snævnet;Ior ukanderborg amt den 21. september 196~
" "'givet till~delse til, at det må forbliv~ på dets nuværende plads i

lo år, suledes at der ikke hermed er tag~t stilljIT~ til, at til]~-
delsen kan forlænges. Tilladelsen er givet p§ føl~ende betingelser:

l: at der snarest muligt finder beplantning sted med det form81 at
dække taget (f.eks. japansk boghvede ~~l.) samt at beplantnin-
gen mod syd og nord opretholdes og suppleres hvorhos der øst
for huset bør plantes enkelte løvtræer eller n~letræer.

':)
L. at huset holdes malet med en dæmpet farve.

Fåtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Skanderborg amt.

Silkeborg, den 22. februJr 196:
Jørgen Sønderby bIse ~arie Sønderby

Som værger for Else l'"arie;:)ønderby oe; Jør6en Christian .Jønderby.

Asger Sønderby Vit3. Sønderby

I .1. l ~_('r'Lj
est IIlin g"" t
ormullr I

D I j.n .. n & KI,ld,ko, A S, Kob.n~.,n
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• (i København kvarter)
eller (i de sønderjydske lands-
dele)bd. og bl. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

gård og Løve, Bryrup . (udfyldes .f dommerkomoret)

Købers j
bopæl:

Kreditors

Gade og hus nr.: Anmelder.
Fredningsnævnet for
Århus amts vestlige

..:'fredningskreds , Ting-
.huset, Vester Alle lo,

8000 Århus C.

o tNOV 1984 * 268 3 J.. . , ,

DEKLARATION~---~-~~--~~-~--~~--
Tillæg til deklaration tinglyst l.marts 1965
på ejendommen matr.nr. 11 Kolpeng~rd og Løve,
Bryrup sogn, j!r. naturfredningslovens § 64.

I ovennævnt~ deklaration meddelte frednIng s-
"nævnet tilladelse til, at et p~ ejendommen værende som-

merhus kunne forblive ~ ejendomnen i lo år fra den 21.
september 1964.

Den 4.december 1969 traf fredningsnævnet be-

slutning om, at sommerhuset kunne forblive på stedet til
den l. januar 1985.

Den nuværende ejer af ejendommen har ansøgt
om tilladelse til at kunne bibeholde sommerhus~t efter
udløbet af fornævnte frist.

Fredningsnævnet h~r i skrivelse af 27.juni 1984
meddelt tilladelse til, at eommerhuset kan bibeholdes i
de nuværende ejeres (Chr. Pedersen og hustrus) levetid pA
betingelse af, at træbevoksningen på ejendommen opretholdes.

Påtaleretten tilkommer Fredningsnævnet for Arhus
amts vestlige fredningskreds.

Fredningsnævnet for Århus amts vestlige
ningskreds. Århus, den 3l.oktober 1984.

INDr:ø~o::rEN ~ ~?t~~~~~~N F:O~ Grethe.

LVS;-Ur,V,J&84

~

fred-

e.b. .
LEO HfNRIKSEN

ktf~~.

Genpartens rigtighed bekræftes
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Matr. nr.: 1t Kolpengård og Løve,
Bryrup •

ÅRHUs AMT
Natur og Miljø
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg
Tlf. 89446666

"

Foranstående deklaration lyst 1.3.1965 med tillæg lyst 1.11.1984 kvit-
teres til aflysning idet påtaleretten i henhold til Naturbeskyttelseslo-
vens § 103, stk 4, er overført til Århus Amt.

ÅRHUs AMT, den

1.\)fvvt '1,
lfrgen Bang~
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* * * Retten i Silkeborg• * *** *** Tinglysningsafdelingen

Side: 4

Akt.nr. :
AD 375

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr. l T, Løve By, Bryrup
Ejendomsejer: Villy Markman
Lyst første gang den: 01.03.1965 under nr. 912448
Senest ændret den : 27.01.1998 under nr. 4743

Aflyst af Tingbogen den 27.01.1998

Retten i Silkeborg den 30.01.1998

~-..t.O -a.. ~Q.,)-_-o~ ~~~~Birthe Ramsøe Krogh -~
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