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I .:tr. Nr. }4 Bastrup
I lIT. 1113801.0. SOlID.

A~~krifb
Anmelder:
Eksprøpr1at1onskommiseioneD 1 H. t.
Lov Nr. 595 ~ l}. November1940.
Adr. Torvegade 2lIII,th ••KøbenhavnK.

m. fl. Matr. Nre.

B e s t e m m e l s e r,
somved Ekspropriation 1 Henhold til Lov Nr. 595 ~ l}. Novem-

ber 1940 e~ter Begleme i Forordning ~ 5. ~s 1845 l' Anled-

ning a~ Anlægget af en Ude1gtsvej langs Bastrup Sø (V~jan" .._
•

Br. 2 A ) som Servitut er-paalagt nedennævnte Matr. Nre. at-~,~......--... ..
Ganløse By og Sogn og Bastrup By, Uggeløse Sogn, saaledes som

vist pas vedhæftede Kort, og somvil være at sikre gennemTing-

lysning.

L

Matr. Nr. :;4 Bastrup By

Uggeløse Sogn.
Der paal.eeggesdette Matr. Nr.

Servitut om'Fredning.

Servitutten lyder eomfølger;

l) Arealerne - deru.nder eventuel t
,

opstaaede Opgrødearealer fra Bastrup

Sø - ~redes saaledes, at den natur-
- "lige Tilstand ikke mas forandres.

2) Det er naVJl11gforbudt. ,
, \

a) at opføre Bygninger at enhver

Art, herunde~ Drivhuse, Boder, Sku-
,

re eller anbringo andre Indretnin-,

ger, der kan virke Dl1SPrTdende.

herunder LedDingømaster Dg lign.
\ l

b) at foretage Argravn1Dg, 01>4ld-

niDg eller Qppløjning ar det na-
turlige Jordsmon eller at henkaste

Af~ald derpaa,

c) at foretage Opfyldning i Bastrup



Sø eller at henkaste Utald paa

Søbredden.

') Det er uden lPredningsJVDdigheder-

nes Tilladelse forbudt.

a) at t jerne eller udtynde den paa

Arealet .taaende Beplantni.ng at

Træer, Buske og levende Hegn,

b) at toretage Beplantning at Are-

alet udover Vedligeholdelse at den

eksisterende,

c) at anlægge Veje eller Stier,

eller at tilstaa Tredi.aand Vej-

rettigheder over Arealet,

d) at udsty'kke det under :r.rednin-

gen inddragne Matr. Nr.
skal

4) Arealet'"Yli.olde. rent og '174eligt.

liegn skal godkftndes at :rredn:1Ds8JQU"-

digbedeme og holdes 1••• ellg (jj,:-

StJ1Ild.

Paataleret etter dias. Best .... l-

ser har statsministeriet og J.redn1ngs-

næv.net tor 'Frederiksborg Aat.

Matr. .rBr. 2~ Ganløse
B.Y og Sogn.

Der paalæges dette MatJL'. Nr.

Servitut om OV'ers1g1;.

Paa d.ii med Sery1wt belq-te Are-

al, der forudsætte. afgravet til en

Plan bestellt ved Vejaielte og Bt1Jl.1dte,

maa der ikke, hverken varigt eller

m.idlertidigt, anbringes Genstande

eller forefind •• BevokSD1åg, 4er ra-

ger mere end l m.op OY.1" DmYJltePlan.

Paataleret har saavel Ståtsm1n1-

stariet som Slags lunde - Ganløse Kom-

mune.

, .' I~ j~ • "'~ o

...



80m Slaglunde - Ganl.se Kommune.J ~ -.J J 0 \J
o a a g l 4m4DIIEltr.. lir. 2 ,3 ,4 ,3 .4. , ,2.oP. \I a v L,.o v v ;; aV bV

~ .26 ,27.30,'1,'5,'6 og" tut om ~ggel1D1e i en Atstand at 15 •
laatrup B;y, Uggeløse Sogn.

o ~D h n';. vYatr. Br. 2 ,~,3 ,4 ,4 ,
26bog 36b Ba.trup ~ og
Sop.

Matr. Nr. 21b,22b og 22k
Ganløse ~ og Sogn.

Der paalægge. dis.e .ll.atr.lire. Ser-

vitut om OVersigt.
Paa dat .ed Servitut belaste Arealer,

~er torudBlrtt... afgravet til en Plan be-
'st.mt ved Vejll1dte og St~ll1dte, maa der
ikke, hverken varigt eller aidlertid1gt
anbringes Genstande eller toretinde. Be-
voksning, der rager liere end l II op over
nævnte Plan.

Pastaleret har saavel Statsministe-
riet som ~nge-Uggeløse Kommune.

Der paalægges . Matr. N~.. 22b og

22k Servitut om ~ggel1Die 1 en Afstand at
15 li tra Midten af Uds1gtøvejen samt Matr.
Nr. 21b ,22b og 2ZL !\'fggelini. i en Atstan
at 6 li tra Grænseune for Forbindelsesøt1-
en mellem Udsigtsvejen og den oftentlige
Fodst1 til Bure.ø.' jfr. § 3 1 LoY Br. 595
at l'. November 1940 og avereneste_ende
.ed Reglerne i Lov Nr. 275 at'2S. 1I0...em-
bel" 1928.

Paa de at B;yggelinieservi tutten om-
tattede Arealer maa der ikke optøres ~g-
ninger, Boder, Skure og liga. K~h.ller
maa der uden Statsministeriets Tilladelse
optøres noget Udsalg.8ted paa uævnte
Arealer.

Paataleret har sasvel 8tataainlsteriet

ner paalæggeø di8se Matr. Bre. Servi-

fra Midten at Ud81gt ....ejen og overeD88t.a-
.ende med Begleme 1 Lov Br., 275 at 28.
November 1928.

Paa de at ~gg.liDie8ery1tutten oatat-
tede Arealer maa der ikke opføres Bygnin-



, r,

i

ger, Boder, Skure og lign. E~h.ller maa
der Uden statsministeriets fi11adelø8 oR-
tørea noget Udsalgs8ted paa DæVDte Area-

I r

ler.
Paataleret 'har saavel Statsi1nisteriet

som ~nge-Uggelø8e Kommune. ,

Ekeprop.iatioQakommissionen i Henhold til Lov Ir.595
af. l'. November 1940

'forvegade 21111, th København, den 1011 _~g
P. K. v.
Frederik v. Petersen (sip)

Jrø.4QJ (. Jjtcr {t;1 fd.~60 Jt,. ~ ~cI !Ut()'~tI .uf .~ •

. d. V. frJ.MMM. 'rf~
frI

! laM (1M, l

1if1At~ ~("jLucl tJlla/!v.,
E kspropriatio nsl'omm i",~;O'1p n

i Henhold til Lov r f 13. NovcmlJ8" 1940
onl C j-o,olæ:] m. VI

Adr. Torvc,gado Q llii th •• København K.
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