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ERIK CHRISTOFFERSEN
LANDSRETSSAGFØRER

NØRRE VOLDGADE 92

KØBENHAVN K

MINERVA (0154) "414

Matr.nr. 25 ~ Ramløse.
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Kreditors bopæl:
"Rønnekildegaard", Ramløse.

Anmelder:
Lrsagfører Erik Christoffer-
sen, Nørrevoldg.92. Køben-
havn,K. Min.414.

TI E K L A R A T ION.

" Efter at jeg ved overfredningsnævnets skrivelse af 15.
juni 1960 havde fået tilladelse til på visse vilkår at opføre 2
sommerhuse på en parcel af matr.nr. 25 ~ af Ramløse, der er om-
fattet af fredningsplanen vedrørende Arresø, har jeg den 24.april
1961 ansøgt om, at denne tilladelse udvides, således at der op-
føres 3 sommerhuse på grunden.

Under et i denne anledning af fredningsnævnet for Frede-
riksborg amt den 29. maj 1961 afholdt møde har jeg fremlagt et
kort, hvorpå med grønt er angivet et areal, som jeg er villig
til at frede på vilkår, at der udover parcellerne 2, 3 og 4 til-
lige meddeles byggetilladelse for parcellerne 5 og 6 samt for et
med X vist areal af ejendommen."

I henhold til ovenstående meddeler undertegnede ejer af
matr.nr. 25 ~ Ramløse by og sogn for sig og efterfølgende ejere
af denne ejendom samtykke til, at det med skravering viste are-
al fredes, således at det ingensinde bebygges eller beplantes,
men skal henligge i sin nuværende tilstand, at bygningstegninger
for bebyggelse på parcellerne 2,3,4,5 og 6 samt de parceller der
måtte blive på det med X viste areal,forelægges fredningsnævnet
for Frederiksborg amt, og at husene placeres i en afstand af mindst
75 m fra Arresø.

Denne bestemmelse begæres tinglyst på ovennævnte ejendom.
Med hensyn til tidligere tinglyste servitutter og grundbyrder hen-
vises til ejendommens blad i tingbogen.

Den påtaleberettigede:"Fredningsnævnet for Frederiksborg
Amts nordlige del".

".

Ramløse den 9. december 1961.
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som ejer af 25 ~
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