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J E:lN~ANE VEJ 18, HOLBÆK, TLf. (1l3)41I)ol\A

Deklaration

.,1
Undertegnede I/S Domus Byg ved revisor Kaj Bartvig

og murermester Kaj Christoffersen, der er ejer af matr.
nr. 3a og 4b, Allerup By, Tuse Sogn, forpli8ter os og
efterfolgcmde ejere af I1_';2vnteejendom til stedse at be-
vare det på medfølgende kort med crøn f~rve viste område
som et grønt omrilde orr.kring den fredede gravhøj og til o.t
a~læGQe oe vedliGeholde dette Grønne område efter rr~rmere
forr18n.dlinL; med .l.bturfrec.Lninf:;;;nr.cvn2t for Holbæk Amt og
Nationalmuseet, samt ligeledes 'Teen-Lc;eholde selve gravhø-
j en efter DrTrmere af NationoJ mUSGet Givue retningslinier.

Parcellerne uden for det viste omr~de kan herefter
i h. t. naturfredningsIl:J.'vnets .påtcc:ni DC af 9. november 1964
'pu 3.ns0c;rling om dislJensation fra o..f:::;taEdsbestemmelser i
naturfreclninC;~3] ovens ;; 2, stk. l, tillades udstykket til
og bebygget med parcelhuse uelen særlic; ansøgning for den
enkel te 8;rund..

Påto.leret 11:11' Nationalmuseet oG'Naturf.rednin[;Sill:vnet
for :101bc.::kAmt.

Med hensyn til de ejenoo:luilCrl pahvilende pantehæftel-
ser, servitutter og byrder henvises til ejcndonunens blad i
tingbogen.
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Godkendes i medfør af naturfred-
ningslovens § 2 stk. l.

NATU RFREONINGSNÆVNET
rOR HOLBÆl( AMT ,den 30. juni 1969.

)J~~tA"--'V'~J
, Bjarne Jensen.

; ,

t.l'
/ "
3;:

.......... ...-'1

/Jb. .,

,.



"tll"no"·
~rm.lar

En deL af

MaLr. nr. J g. og 4~ ,
AUerupBy.
Tuse Sogn.

Akt: Skab nr.
. '

"

UdfrzrdLgeL to CJJ'\l.e.d.ni.n allLngl.ysTUJ'l.9 af rUkl..a.ra.J.ion.
til swing 0/ tJed.l.ige1l.oLd.cl.H al9NW"'-J og omrOdd, om.Jcr~ tå".". .

•
HotbæJc, d..en I. mø.rLt 1969.
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