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FREDNING I STORSTRØMS AMT

eF.P.U.j.nr.: 10-17-1975

F.N. i.nr.: 72/1976

o.fN. sag nr.:

Lokalitet: Matr. nr. 19.E,Sundby by, Toreby sogn

Kommue: Nykøbing F. 369

ISII m NV l : 20.000

Areal: Interessezone: Byzone

Fredet:

tormal:

Deklaration 29. juni 1976

Bevarelse af lo egetræer.

.ndhold: Ejerne er forpligtet til stedse at bevare de på parcellerne eksisterende ege-
træer.

_jer:
Pataleret:

Privat
Fredningsnævnet

Henvisning: Reg. nr. 369 - 2
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REG. NR. (J 5'0-7/·0 o

;'~-/97b
ERIK SAMSON

ADVOKAT

4800 NYKOBING F.

Matr. nr.: l ~, Sundby by, Toreby ful1llelu.er:
sogn. Advokat;firmaet

Erik Samson & Jørgen Holm
Nykøbing F.

•
•

D E K L A R A T ION
=====================

Følgende servitut;bestemmelser, der vil ~~re at godkende af
Fred....'1.i~gsnævnetfor Storstrøms A:r.-;:;s Sydlige J:::'8dn2-!.lgsk:::,cds,:9å-

lægges de fra matr. ::::::"1.§2., 3'':''l.c."J:T by, To:::s:y sog~, ur..c.e::,ad-
st:Tkni~g værende pa::,celler:

§ l.

• ?a:::celejerne er forplig-cet ~il stedse at; bevare de på par-
celle::-ne eksisterende pgor~or &om indtegne~ ?l de::::af l~din-
spektJ:::'30 Rasmussen i maj 1976 udfærdigede ~~lke, og som er• ve~~ftet nærværende dokument.

§ 2.
Parcellerne må ~~ bebygges med een-f~iliehus l et plan

uden udnyttet tagetage.
§ 3.

~jerne af de enkelte parceller er forp~~;t;8t til ligeligt
at uf:J.olde de ::Jkat";t,~rog afgifter, der måt te jll ve )ålagt ,ion

e d<::laf ejendommfm, der LlQStyk.:.-ccs30m p:J.rcp~ :-::'.c~ u.{ are:ll 3'('0



- 2 -

m2. samt udgifter~e til pasning og vedligeholdelse heraf.
Hver parcel ejer en ideel ~~part på 1/4 ~f dette område,

der iøvrigt tjene~ til offentligt formål med henblik på etao-
lering af bredere 3"'ciforbindelse langs Guld"oorgsUJ.'l.d.

Parcelejerne er således pligtige at tåle offentlig færd-
sel på det på§ældende område.

§ 4.
Bygningstegni~ger, beliggeniledsplan, materialevalg, far-

ver og facader for de huse, der ag0es opfør~ yå parcelle~e,

• skal godkendes af ~redningsnævnet og Nykøbing F. Byråd inden
byggeriets påbeg3T_delse.

§ 5·
TerDænændring, plantning og ~egning sø~rts strandfred-

ningslinien er for8udt i henhold ~il Naturfredningslovens § ~5

stk. l.
§ 5.

?åtaleret0e~ ~ed hens}~ til overholde13e af ~rv~re2~e
deklaration ~ilko~er Fre~'l.ingsnæ'l~etfor Storstrø~s ~~ts Syd-

I lige Fredningskre~2, eller hvad cer måt~e tTæ~e l stedet ~2r:or.

Nykøbing F., den 29. jUJ.'l.i1976 •
.'; R.4.DINGADS. II1// ,,\ -'-

/' /f! 't '7 ,\ '\ \ 1\ ~
~ , "

\ \
lL

Til vi tterlig:':::.~dom lmderskrii ternes æg"'ch8d,dateringens
/~ig"'cighedsam~ om, ~c wlderskrivcrne er myndl62: I

'-., /
- .. -

tY. l-iolill
Advokat
l:{Y kø b in;:; J.
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