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Matr.nr. 4ah Karup-Or-
drup byer, Fårevejle sOi

5 O 4 G • 28. FEB.19 7 3
~

Jt 'f.!j
Anmelder:
S. Rud-Petersen.,
Erik ?eåersen
Landinspektører
450u Nykøbing Sj.

D E K L A R A T ION

Undertegnede ejer af ejendommen matr.nr. 4ah Kårup og Ordrup byer,
Fårevejle sogn palægger herved den på vedhæftede deklarationskort viste
del af ejendommen følgende servitut:

Det på deklarationskortet med skravering viste areal skal udlægge s
som fæ~lesareal.

De til enhver tid værende ejere af parcellerne udstykket fra det af
deklarationskortet omfattede areal er i medfør af tinglyst deklaration
pligtige til at være medlemmer af en grundejerforening.

Det pahviler denne grundejerforening - og derigennem samtlige ejere
a' parcelle~ne fra det pågældende område, at vedligeholde det nævnte

•• ,~hMreal efter naturfredningsnævnets og Rigsantikvarens nærmere an-
visninger.

Pataleretten tilkommer naturfredningsnævnet for Vestsjællands amts
nor L tge fredningskreds.

Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende på matr.nr.
4ah Karup og Ordrup byer, Fårevejle sogn.

Med hensyn til servitutter, pantegæld og andre hæftelser henvises
til ejendommens blad i tingbogen.

Som ejer af matr.nr. 4ah:
I

~,.................................
Jolbek , den 15. februar 1973

Som ah./:~?-~~køber af matr.nr. 1+ • • ••• ••• • ••••••••••••••• ~....... ~ ._4_ ---------_.-
N d d kl ti dk d • i medfør af naturfrednin~slovensærværen e e ara OD go en es. ••••••••••••••••.••••••••••• ~ •••••.

AorUd
§ 53. Bedes tinglyst medprioritet for andre rettigheder over
. -
ejendommen,jfr. naturfredningslovens § 64.

Fredn1nø_ .... tor V '.II.n4.
arnt:I nerdUp , ~d. 22/2 1973.

~arne Jena D
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