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REG. NR~' 02684.000
VEDDINGE BAKKER• OPHÆVET'

INDHOLDSFORTEGNELSE
- Overenskomst af 17/3 1961 (nævn), lyst 12/4 1961, om

placerings- og censurbestemmelser for bebyggelse.
Aflyst 16/5 1962

,
305 DRAGSHOLM 1414 II SV

MATRIKE L FORTEG N E L S E

(ajour pr. 12/4 1961)
f;r:edlq~ omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

7u Veddinge By, Fårevejle

,

Gældende matrikulært kortbilag: ..-

Se også REG. NR.:
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Matr.nr. 7~ Veddinge by,
Fcarevejle sogn.

REG. N R.-l~d'~-

0:JI"nr ~r30nr]o ~~'!"_!Jr~
hø ,j c:cter[; t~2Ft -rureT'
Ber~en8~au~ 10, ~.

DEKLAltATION

l, Som ejer a1' ejendomrr:enInntr. nT. 7~ Veddin;;c by, F::8.re-
vejle oo~n, fastsætter dødsboet efter billedhubgeren Holger Peder
vleaerl;:inchved executor testamenti, hø.iesteretssagfører Oskar
Bondo Svane, herved føl~ende bestemmelser for nuværende og i're:H-
tidige ejere af ejendommen og derfra udstykkede pureeller:

Grunden ~åtænkeo delt i to nogenlunde li~e store dele ved
en nord-syd gående linje. Der må derefter på den østlige grund
kun bygges eet hus, således at bebyggelsen skal llolaes i en c..i'-~

.stand -af 60-70 ro fra grundens' sydskel i pasoende afstand fra øst-
skellet, men s~ledes at bebyggelsen ikke anbringes på den høje-
ste del af ~runden.

Den vestlige grund, hvorpå der kan opføres indtil to
huse, deles leen i to crunde, Båledes at be byg[';elseni'or dpt
vestligote hUD' vedkommende skal holdes i en nfstand af 30-40 m
fra sydskollet og i'or det andet hus' vedkommende i en afstand nf
60-70 ID ira sydskellet.

-•
TeGning o~ beskrivelse til huoene skal 10relæGges NR-

turfredningsnævnet for Holbæk Amt til ~odkendelse, forinden be-
byggelse påbegyndes.,

,
Pn t 1::l.Ie re t el'tol: lliBrværended el'J./:lration,der be~:mres

tinglyct p:'.t ojendommen, tilkommer Natur.l''t'sdnJ.ngsnmvneti'or Hol-
bæk Amt, 1l0lbmk.

Købenlmvn, den 17. rnnrto 1961.
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Ovenstående deklaration kvitteres herved til aflysning i tingbogen.
FrednlnØtIIlIMiet for '1elt,""an.

amts nordlige 1rednlns*r.. ' den 16.maj 1972.

Bjarne Jenseno
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