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D e k l a r a t i o n •

I forbindelse med Overfredningsnævnets kendelse af 31/8 1961,
j.nr. 1440/60, erklærer undertegnede tømrer Johan Christensen, ejer
af ejendommen matr.nr. 50 Præstø købstads markjorder, at jeg forpli&-
ter mig og evt. efterfølgende ejere til:
At fjerne det nuværende omtrent midt paa grunden beliggende hus senest

den 31/8 1971 uden udgift for det offentlige,
at det nuværende hus og et evt. udhus males og beplantning omkring det

foretages efter fredningsnævnet s anvisning,
at ejendommen ikke yderligere udstykkes eller bebygges bortset fra, at

der i forbindelse med det eksisterende hus kun bygges et udhus til
erstatning for det nhværende træskur,

~ ny bebyggelse paa grundens nordlige del sker efter fredningsnævne~s
godkendelse af husets beliggenhed og udseende.

Paataleberettiget er Naturfredningsnævnet for Præstø amtsraads-
kreds.

Nærværende deklaration begæres for min regning tinglyst servi~t-
stiftende paa min ovennævnte ejendom efter de nuværende pantehæftelser,
servitutter og andre byrder, hvorom henvises til ejendommens blad i ting-
bogen.

Præstø, den 14. december1961.
/1/4pt/~ p/i~~
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Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og
Il:lderskriverens myndighed: ~

~ land8r~~:~stø

loilkendes Naturfretnirlgsml,::vnet for PrlPstø arntsrådr;krpi:-;
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:;)et begæres tin~l;vst, at Overfr"'clni np:snævnet V'::"~ s -':T' VP

af si? 1971 har meddel t tillanelse t:j l, ~,t r . D.~ ejpr 1....:.:. t

be li 12:gend e hus bibeholdes med sj n n'.n-' ;-pniJ C> r,p' ; -: .·~r r orj. f'

længe Johan Trau~ott Christensen ejpT' r~'JS('': li· ,.<'~"" C>~

set som boli~ for 8j~ selv.
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