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MATRI K E L Fa RT EG N E L S E

(ajour pr. 7/ ~o 19 6 ~)
Fredningen omfatter (helt eller delvis ) følgende
matrikelnumre: .

Gældende matrikulært kortbilag:

Se også REG. NR.:
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Mtr. nr., ejerlav, sogn: "d~ Stempel: O
(i København kvarter) "lJ

eller (i de s.nderjydske lands- "1~..,,,!,~~~ ...-;,_Æ"'L
de/e)bd.ogbl.itingbogen, /1e-r.-~_- 7 r~

art. nr., ejerlav, sogn. tfA ~ .
Gade og hus nr.: I /

Købers } bo æl:Kreditors p

Anmelder:

Til do@neren i retskreds nr. 103,
Sønderborg.

Det særlige Bygningssyn
Prinsens Palæ, København K

I

for kulturelle anliggender
Efter indstilling fra Det særlige Bygningssyn har uaQsfHiFAiA8fministerierJbi-

faldet, at nedenfor anførte bygninger m. m. indenfor jurisdiktionen optages henholds-

vis i klasse A. og klasse B. på den i henhold til lov om bygningsfredning af 12. marts

1918 udarbejdede fortegnelse over bygninger, der underkastes ~n begrænset fredning.

Næst at meddele dette skal Det særlige Bygningssyn anmode om, at vedlagte !
l

skrivelser må blive forkyndt for ejerne efter reglerne for dommes forkyndelse og de

vedlagte' genparter af skrivelserne med 2 bilag overleveret til dem, samt om, at det

på ejendbmmenes blade i tingbøgerne må blive noteret, at bygningerne er undergivet,
begrænset fredning i henhold til nævnte lov med tilføjelse af fredningsklassen.

Skivelserne til ejerne bedes med påtegning om den skete forkyndelse tilstillet

Det særlige Bygningssyn (Prinsens Palæ, København K), og samtidig bedes der givet

bygningssynet meddelelse om den stedfundne notering med oplysning om de pågæld-

ende ejendommes matr.-nr.

19t:fKøbenhavn, den

P. B. V.

~bJ!~Harald Ljrgbe;~

Havnbjerg mølle, art.nr. 18, Havnbjerg by og
Fredningen omfatter vindmøllen og pakhuset.
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