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Matr.nr.~ ~:?b~ 9~Ste;{~~6If REG.NR. l.f~~y: · .1,.1

af Munkerup Gårde, stempelfri i henhold til n 3 4: o 4. 91 tt
Søborg sogn. lovbekendtgørelse nr.194 - ty

~V,t r~ af 16.juni 1961.§ 32,stk.6. (jhUJJlL
, ~ ( ./' i Anmelder: Fredningsplanudvalget
il l,! \ ~ for Frederiksborg og

Roskilde amtsrådskredse,
Nyropsgade 22, V.

D E K L A R A T ION.
, '

e-

I anledning af udstykning af den mig tilhørepde ejendom matr.nr.7~
af Munkerup Gårde,Søborg sogn indgår unde~~~neae gårdejer Alfred Jørgen-
sen herved for mig og følgende ejere af ejendommen på følgende fredning:

Et ved udstykningen friholdt område,beliggende syd for strandvejen
i et bælte langs ejendommens vestlige og sydlige skel skal stedse bevares
i sin nuværende tilstand,jfr.vedlagte deklarationsrids på autoriseret
kalkepapir,hvorpå det fredede areal er angivet med skravering.

Det er herefter navnlig forbudt,
at opføre bygninger af enhver art,herunder bygninger til landbrugs-

formål,drivhuse,boder,skure,hønsehuse eller anbringe noget,der
kan virke misprydende,herunder ledningsmaster eller lignende,

at foretage beplantninger af enhver art udover fornyelse af buske
og træer i eksisterende haver,

at foretage afgravning eller påfyldning og henkaste affald på area-
let og anlægge veje uden udvalgets tilladelse,

g1 anvende arealet til camping,parkering,teltslagning eller lignende.
Påtaleretten i henhold til nærværende deklaration tilkommer fre~·

ningsnævnet og fredningsplanudvalget for Frederiksborg og Roskilde amts- I

rådskredse eller ministeriet for kulturelle anliggender.
Under hensyn til de ejendommen påhvilende byrder og servitutter

henvises til ejendommens blad i tingbogen.
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~~~>~ <~S-GfO/JMatr.nr.4- og 5- ~tempel.
af Nakkehoved by, stempelfri i henhold til
Søborg sogn. lovbekendtgørelse nr.194

af 16.juni 1961,§ 32,stk.6.

REG.NR. YQ4~~6

Anmelder: Fredningsplanudvalget for
Frederiksborg og Roskilde
amtsrådskredse,
.Nyropsgade 22,København V.

D E K L A R A T ION.

I anledning af
aog 5- af Nakkehoved

Petersen herved for

udstykning af den mig
by,Søborg sogn indgår
mig og følgende ejere

atilhørende ejendom matr.nr.4-
undertegnede gårdejer Svend
af. ejendommen på følgende
"fredning: '/I

, "Et ved udstykningen friholdt o~råtle,beliggende syd for strandvejen
i et bælte langs ejendommens vestlige og sydlige skel skal stedse bevares
i sin nuværende tilstand,jfr,vedlagte deklarationsrids på autoriseret
kalkepapir,hvorpå det fredede areal er angivet med skravering.

Det er herefter navnlig forbudt,
at opføre bygninger af enhver art,herunder bygninger til landbrugs-

formål,drivhuse,boder,skure,hønsehuse eller anbringe noget,der kan
virke misprydende,herunder ledningsmaster eller lignende,
dog skal det være tilladt at flytte ejendommens landbrugsbygninger
til en af fredningsplanudvalget for Frederiksborg og Roskilde amts-
rådskredse eller -såfremt dette skulle blive ophævet- af ministeriet
for kulturelle anliggender godkendt placering på det fredede område,

at foretage beplantninger af enhver art udover fornyelse af buske og
træer i eksisterende haver,

at foretage afgravning eller påfyldning og henkaste affald på arealet
og anlægge veje uden udvalgets tilladelse,

at anvende arealet til camping,parkering,teltslagning eller lignende.
Påtaleretten i henhold til nærværende deklaration tilkommer frednings-

nævnet og fredningsplanudvalget for Frederjksbore og Roskilde amtsrådc-
kredse eller ministeriet for kulturelle anliggender.

Under hensyn til de ejendommen påhvilende byrder og servitutter
henvises til ejendommens blad i tingbogen.
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