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MATRIKE L FORTEG NEL S E

(ajour pr. B/ B 1967)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:
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Gældende matrikulært kortbilag: ./
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Bestillings-
formular

H

Mtr. nr., ejerlav. sogn: Stempel: kr. R.&G NR ~~/J1l,.: Skab nr.
(. K b h k ) l:. • /r ...:J' (udfyldes al~domger?'n~rel)I ø en avn varter I,

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i tingbogen, 6 bz af FaruLl by og Sogn

art. nr., ejerlav, sogn.

Anmelder:Gade og hus nr.: Farun Kommune
Bregnerodvej 6-8
FarumFredningsplanudvalget,

Ny.ropsgade 22,
København V.
Man har d.d. fremsendt nedenstående
på dommerkontoret i Hillerød:

-I--i 1
V-L-L tinglysningdeklaration

ti Undertegnede beg~rer herved tinglyst nedenstående

DEKLARATION

for ejendoUQen natr.nr. 6 bz nf Farun~

EjenQonnens arealer fredes således~

at tilstanden på den ikke Då forandres? nen de skal med de af
de falgende besteDDelso~ følgonde indskrænkninger ~~-
ne udnyttes på saome måde SOD hidtil, fortrinsvis som
landbrugsarealer,

at der er forbud Dod folgende~
a. at opfore bygninger af enhver art? herunder drivhuse? bo-

der, skure eller anbringe andro indretninger, der kan vir-
ke flisprydende 9 hertmder :cclningDnc-ster og lignenCl.e,

b. at foretage afgravning eller opfyldning af det naturligo
jordsmon eller at henkaste affald -derpå?

Cn at foretage opfyldning af soer og vandlob eller at be-
nytte bredderne til henknstning af affald,

d. at nedbryde stendiger.

Endvidere er det uden fredningsflyndighedernes tilladelse
forbudt
a. at fjerne eller udtynde den på arealet stående beplantning af

-- t~oer,buske eller levende hegn,

b. at foretage beplantning af arealet ud over vedligeholdelse
af den eksisterende?

C. ~.anlægge veje eller stier eller at tilstå tredieDond
vejrettighed.er over arealet,

d. Q1 udstykke de under fredningen inddragne natr.nr.e el-
ler dele heraf ud over det til fastsættelse af fred-
ningsgrænsen nodvendige.

Ovenstående deklaration skal respekteres af nuvQrende og fremtidige
ejere.

Påtaleret har Naturfredningsnævnet for Frederiksborg ants sydlige
fredningskreds.

lensen & Kjeldskov AIS, København
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Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Stempel:

Gade og hus nr.:

kr. øre Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder:

Deklarationen begeres tinglyst ned
hensyn til ovrige deklarationer og
bogen.

højst nulig rang, idet der ned
servitutter henvises til ting-

Son ejer:
Farum ko~unalbestyrelse,
den 8. august 1967

Sv. Scho.idt
/ A. LULlholtz

Hvilket herved meddeles til Deres orientering.

FARUM STYRELSE, den 8.
<----

aug.
\,

1967

Bestilling ..
formular

H Jensen & Kjeldskov A/S, København
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