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Ellinge Hovedgård. Højby,
Trundholm kommune.
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ERIK PEDERSEN
LANDINSPEKTØR

Havnegade 9, 4500 Nykøbing Sj.
Tit. (03) 41 0344 og 410944
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I
Naturfredningsnævnet for Vestsjællands amts nordlige Frednings-
kreds har ved skrivelse af 21/11 1978 meddelt dispensation fra
bestemmelserne i naturfredningslaven~ paragraf 47 om byggelinie
fra skov til udstykning og bebyggelse af ejendommen matr.nr. lez
og lrb Ellinge Hovedgård. Højby, som det fremgår af vedhæftede
kort på betingelse af:
at der ikke opføres nogen form for bebyggelse nærmere Ellinge

Indhegning end L5 m.
Påtaleretten tilkommer Naturfredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige Fredningskreds.

•
Nærværende betingelse begæres herved tinglyst servitutstiftende
på matr.nr. lez og lrb, som bindende for ejere og indehavere af
andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår en
sådan ret er stiftet i medfør af bestemmelserne i naturfrednings-

FJd>"'1~RæJt.iff8Wei&JJiI~rlQ.
amts nordlige fredningskreds
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