
Afgørelser - Reg. nr.: 04674.03

Fredningen vedrører: Ellinge Skov

Domme

Taksatio nskom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer 05-04-1971

04674.03



DEKLARATIONER>



•
•

REG. NR. O~ ~ 74 .o '3:> o
ELLl(\JGt~ SkOv

\kK~ t:=RE6~{N9
INDHOLDSFORTEGNELSE ~Ir\'v~t-

_ P-e..-k lQ.v~-t ~ol/\ af- S /.y \0, 7l [~~l.)t"'t"'](\Y ST
7/~ \q -"7 t \ C>l/VI.. v~ll<.~v -\ov &(~r-e-l.-{ ~Ol t~~<./L

fv Gt. c;. ko vi \o LIo-c,.....Q...Lc lA. l-e..
lOO

\4 (4 l.L S(2I

MATRI KE L FORTEG N E L S E

(ajour' pr. //4 1971)
'FII!8i Iii igen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre: .

CG. f / bl - 'ELlllA-g~ Ly~) t'.0~ Y

C/",.Gældende matrikulært kortbilag: / c:,

Se også REG. NR.:



! . O" (]t~ J () ""'1 '0 ,
/', ...,

',J
REG. NR. t;~7Y .

i{; Si3
#-;./

ADVOKATERNE
HENRY GIDEON JØRGEN GIDEON

LANDSRETSSAGFØRERE
4500 NYKØBI NG SJÆLLAN D

j.nr. 27.764 HG/JL
Matr. nr. l-cc, Ellinge Lyng,

Højby sogn. :ZIJHY CIDEON 8: J0RGE:N GIDEOtJ
li.... J.\ liO~fU:.'1~~'C~At,rør-< t:fCl:-

,~Yi(~~Clf\iLi ..)jf"'SL.LI i\' ~~

.... • • t ~. " , .

, D E K L A R A T ION

Underskrevne grosserer HOLGER FUG:r..,1ANN,"Skovhuset", St. Heste-
have Skov, Bønsvig, 4720 Præstø, som ejer ejendommen matr.nr. l-cc,
Ellinge Lyng, Højby sogn, der af Naturfredningsnævnet for Holbæk Amts-
rådskreds har fået godkendt en af landinspektør Rud-Petersen, Nykøbing
Sj., udarbejdet udstykningsplan, omfattende 2 parceller, forpligter mig
og efterfølgende ejere af nævnte ejendom og af parceller derfra til, at
bebyggelsen af ejendommen og af de udstykkede parceller skal holdes i
en afstand af mindst 50 m fra Ellinge Skovs skovgrænse, og at bebyggelse
kun må ske efter tegninger, der forud er godkendt af nævnet.

~; Nærværende deklaration begæres lyst på ovennævnte ejendom, af
tt areal 6.140 m2, med påtaleret for Fredningsnævnet for Vestsjællands

Amts Nordlige Fredningskreds.
_ Med hensyn til hæftelser og servitutter henvises til ejendommens'

blad i tingbogen.
Bønsvig
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pr. præstø, den .j. april 1971
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