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Matr. nr. l-e og l-l Ellinge Lyng, Højby sogn.
KNUD PETER DAMM

LAND.RET.SAGFØRER
ALGADE n ...500 NYKØBING SJ.
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D E K L A R A T ION

Underskrevne fru ~lna Jacobsen, Ellinge Kohave 4573 Højby Sj.,
bestemmer herved bindende for mig og efterfølgende ejere af parcel-
ler der udstykkes fra min ejendom matr,nr. l ~ og l l Ellinge Lyng,
Højby sogn,
at bebyggelse af de udstykkede parceller skal holdes i en afstand

af mindst 50 m fra Ellinge Skovs skovgrænse, der dannes af et
jordgærde langs den offentlige vejs østlige side, og

~ bebyggelsen kun må ske efter tegninger, der forud er godkendt af
fredningsnævnet.

Påtaleberettiget i henhold til disse bestemmelser er fred-
ningsnævnet for den tidligere Holbæk amtsrådskreds.

Endvidere pålægger jeg de fra fornævnte ejendom udstykkede
parceller deklaration om
at ejerne er pligtige at være medlem af grundejerforening, samt
at der er pligt til indlæggelse af vandværksvand på de grunde, der

er større end 2500 m2.
Påtaleberettiget i henhold til sidstnævnte bestemmelser er

kommunalbe~tyrelsen for Trundholm kommune.
Nærværende deklaration vil være at tinglyse p~ ejendommen

matr.nr. l ~ og l l med prioritet næst allerede tinglyste servitut-
ter og hæftelser hvorom henvises til ejendo~nens blad i tingbogen.

Ellinge Kohave pr. 4573 Højby Sj., den? juli 1970.

IndfØrt J dagbogen for NykØbing_~jæ".KØbstad og Dragsholm BIrk
(fen ~ I Tinglyst
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