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J ":redningsnællnct for Ve-.;tsjæl!anai:l
amts nordiigo fredningskreds

Sofievej 4, 4300 Holbæk
Tlf. (03) 4342 11

Under-skrevne c.c. Larsen, Ellinge Skovvej 25, 4573 HØjby Sj.,

som ejer af ejendommen matr.nr. l ! Ellinge Lyng, HØjby sogn, der

af Naturfredningsnævnet for Vestsjællands amts nordlige frednings-

• kreds har fået godkendt en af landinspektør S. Rud-Petersen, NykØ-

bing Sj. udarbejdet udstykningsplan omfattende 4 parceiler, forplig-

,.,

.-
ter jeg mig og efterfølgende ejere af nævnte ejendom til

at bebyggelse af de udstykkede parceller skal holdes i en afstand

af mindst 50 In fra Ellinge skovs skovgrænse, der dannes af et
jordgærde langs den offentlige vejs Østlige side og

at bebyggelse kun må ske efter tegninger, der forud er godkendt

af fredningsnævnet.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Vestsjællands amts

4t nordlige fredningskreds.

tf som ejer af matr.nr. l t Ellinge Lyng, HØjby sogn.

Nærværende deklaration godkendes i medfØr af naturfrednings-

lovens § 47 stk. l og begæres tinglyst forud for-andre rettigheder

over ejendommen jfr. naturfredningslovens § 64.
F"..dnlngtftli2~t for VettsJællan.

amts nordlige fredningskrecb
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