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DEKLARATION:

'., Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr. l ~, 2 ~ og
28 2 Pederstrup by, Ballerup sogn, INGER l~GRETHE RISAGER, der
har opnået tilladelse til - for et tidsrum af 7 år - at benytte
7002 af matr. nr. 2 ~ Pederstrup (det nordøstlige hjørne) som op-
lagsplads for materiel hørende til 'den af min ægtefælle drevne
entreprenørvirksomhed, deklarerer herved for mig og efterføl-
gende ejere af nævnte ejendom, §1 jeg forpligt,er mig til at oprette
og vedligeholde en passende beplantningsmæssig afskærmning af plad-
sen, og g1 bringe adgangsforholdene til denne i orden.

~ Jeg forpligter mig til at ophøre med ovennævnte benyttelse
af arealet den l. oktober 1974.

Nærværende deklaration vil være at tinglyse på min fornævnte
ejendom, matr. nr. l~, 2 ~ og 28 2 Pederstrup by, Ballerup sogn.

Påtaleret har Landbrugsministeriet, Fredningsnævnet for Kø-
benhavns amtsrådskreds og Ballerup-Måløv kommune.

Den rr ~nJJa"C 1968.
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