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(ajour pr. 20/ q- 19 bC1)
liiriilAiA!'. omfatter (helt eller delvis) følgende
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Gældende matrikulært kortbilag: /.
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Underskrevne tømrermeater PETER GULDMANN, 13ramslykkevej 40,

Valby, som ejer af ejendon~en matr.nr. b-fæ, Nakke by, Rørvig sogn,
erklærer herved som bindende for mig og fremtidige ejere af nævnte
ejendom, at v~re indforstået med, at den på ejendommen nu eksUterende
bebyegelse i tilfælde af nedrivning eller hændelig undergang ikke
m& ecnopføres nærmere landevejens kant end 25 m, ligesom ej heller
yderligere bebyggelse må finde sted indenfor den angivne afstand.

Nærværende deklaration vil være at tinglyse på ejendommen matr.
nr. 6-fæ, Nu ke by, Rørvig sogn, skyldaat for hartkorn o~ alb., forud
for al pantegæld og med påtaleret for Naturfredningsnævnet for Holbæk
Amtsrådskreds.

Med hensyn til servitutter henvises til ejendommens blad i
tingbogen.

2500 Valby, den ~~ maj 1969
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