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DEKLARATION

Vi, A/S Dalskellet, Højbroplads 15, 1200 København K, som
ejer af ejendommen matr. nr. l, 5, 6 h, 7 ~ og 7 ! Rye Sønder-
skov, Ry sogn, forpligter os herved til ikke at ændre den i dag
på arealerne bestående samlede tilstand, herunder med hensyn til
bevoksning og lign. og med hensyn til offentlighedens adgang i
henhold til lov nr. 314 af 18. juni 1969.

Det er herved forudsat, at parkeringsarealet på det på
fredningsplanudvalgets kort næVnte område P-l ved Røselund ind-
skrænkes til den nordøstlige del af ejendommen, og at pladsen
eventuelt sløres ud til søen med beplantning.

Parkeringsarealet på P-2 ved landevej 107 opgives indtil
videre. Lodsejerne torpligter sig til gengæld til uden vederlag
at stille arealer til rådighed langs landevejen til vigepladser,
der af lodsejerne kan flyttes. efterhånden som pladserne slides.

Aftalen kan fra begge parters side bpsiges med 9 måneders
varsel, således at man ikke under fredningssagen vil kræve rentertf af erstatning for et tidligere tidspUnkt end fra 9 måneders
fristens udløb.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet efter forhandling med
fredningsplanudvalget og ejerne af de ovennævnte ejendomme.

Deklarationen tinglyses sefvitutstiftende på ovennævnte
matr. numre med respekt af servitutter og pantehæftelser, hvorom
henvises til tingbogen. Deklarationen er ikke til hinder for

-,
l) fremtidig pantsætning af ejendommene indenfor 80 % af ejendoms-
!
r værdien •
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København, den september 1970.

A/S Da1ske11et

Karen Carsten Pedersen F. Smidth N. Chr. Strandgaard

Til ovenstående deklaration har vi følgende ændring:
Ordet "bevoksning" i linie 5 erstattes med "de bevoksede
area1ers udstrækning".

-e København, den 30. oktober 1970.

F. Smidth N. Chr. Strandgaard
Karen Carsten Pedersen

"
Godkendes.

Albert Andersen Anker S. Rasmussen

• J. J. Bek J. Rolskov
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