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Gældende matrikulært kortbilag:
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Anmelder:
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175-117(
Matr.nr.: Fritidshus på lejet

grund, under matr.nr.
6a Borup by og sogn
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D E K L A R A T ION
=====================

Skovbo Kommune, 4140 Borup, deklarerer herved under henvisning
til skrivelse af 10.02.1977 fra Fredningsnævnet for Roskilde Amt fØl-
gende bestemmelser, der vil være at tinglyse vedrØrende Fritidshus på
lejet grund under matr. nr. 6 ~ Borup by og sogn:

"Under henvisning til skrivelse af 08.09.1976, hvor Overfrednings-
nævnet meddelte tilladelse til opfØrelse af et fritidshus til ungdoms-
formå~ (spejderhus)~inden_ for 3flO meter fra skov på ejendomnlcn matr.
nr. 6 a Borup by og sogn på betingelse af, at bebyggelsen alene anven-
des til spejderformål eller hermed ligestillede friluftsformål, for-
pligter Skovbo Kommune sig til, såfremt denne anvendelse ophØrer, at
fjerne bygningerne og ryddeliggØre arealerne.

Skovbo Kommune forpligter sig til, inden byggeriet påbegyndes,
at lade udformningen af bebyggelsen godkende af Fredningsnævnet for
Roskilde Amt.

Såfremt Skovbo Kommune finansierer byggeriet ved optagelse af
offentlige lån, har Overfredningsnævnet i skrivelse af 08.09.1976 med-'
delt tilladelse til, at ejendommen, uanset de forannævnte benyttelses-
vilkår, kan anvendes til andre formål, indtil de af Skovbo Kommune op-
tagne offentlige lån er udlØbet, men betingelsen herfor er, at ejen-
dommen i de offentlige låns lØbetid overtages på tvangsauktion af en
ufyldestgjort panthaver, der repræsenterer offentlige, almindelige og
særlige realkreditmidler.

Nærværende deklaration, der ikke er til hinder for prioritering,
henviser med hensyn til byrder, hæftelser og servitutter til ejendom-
mens blad i ting~ogen og begære s tinglyst på lejet grund under matr.
nr. 6 ~ Borup by og sogn med Fredningsnævnet for Roskilde Amt som på-
taleberettiget. II'
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Amt:

I
Borup, den 21. marts 1977

Skovbo Kommune:
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Jens carl Jørgensen
fin.
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