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l>latr.nr.l ii Raklev by og sogn. REG. NR. {;!J07
18.FEB1978 002081

Fredningsnævnet 10r Ve::ltsjællana.!;
amts nordligo fretlningskreda

Sofievej 4, 4300 Holbæk
Tlf. (03) 4542 11

D E K L A R A T ION.---------------------
I anledning af at fredningsnævnet for Vestsjællands amts nord-

lige fredningskreds på vores anmodning har ændret grænsen for det

•
areal af den os tilhØrende ejendom matr.nr. l ii Raklev by og sogn,

der ligger indenfor 100 m zonen omkring det jordfaste fortidsminde

på naboejendon~en matr.nr. l ~ Raklev by og sogn, som vist på den

deklarationen vedhæftede kortskitse pålægger vi herved med virkning

,
.'

•

for os og senere ejere af matr.nr. l ii Raklev by og sogn ejendommen

fØlgende forpligtelser:

Hele det på vedhæftede kortskitse viste område af ejendommen ~

er undergivet bestemmelserne i naturfredningslovens § 53, stk. l.

Området må ingensinde deles ved udstykning.

Arealet udlægges som et åbent græsklædt område og skal stedse

~ af ejeren vedligeholdes i denne tilstand •

• Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for vestsjællands amts

nordlige fredningskreds, fredningsstyrelsen og Kalundborg kommune •• Som ejer af matr.nr. l ii Raklev by og sogn.

Arhus tOlk~
~~II"7be ra,/lUe

Je e ('
Nærværende deklaration godkende i medfØr af naturfrednings- -.

lovens § 53, stk. l og begæres tingl forud for andre rettigheder

over ejendommen jfr. naturfredningslovens § 64.
Fredn i~r.ævnct for Vesl~i~!: and, , d. dl 6/;1 / l'1/

amts nordlige fredningSkr04.9(a

Bjarne

..
Holbæk,Fr.j.nr.J 1;l ['/19 7l
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Kommunalbestyrelsen meddeler hermed samtykke i medfØr af kom-
muneplanlovens § 36, idet bemærkes at tilvejebringelse af 10-
kalplan ikke er påkrævet.

(

'~ den 1. februar 1978
P. b. v./~=-~. Hagemann-Petersen

/~/ Borgmester
/

//
/

Indf.rt I d3gbogen for K.lun4ber"
:~tskr~~ dWl ',I!T

lvst. 1\1d: Skab Cl nr: 2 '7[,'
vÆ~?0 /vYct /i ~//C/

~J. l~ttt,~~.CvV
/ A. Villadsen

Kommunaldirektør
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Grænse for ckil.ara.ho~n.s om.råde

J)eJclaraiionskort. .
ma.ir. nr. -I l..-l.

vedrørende beskyttelseszone på..
Æal:lev by Oj' s0,jn .

ZandI'nSJ'~Ktør Erik H. Pet~rs~n.
1Jrockrsen.s Alle- 3, 2900 Hellerup.
Ti/. t'O~) H~. 7595
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