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Fredningsnævnet for Vemjællanc:ts
amts nordlige frednlngakreda

Sofievej 4, 4300 Holbæk
Tlf. (03) 434211

D E K L A R A T ION

Undertegnede ejer af ejendommen 'matr.nr. l i Akselholm by,

Holmstrup sogn, der af fredningsnævnet for Vestsjællands amts nord-

lige fredningskreds har fået tilladelsE i medfØr af naturfrednings-
" lovens §§ 47 stk.l nr.log 2 og 53 stk.l til at foretage til- og om-

bygning af ejendommens beboelseshus i overensstemmelse med en af

nævnet samtidig godkendt bygnings tegning med beskrivelse forpligter

herved mig selv og efterfØlgende ejere af ejendommen til stedse at

bevare og vedligeholde den nuværende tætte beplantning, der omgiver

ejendommens bebyggelse.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Vestsjællands amt.

Holbæk d. 1978.

Nærværende deklaration godkendes i medfØr af naturfrednings-

lovens § 47 stk.l nr.log 2 og § 53 stk.log begæres tinglyst for-

ud for andre rettigheder over ejendommen jfr. naturfredningslovens

§ 64.
Fredning~ftævnetfor V.'JUjællandl , d. 25/8 1978.

om" nordBg. Iro<Jning,krjJ~1.--~
Bjarne Jensen.
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