
Afgørelser - Reg. nr.: 06746.00

Fredningen vedrører: Sjælland AMBA

Domme

Taksations komm issi onen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer 29-08-1978

06746.00



DEKLARATIONER>



REG. NR. O 67~ b. 000

S~fEl-LA\'-lO A{V\\3A
\ S l-'; '1.L.L sv

MATRIKE L FORTEG N EL S E

(ajour pr. -,/ GJ 19712»
~ omfatter (helt eller delvis) følgende
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Mt.r. nr., ejerlav, sogn: 6'::: og 6.::.2 Stempel: kr.
(I København kvarter) Ortved by

eller (i de sønderjydske lands- V i p~er s t e d s og~
dele) bd. o~ bl. I tingbogen.:> KEG. NR. {P?Y-6

art. nr., ejerla v, sogn.

Akt: Skab t. nr. ,.
(udfyldes af dommerkontoret)

KøberS} 2 ~bopæl:
Kreditors 1 ff ~?&

Gade og hus nr.: Anmelder: Fredningsplan-
udvalget for Vestsjæl-
lands amt, Torvet 4,
4180 Sorø.
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DEKLARATION.

I anledning af Fredningsnævnet for Vestsjællands amts sydlige
fredningskreds' tilladelse af 18/1 1978 i medfør af naturfrednings-
lovens § 47 til at opstille en 11 m hØj olietank med diameter på 8 m

e ahpå matr.nr. 6- og 6-- Ortved by, Vigersted sogn indenfor 300 m
byggelinien til Ortved skov bestemmes følgende:

Undertegnede Kødfoderfabrikken Sjælland A.m.b.a. erklærer herved
med virkning for os og efterfølgende ejere af ejendommen,

at den eksisterende beplantning mellem vejen og olietanken samt.
mellem bygningerne og olietanken jfr. vedlagte deklarations-

./. rids vil blive bevaret og stedse vedligeholdt og plejet.

.:..

Nærværende deklaration vil være at tinglyse med prioritet forud
for andre rettigheder på ejendommen jfr. naturfredningslovens § 64.

Påtaleberettiget er Fredningsnævnet for Vestsjællands amts syd-
lige fredningskreds.
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\



Sknb nr.
(udfyld" af domm...kontolat)

. '- bEL År: MATR.. NR. t/', b.aA
ORTVED BY l VTGERSTEO SOGN:
M~L 1.:500

-2s]-
NORD

"

. "

...:...
E

- _ - -1I1RK· P(R , • )

~-V-U'--rt. ....,"I./

.. '


	Forside
	DEKLARATIONER>



