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REG. NR. 7872.00

INDHOLDSFORTEGNELSE

- Deklaration af 10.07.1972 tudm fredning af areal øst for
Kikhavn By.

--'---------
MATRI KE L FORTEG N E L S E

(ajour pr: 1/3 1993)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

8 a Kikhavn By, Torup

Gældende matrikulært kortbilag:

Se også REG. NR.:



l"""' •••• ,. ~ - - _ •
Matr. nr. 8!

Kikhavn by,

Torup sogn

ti 2 Anmelder:

FREON INGSPLANU DVALGET
FOR

KØBENHAVNS, FREDERIKSBORG
og ROSKILDE AMTER

Nyrop,gade 22 4 - 1602 V - Tlf. (01)119516

Deklaration REG. NR. l-81-~, O()

o

Undertegnede ejer af matr. nr. 8~ Kikhavn by, Torup sogn,----------------=-
bestemmer herved for mig selv og kommende ejere af ejendommen, at den

på vedhæftede rids viste l~d af ejendommen ikke uden samtykke fra F redni~gs-

planudvalget for Københavns, Frederiksborg og Roskilde amtsrådskredse og

fra Ministeriet for kulturelle anliggender må bebygges eller forsynes med

master, boder og andre indretninger, men stedse skal henligge ubebygget.

Påtaleberettiget er Fredningsplanudvalget for Københavns, Frede-

riksborg og Roskilde amtsrådskredse og Ministeriet for kulturelle anliggender.

. / .

Hunde sted, den /rt /971

Indført i dagbogen for retten
l Prederikssund,
aldeliPgskontorct l Predcr1ltJvæ~
den 21 JUL 1972
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