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DEKLARATION
I anledning af, at Roskilde Amt den 8. marts 2000 har meddelt
landzonetilladelse jfr. planlovens § 35 til, at ejendommen matr. nr .
1 a Åshøj by, Herfølge genanvendes til boligformål (enfamiliehus),
begæres herved nedenstående tinglyst forud for andre rettigheder jfr.
planlovens § 55 (lovbekendtgørelse nr. 746 af 16.8.1994, som ændret
ved lov nr. 563 af 30.6.1997).
Ejeren af matr. nr . 1 a Åshøj by, Herfølge pålægges herved på egne og
fremtidige ejeres vegne, at den i henhold til planlovens § 35
meddelte zonetilladelse med virkning fra den 15. april 2000 om
genanvendelse af ejendommen til boligformål kun kan ske under
forudsætning af:
- at bygningens ydre bevares, idet bygningens kulturhistoriske værdi
som gammel forskole ønskes fastholdt via anvendelse til bolig.
Ændring af bygningens ydre samt tilbygning forudsætter således Køge
Kommunes forudgående tilladelse med henblik på varetagelse af dette
hensyn.
Køge Kommune er påtaleberettiget.
Med hensyn til ejendommens servitutter og byrder henvises til
ejendommens blad i tingbogen.
Køge,
På byrådets

vegne

Eliasen / Tor pen Neffir
som ejer af matr. nr . 1 a Åshøj by, Herfølge.
illi

.,:-.;rivisning til lov om planlægning (lov nr. 746
af 16. august 1994) kap. 9, § 42, samtykker Køge byråd
hermed i, at nærværende servitutdokument tinglyses.
Ved dokumentets tinglysning er tilvejebringelse af
lokalplan ikke påkrævet.
Køge, den: I 8.05.

2000

På byrådets vegne

Tilli

Eliasen

/

Torben Nohr
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Retten i Køge
*** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Byrde.
Vedrørende matr.nr . 1 A, Åshøje By, Herfølge
Dagbogsdato: 22.05.2000
Dagbogsnr. : 7250

Afvist fra dagbogen den 22.05.2000
da ejeren af 1 a Åshøj ifølge tingbogen er registreret som Herfølge
kommune.
Retten i Køge den 22.05.2000
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* Retten i Køge
*** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 1 A, Åshøje By, Herfølge
Ejendomsejer: Herfølge Kommune
Lyst første gang den: 02.06.2000 under nr.
7796
Senest ændret den
: 02.06.2000 under nr.
7796
Retten i Køge den 14.06.2000
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