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Undertegnede ejer af matr. nr. 2 pø, Bernstorff by, Ordrup
sogn, fru Else Skovby, der af Fredningsnævnet for Københavns
amtsrådskreds har fået dispensation fra den på ejendommen ting-
lyste deklaration af 19. juli 1960 angående pligt til at respek-
tere forlig af 10. november 1959 med nævnet om afstand fra skel
og beplantning til at opføre et eenfamiliehus på ejendommen på
betingelse af, at de på grundens sydøstlige hjørne stående træ-
er, l eg og l bøg, bevares, tilbyder herved at frede de nævnte
træer.
Følgende bestemmelser skal gælde:

Træerne må ikke fældes eller beskadiges.
,Træerne må ikke topskæres eller grenkappes. Døde grene kan dog

fjernes efter forudgående indhentet tilladelse fra Jægersborg
skovdistrikt.
Topskæring kan med de påtaleberettigedes samtykke tillades, for
så vidt dette er nødvendigt for træernes bevaring.
Der må ikke i en diameter af 12 m omkring træerne anbringes vand-
hindrende overfladematerialer.
Nærmere end 15 m fra træernes fod må der ikke tilføres jorden fortrævækst skadelige kemikalier.
Nærværende deklaration vil være at tinglyse på ejendommen matr.nr.2 pø, Bernstorff by, Ordrup sogn.
Påtaleret har Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds og Jæ-
gersborg skovdistrikt hver for sig eller i forening.
Nærværende deklaration respekterer nuværende og fremtidige pante-
hæftelser på ejendommen samt de på denne hvilende servitutter,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.
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I medfør af § 4, stk. 2 i byggeJoven. meddelps herved
samtykke til tinglysning af ovenstående dokument.

Gentofte Kommunes Bygningsvæsen, den . nEI'I-:1 !J L. 1976
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