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REG.NRr ~sl~
cl
I

D E K L A R A T ION

Undertegnede Fru Marie Larsen, Ejer af Ejendommen Matr. Nr.
5bl Kongens Lyngby By og Sogn, erklærer herved paa egne og
efterfølgende Ejeres Vegne, at der paa Matr. Nr. 5bl samt Parcel-
ler heraf ingensinde vil blive foretaget yderligere Bebyggelse
end den, der for Øjeblikket forefindes paa Grunden, jfr. ved-
lagte Kort.

Paa Parcel Nr. l af Matr. Nr. 5bl skal det dog være til-
ladt at foretage Udvidelser af det eksisterende grundmurede

ogsaa
Hus, ligesom det/skal v~re tilladt paa Parcel Nr. l af Matr.
Nr. 5bl at opføre en Garagebygning.

Sogneraadet forbeholder sig Ret til at godkende Faca-
derne af saavel de eventuelle Tilbygninger, som den eventuelle
Garage.

Ovenstaaende Deklaration begæres tinglyst som servitut-
stiftende pas Matr. Nr. 5bl Kongens Lyngby og Parceller heraf,
og den kan ikke udslettes uden Samtykke fra Lyngby-Taarbæk Sogne-
raad, hvem Paataleretten tilkommer.

Med Hensyn til de Ejendommen paahvilende Byrder og
Servitutter henvises til Ejendommens Blad i Tingbogen.

København, den 6. Marts 1939.
Marie Larsen

Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 2, Københavns Amts nordre
Birk, den 8. Marts 1939.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ l
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

RE6.NR. O to eS ~.0.J r
Lyngby-Taarbæk kommune
Bygningsafdelingen
Rådhuset
2800 Lyngby

Vedr.j.nr. 66939 - midlertidig byggeplads Kanalvej/Klampenborgvej.

Ved skrivelse af 10. april 2002 meddelte fredningsnævnet dispensation efter
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til anvendelse i et halvt år af en mindre
del af bydelsparken på hjørnet Kanalvej og Klampenborgvej til byggeplads i
forbindelse med udbygning af Lyngby Storcenter.

Dispensationen blev givet på betingelse af, at arealet blev retableret efter an-
vendelsen.

I ansøgningen af 6. marts 2002 anmodede De om at benytte arealet til bygge-
plads fra primo april 2002 og frem til primo oktober 2003, altså i l V2 år. De
har telefonisk den 17. april 2002 anmodet om, at dispensationen forlænges til
den ansøgte perioden.

Da dispensationen er forbundet med en pligt til at retablere det anvendte areal,
og da det er oplyst, at det kan være forbundet med en vis fare for trafikanter-
ne på den ret befærdede Kanalvej at transportere byggematerialerne ved hjælp
af byggekran, således som det lovligt sker i øjeblikket, forlænges dispensati-
onsperioden som ansøgt til 1. oktober 2003.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturst1felsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgø-
relse er modtaget, klages tilNaturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal
ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til
nærværende fredningsnævn, der videresender den til Nåturklagenævnet.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er ud-
løbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

~~.?~
Hans Chr. Poulsen

formand



c.c.

Københavns amt, Teknisk forvaltning, j.nr. 9806011-27
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomite i Lyngby
Dansk Ornitologisk Forening, att Knud Flensted
Friluftsrådet
Friluftsrådets amts formand for Københavns amt, Gunnar Briisch
Hovedstadens Udviklingsråd
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