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'ormular

Stempel: Akt: Skab (rt nr.YA~
(udf,lda al dommwkOlltOr.rr ... I,.,:'.

D

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller li de sIndcfJ'ydske lands-d.,.) bd. og bl./ tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

1'1 li ')[j Jlr

at Lyngby
by og sogn.

Gade og hus nr.:

/0- '17

et; 'jO~.

kr. øre

Købers } bo ,.
Kred/lors fa! •

Anmelder;

Frod:'l'rJu:nævnt.:l111r I',:t' "I~ lyl1, ~:ntsr(d~l(rm!s
Fred~d.~ ...l.h.: ~ L .~.... ,.lld,~lll'g

Howltz\lcj 32, I. 1.. ..11 ~ K~JI1Vn F

Påtegning
på

deklaration, lyst lo. januar 1947
Magistrat:

Udskrift
af

forhandlingsprotokol for fredningsDævnet for Københavns amtsrådskreds.

Nævnets medlemmer var mødt således:
Formanden, dommer Jantzen, bane ingeniør O. Godskesen og fru Karen
Schack.

For Lyngby Taarbæk kommunes tekniske forvaltning møder stads-
ingeniør Rastrup og bygnings inspektør Egmose.

for kommunalbestyrelsen møder fuldmægtig Egedal Poulsen og
kontorchef Hillestrøm. 'tu.~3ftAØ7V1~ Il/Ori' ,mod-(

Statsskovrider Tage-Jensen var mødt.
Danmarks Naturfredningsforening, der var søgt tilsagt, havde

meddelt forfald.
JJer fremlægges:

skrivelse af 9. januar 1960 fra Lyngby-Taarbæk kommune, udstyknings-
plan og 2 rids samt fredningsdeklarationen på matr. nr. l~a og 14 au
af Kongens Lyngby samt endvidere udskrift af Københavns amts nordre
birks tinglysningsakt.

Kommunens repræsentanter oplyste, at kommunalbestyrelsen al-
drig er blevet gjort bekendt med den udvidelse af fredningen, som
nævnes i deklarationens sidste stykke, og det er alens denne fred-
ning~Oiommunen ønsker aaPæv~t~

Det oplyses, at det ommeldte fredede areal, er ca. 6.000 m2,
og det er beliggende i inderzone.

År 1960 den 23. februar
Københavns amtsrådskreds møde
F.o.. nr. 9/60:

(L. nr. 23906), fra Københavns

l '
{

kl. 14.30 holdt fredningsDævnet for
på rådhuset 1 Lyngby, hvor da foretages:

Andragenden om tilladelse til udstyk-
ning af matr. nr. 14 ~ m.fl. Kongens
Lyngby.

'o'

1,,'1,
~



Jantzen. o. Godskesen. Karen Schack.

Åstedet blev besigtiget.
Der er enighed om at søge fredningsdeklarationen ophævet for

så vidt angår det pågældende areal.
Nævnet fandt det rettest, forinden der afsiges kendelse, at

sagen forelægges for Naturfredningsforen~ngen, og formanden bemyndi-
ges til at udfærdige kendelse.

Nævnet kunne for sit vedkommende iøvrigt godkende udstykningen
som vist på plan V A.

Sagen udsat.

År 1960 den 17. marts kl.
F.S. 9/1960:

13.00 foretoges for fredningsnævnet:
Andragende om tilladelse til udstyk-
ning af matr. nr. 14 ~ m.fl. Kongens
Lyn~by.

Ber fremlægges:
skrivelse fra Danmarks Naturfredningsforening af 15. marts 1960.

Formanden bemærker, at det areal~, som nu ønskes frigjort
for servitutbestemmelsen, ikke er omfattet af fredningsplanen.

I overensstemmelse med den i nævnets møde den 23. februar
1960 trufne beslutning afsagdes herefter sålydende

K E N-D E L S E :
1a bestemmeiserne i deklaration af 21. december 1946, tinglyst

lo. januar 1947, er til hinder for gennemførelse af hensigtsmæssig
udstykning af Lyngby-Taarbæk kommunes areal. syd for Klampenborg-
vej, beslutter fredningsnævnet, at det i deklarationens 2det afsnit
nævnte areal af matr. nr. 14 a Lyngby by og sogn, " - det på den fo-
reviste plan med rød skravering viste areal ", ikke længere skal
omfattes af deklarationens bestemmelser.

Thi bestemmes:
1~ i deklaration af 21. december 1946, lyst lo. januar 1947,

på metro n~. 14 a og 14 at Lyngby by og sogn under afsnit 2 nævnte
areal bør fremtidig ikke omfattes af de i deklarationen indeholdte
fredningsbestemmelser.

Jantzen.

l.
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Udskriftens rigtighed bek~ftes.
Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds,

- den 16. september 1961.
TI 1 •

Fog-Petersen
fg.
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Akt: Skab nr.
(udfyld ... 1 dommerkontorII)

h d bekræftes.
~ -"..''''..~

T~ o(/",f2,-,07:"J )
/

Ir d' ~rt i C::l;,>r:Een for retskreds nr. 4
Ly.18by Civilret
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Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter. Servitutdokumenter o. 1.,
Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I. (vedr.

fast .EJendom). J

"ltr. Nr., Ejerlav, Sogo: 14 a & 14 lit
(I K.benbavn Kvarter) Lyngby By Ol" Sogdmnelderens N_VI og Bopæl (Konlor):

.n.'(I d.... nd.rjydak .... ands·
d.I.) Bd. og BI. l Ting.
bogen, Art. Nr., Ejerlav.

Sogn.

Direktoratet for ctlldens7.1 ol}l:
L

e
Ejendomme.

rI J Stempel:.2 Kr. o. øre.

D B ~ L • 8 A f 1 O • •

Underteglll<1$ lf;:lben.n&VIU kahna' p•• KlbOObavri. IColll!illJ1t'
\ '

Ve/llltlerll:wrar usrveå tor ug ClIen.el'tdlcll. ~e .. at ... tr.'r.

14 :4. l., ~ Llll,bl B1 og SOla, U d.r pat. det pu vedhllfte,le

PlM D.od gr,IQ S!.;r"vor.1nl! v1~t~ Artilal, J)eIlNfns"t at øn t.1n1e 1 200

III U.t.må tra /;jkellet mellem liiatr.lllr. 14 a Ol 1r;rmeJ.Uh.1l111l,at nem-
POll~:)r!~v"J UIl af en L1n.1e fra ll1tær1nt,»unkt., llle1lea300 III GI'IIlD.tD
tru Er~ol~den ou Al~~~~nbo~~7~JD ordll&o ~Dt, a1gtende mod det
I1Or'l.~:JtlijJ(/ tiJllme uf R Uv1dll/JU:lr4I1• Bavt, 1 Me<lfltr af en af hed-

nb,ran~vnElt fIJI' !l.Øb~nt,avns Ju.!ltllraa4akrecls den 16•• a~ 1946 1 &ageD

F. S. s8/46 trl.llt'en Be81utlUni, ikke 1181 optøre. andre BJgnln8Gr end

det pliA Planen Lndtegnode undar Optllr01 •• v.nnde a-rnerekonvue-

.0en tbJ 8lII.

l
l

akrLiverllcl. A.ual .yd tor Xl .. pen.bol'gveJ, .OG SyGve.t ~

en Linie fra ltl&lllp"nborBve~ vinkelret p.a lnelunc1ena
tor det ,røGt

bOllr;Dn:set at

nordvutliS8 Bltel lleml8\ll liet lIyclvoatllao lIJ.,r118 at Matr.Nr • .I·i ...!.1
ISU' !Servl tI.l t.

PAataleberettl!et etter toran.tuend. J)eltlal'atlon er hed-

nln.&8nIIlVJUlt tor lfllbenhavn. AØI tIll'lIad'li:red.. . .

løbenhevn. Magl.tr<1lt, cle ~1.St~ W~6'
11. 1.1. ~.v.tuUh{}.u

?21X r;; 5)96 ~ JOD 000 00 I\Rl "
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Efter ekct [lcrlgtlgele,118nnplleru hlltVAll foranltaacnde
Relaanmærknlng. 1// (}øl ~
, Kebenbawa Annå ~e Birks cJvndOlllllllltrøldor,

dia 9/~- 19 Yf'
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