
02344.01

Afgørelser - Reg. nr.: 02344.01

Fredningen vedrører: Dyrehaven

Domme

Taksationskom missionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer 07-01-1957, 30-05-1969,
10-05-1970



DEKLARATIONER>



Matr.nr.14 ba
Lundtofte by og
Dannebrogs Alle
Kgs. Lyngby.

27.0KT.1970*015006

J {~~J,i·r(\ J'r

St.~p"l tIlket ~ kr. t-{) øre
Kø"b@n~!:. Tns aRt. d.. !J/j( 1970
48 E.H.r;.~ ..... .. ."." .,., ","..

r./~r.lg Undertegnede ejer af ejendommen' matr. nr. 14 ba Lundtofte
by og sogn, der har fået tilladelse til at opføre tilbygning til
det på ejendommen beliggende beboelseshus, erklærer herved på egne
og efterfølgende ejeres vegne,
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D E K L A R A T ION :
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at d9~ ikke på matr. nr. 14 ba Lundtofte i sin helhed vil
blive opfØrt bygninger af nogen art, herunder skure, eller
opsat hønsegårde eller andre indretninger, såsom affalds-
dynger og lignende nærmere' dyrohavehegnet end 8 m, idet be-
mærkes, at nævnte hegn står ca. 2 alen (1,25 m) øst for
skellet til matr. nr. l a Jægersborg Dyrehave, dog at det
respekteres, at de bygninger på ejendom~en, som aller~de
er beliggende nærmere end 8 m fra dyrehavehegnet, forblivor
her, men at det, i tilfælde af at disse bygninger nedrives
eller brænder, ikke uden fredningsnævnets samtykke sk~l
være tilladt at opføre nye huse, som ligger dyrehavehegnet
nærmere end de nævnte 8 m,
at den til enhver tLd' værende ejer af matr. nr. 14 ba Lund-
tofte forpligtes til ikke uden skovvæsenet3 tilladelse at
foretage op}apning eller fældning af Dyrehavens skovbryn.
Nærværende deklaration vil være at tinglyse på ovennævnte

ejendom matr. nr. 14 ba Ltmdtofte by og sogn samt være at overføre
på alle hel'fra udstykkede parceller og vil ikke kunne udslettes af
tingbogen uden tilladelse fra fredningsnævnet for Københavns amts-

•
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/.- rådskreds, LYLI!:.by-Taarbækkommunalbestyrelse 'og Jægersborg skovdi-
strikt, der alle har påtaleret ved nærværende deklaration.

Med hensyn til de ejendommen pehvilende servitutter hen-
vises til ejendocrmens blad i tingbogen.

København, den /0,. . maj 1970.

· · · · · · · · · /!~.?).( · :} 6;<;. · · · · · ·
..... ' ····~·r.7P.'~········

Bygningsmyndigheden meddeler herved tilladelse til,
at foranståerule deklaration ting~yse~.
LYNGBY-TAARBÆK KOl~mNALBF.STYRELSE, den 12. maj 1970.

E. b.
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1~14i,Y~/~ .r;;øtl!)}/
. (/I 'l"' r/I)/.; (,;O. Hyllested

bygningsinspektør.
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Stempel: Kr. n øre.

"

D B v ~ A R A T I O ~ .

Undertegnede ejer af ffiDtr. nr. J4 i ~Lundtofte by
og sogn, der af Lyngby-Tårbæk kommune har fået tillede'se
til El't nedlægge dcn sydlige striItlClelaf' mevnte matr. nr.,
Dom hidtil hor været udlagt som sti, erklærer herved D~ egne
og efterfølgende ejeres vegne, at der ikke rå matr. nr. 14 ~ ~
i sin helhed vil blive anført bygninger af nogen art, herunder
skure, eller opsat hønsegårde eJ)er andre indretninger, såsom
affaldsdynger og lignende, nærmere dyrebavehegllet.enå lo metero

idet bemærkes, at n~p.vntehegn står ca. 2 alen øst for skellet
til matr. nr. l §. Jægersborg Dyrebave, dog at det respekteres,
at de bygninger på ejendommen, som i henhold til vedhæftedo
situationsplan al1erede er beliggende nærmere end lo meter fra
dyrehavebegnet, forbliver her, men at det, i tilfælde af, at
disse bygninger nedrives eller br~~der) ikke uden fredningznmv-
nets samtykke skal være tilladt at opføre nye huse, Bom ligser
dyrehavehegnat nærmere end de nævnte lo meter.

Nærværende deklaration vil være at tinglyse på oven-
nl-Bvnteejendom, matr. nr. 14 x ~ Lundtofte by og sogn, semt være
at overføre på alle herfra udstykkede parceller, og vil ikke
kunne udslettes af tingbogen uden tilladelse fra fredningAnævnet
for Københavns amtarådakreds, Lyngby-Tårbæk kommunalbestyrelse
og Jægersborg akovdistrikt, der alle har påtaleret ved nmrværen~~
deklarDtlon.

Med bø~3yn til_ de ejendommen påbvi~ende servitutter
henvises til ejendommens blad 1 tingbogøn.
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~} . REG. NR.~J~'.yA hr\~r~:Sfi~ab6Drjrr. /97
/j./Y/ ~_(,'

Matr. nr. 14 ge Lundtofte. Anmelder:

, ....,' ..,
D E K L A R A T ION .

Underskrevne ejer af matr. nr. 14 :ge Lundtofte erklærer her-
.' '

,~ved på egne og efterfølgende ejeres vegne, 'at der ikke på ejendommen må
opføres bygninger af nogen art, herunder udhuse', nærmere Dyrehavens skel

. I ~

end 12,00 meter, og at der ej heller indenfor samme afstand fra Dyreha-
vens skel må indrettes affaldsgruber og anbringes affaldsbunker, lige-,.....
som der ikke uden skovvæsenets tilladelse må foretages opkapning eller

Ifældning af Dyrehavens træer, buske, hegn m.v. Jeg er vidende om, at
Dyrenavens ~kel er beliggend~ 1,26 meter fra Dyrehavens hegn.

Nærværende deklaration kan tinglyses som servitutstiftende på
min ovennævnte ejendom og vil ikkebmneudslettes uden tilladelse fra de

~)respektive ejere, fra Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds sam~e.i.- fra ,Jægersborg skovdistrikt, der hver især har påtaleret med foranståen-
4t d: pestemmelser.

Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter henvises
til ejendommens blad i tingbogen.

København, den '3omaj 1969.
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