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tJnderskrevne·'ejer af ma~r. nr. 15 bm af Koneen;:;Lyngby by,,
Lundtofte sogn, erklærer herved på egne og efterfølgende ejeres veg-
ne, at der ikke på ejendon~en må:opføres bygninf,Gr af nOGen art, her-
under ndhuse, nrcrmere Dyrehavens :skel end 15,00 m, og at der 8,i hel-
ler indenfor samme afstand fra Dyrehavens skel må indrettes affalds-
gruber og anbringes affaldsburu{er, ligesom der ikke uden s~ovvæse-
nets tilladelae~må foretages opkapning eller fældning af Dyrehavens,
træer, bus~e, hegn m.v. Jeg er vidende om, at Dyrehavens skel er

'beliggende 1,26 m fra Dyrehavensihegn.
Nærværende deklaration kan tinglyses som servitutstiftende

på min ovennævnte ejendom og vil r ikl{ekunne udslettes uden tilladel-
se fra de respektive ejere, fra fredningsnævnet for Købennavns amts-
rådskreds, fra Jægersborg skovdistrikt samt fra Lyngby-Taarbæk ~om-
muna1gestyrelse, der hver især har pataleret med foranstaende be-
ste:n:nelser.

Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter h~nvi-
ses til ejendommens blad i tingbogen.
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l'iodtinglysning af nærværende deldaration haves intet ner-

"Ifra at erindre. I

lLYNGBY-TAARBÆK KOflIl"IUNALBESTYRELSE,den 5. mo.rts 1964-.
E.b.

§r:~~9rt1daftoogan for rot~M:ifili'.~
Lyngby Civilret

~~n 11 MARI i3S4
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Underskrevne ejer ar ejendommen matr. nr. 15 ax Kongens
Lyngby, der agtes udstykket ~ to parceller, som v~st på ved-
ha~f'teder~ds, erklærer herved på egne og ef'terf'ølgendeejeres
vegne, at adgangsarealet t~l parcel 2 ~kke bebygges, at der på
parcellerne kun må foreJindes et beboelseshus for en familie
f'oruden et højst 35 m2 stort-udhus eller garage, at bebyggel-
sen holdes ~ en afstand af mindst 14,00 m fra Dyrehavehegnet,
svarende til en afstand af ca. 12,50 m f'ragrundens matrikulære
skel, at der ikke opf'øres skure, ikke oprettes oplag, affalds-
bunker eller lignende nærmere skovskellet end forannævnte af-
stand, at der ikke uden skovvæsenets tilladelse foretages fæld-
ning eller'opkapning af træer eller buske i skovbrynet, samt at
skovvæsenet når som helst kan forlange den vestlige side af den
skovvæsnet tilhørende grænsejordvold retableret.

Nærværende deklaration kan tinglyses som servitutstiftende
på min ovennævnte ejendom og vil ikke kunne udslettes uden til-
ladelse fra Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds, Lyngby-
Taarbæk kO/1ulIunalbe.styrelseog skovvæsenet , der alle har påtale-
ret med hensyn til deklarationens bestemmelser.

Med hensyn til de grunden påhvilende servitutter henvises
til ejendommens blad i tingbogen •
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Dygningsmyndigheden meddeler herved tilladelse til, at :for-
anstående deklaration tinglyses.

LYNGBY -TAAHDÆlC }(OMHUNALBESTYRELSE, den lo. :februar 1970.

Indføn I da!;l~en fer r{Sbh6~ ro,. 4
lyngby Ovi"~t

clen 2 3 FEB. 1978

- /. ~ <..- ~-.-

,"'" A. G. LAUGESEN ~./---
L.-rICTeim. Farv
MMt.-17. JmJ.1971 •
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