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Hatr. nr. 11 ar af
Lundtofte by og sogn,
Langs Hegnet 56.- -
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Til en af,'Lyngby-Taarbæk kommune principiel meddel t byg-
getilladelse for et beboelseshus på fru Grethe K. Messerschmidts
ejendom Lane;s Hegnet 56, matr. nr. 11 ..§1: af Lundtofte by og sogn,
er blandt andet knyttet visse betingelser fra Fredningsnævnet og
Jægersborg Skovdistrikt, hvorfor nedennævnte bestemmelser i hen-
hold til § 61 stk. l i Byggelov for købstæderne og landet af lo.
j~~i 1960 herved begæres tinglyst på ejendommen med prioritet
forud for pantegæld, servitutter og hæftelser.

på ejendommen må et areal i 12,00 mIs bredde fra
skovens skel ikke bebygges 'med bygninger af nogen art,
herunder skure, og der må ikke opsættes r·ønsegårde el-
ler andre indretninger, så som affaldsdynger eller lig-
nende.

Endvidere må der ikke uden skovvæsenets tilladel-
se foretages opkapning eller fældning af træer og bu-
ske i Dyrehavens skovbryn •.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNALBESTYRELSE, den lo. marts 1965.
E. B.
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