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fortsættelse af dokumenter, fortegnelse over pantsatte genstande 0.1. (vedr.

fast ejendom).

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

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

eller (i de lS0nderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

:)'70~, 577'0,
1")77\ 0h~ [,lI88
UdC'L",V~ KJroebu

Naturfredningsnævnet
for

t\0benhavn.
l :~, ., ~Et,
]:-r- ~, :?-:: b.,
1? l l 0P; 191
?rederi:<sberg.

Stempel: kr. øre.

Hovedjournal nr. 141~.

D F K L A R A T T O N

A N L Æ G G E T ved R I S P E E N G E N.

Af (jet på indhæftede plan nr. 19.085 c med rØdt indtegnede
område undergivF:s det areal, der hester af dele af matr.nr. 5771
og ')488 Udenby.:>1\1[1.:oebokva.rter i KØbenhavns kommune, del af
mat r.nr. J 2? ~ !;'rc,lPriksherl'l;i F reuer.lksberg kommune samt adgangs-
arealet matr.nr. l~ ia og 1?2 1frederiksberg i Frederiksberg
kommune, n3tllrfn'rlilin~-,:i )vPl'en,,~-t_('''1'nF:lsemed den ti'l enhver tid
gæ1denae naturfredningslovgivning. KØbenhavns kommune forpligter
sig til at bevare arealet S0m rekreativt grønt område og drive
det som park.

Der må ikke uden samtykke fra Na+:urfrerlningsnævnet for ':{Øben-
havn på df't frerlerjpareal anhri r.f!e~, hvgn inger, boder, skure eller
anrlre indretninger 8f varigpre k~rakter, hvj~ tilstedeværelse
ikl{e tjener parkens formål. Udseende og placering af bygninger
til brug for rlp n8rks0~pnrle og for narknersonalet skal godkendes
af fredningsnævnet. Del' må ikke uden f>amtykke fra nævnet anbrin-
ges rpklameskilt,p ellpr fnretages væspntltge ændringer i terrænet
el1 pr betyrl.el~gpre f',iernelseA f' nu eksi.sterende eller senere til-
kommende bevoksninger •

Der forbeh()ldes KØbpnh8vns kommune adgang til at foretage
alle foranstaltninger, der tjener til opretholdelse af dri.ften
af Lygteåen som led i KØbenhavns vandforsynings anlæg.
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I Øvrigt er det kommunen forbeholdt at foretage alle for-
anstaltninger, der af have- og forstmæssige grunde tjener til
opretholdelse af parken og dens udbygning som rekreativt om-
råde.

Alle spørgsmål vedrØrende eventuel belysning, anbringelse
af dertil hØrende lygtepæle og eventuelle master, såvel som
master til belysnings- eller trafikformål i umiddelbart op til
parken beliggende gader, samt "opstilling af kunstværker og an-
bringelse af bænke, stole og borde til brug for publikum samt
andre lignende foranstaltninger, dAr ikke ændrer parkens ka-
rakter, er det ligeledes forbeholdt kommunen at afgØre.

I overensstemmelse med arealets fredning skal parken være
åben med adgang for offentligheden, og almenhedens adgang til
rekreativ udnyttelse af arealet må ikke begrænses.

Det inden for det med rØdt indtegnede område liggende
sporareal, der består af matr.nr. 5770 og del af matr.nr. 5769
Udenbys Klædebo kvarter i KØbenhavns kommune samt matr.nr.
14 hØ; 122 h og del af 191 Frederiksberg i Frederiksberg kom-
mune kan uanset nærværende deklaration fortsat anvendes til
sporareal som hidtil,"men"ophØrer d~nne anvendelse, bliver
nærværende deklarations bestemmelser gældende for det.

Påtaleberettiget efter nærværende deklaration er Natur-
fredningsnævnet for KØbenhavn.

KØbenhavns magistrats 4. afdeling,
den 3 marts 1966.

A. Wassa~d Jørgensen

Sverre, Borring

Begæres tinglyst, idet bemærkes at fredningsnævnet for
Københavns Amtsrådskreds har tiltrådt deklarationen.

Naturfredningsnævnet for København, 15. juni 1966 •
P. f. Vo

Jørgen Berthelsen.
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