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Underskrevne ejer af matr. nr. 11 ~'a~, Lundtofte br

og sogn, erklærer herved på egne og efterfølgend~ ejeres vegne,
at der ikke på ejendommen må opføres bygninger af nogen art,
herunder udhuse, nærmere Dyrehavens skel end 15,00 m, og at der
ej heller inden for samme"afstand fra Dyrehavens skel må ind-
rettes affaldsgruber og anbringes affaldsbunker, ligesom der
ikke uden skovvæsenets tilladelse må foretages opkapning eller
fældning af Dyrehavens træer, buske, hegn m.v. Jeg er vidende
om, at Dyrehavens skel er beliggende 1,26 m fra Dyrehavens hegn.

- Nærværende deklaration kan tinglyses som servitutstif-
tende på min ovennævnte ejendom og vil ikke kunne udslettes uden
tilladelse fra de respektive ejere, fra fredningsnævnet for
Københavns amtsrådskreds samt fra Jægersborg skovdistrikt, der
hver især har påtaleret med foranstående bestemmelser.

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

- 1ø~.yjJ , '1/)"!'?
···T"l·/~ :zt;;.....-.....
• • • • • • • • • • • • • • f ••••••••••••••••••••

,

Mod tinglysning af nærværende deklaration haves herfra
intet at. erindre.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNALBESTYRELSE, den 28. juni 1967.
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Undertegnede ejer af matr. nr. 11 av Lundtofte-By-0g i0sn, direk-
tør Rolf Stender , erklærer herve{Lp'å-,-~gneog efterfølgende ejer s
vegne, at der i~(e på ejendomn1en må opføres bygninger af~ogen art,
herunder udhus e , nærmere Dyrehavens skef"end 15,00 m, og a~er
ej heller indenfor samme afstand fra Dyrehavens skel må ind ettes
affaldsgruber og anbringes affaldsbunker, ligesom der ikke u~en
skovvæsenets tilladelse må foretages opkapning el,ler fældning\ af
Dyrehavens træer, buske, hegn m.v. Jeq er vidende'cm, at Dyr~ha-
vens skel er beliggende 1,26 ro fra Dyrehavens hegn. '--"" -
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Nærværende deklaration kan tinglyses som servitutstiftende på min
ovennævnte ejendom og vil ikke kunne udslettes af tingbogen uden
tilladelse fra de respektive ejere, fra Fredningsnævnet for Køben-
havns amtsrådskreds,. fra Jægersborg skovdistrikt Swut fra Lyngby-
Taarbæk kommunalbestyrelse, der hver især har påtaleret.

. . "

"Med hensyn til de ejendommeri'påhvilende servitutter henvises til
. ejendommens blad i ti~gbogen •. " ......"
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\Mod tinglysning af foranst~ende dexlaration haves herfra intet
at·l'erindre.
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Undertegnede ejer af mcitr. nr. 11 eb LunCltofte by og sogn,

der af J:t'redning~-:;r::)Vnetfor KøbenD~vns amtsrådskreds har fået til·-

laci else til at opfø:re et eenfarrliliehus jJ9. ovenns.::vnte e j endom, er-

klærer herved. på eGne og efterfølGende ejeres vecne:

at der ikke på matr. nr. 11 eb Lu..YJ.dtofte vil blive opført bygniE-

ger af nocen art ~ heruJ:h.ler skure eller 01is'J?ttes hønsegå.rde 01-

ler andre indretnin.c;er, s;' som affaldsd'yn:~8r o:; liGnende, J"i.Brme-

re skellet til Jæ8eysborg vyrehave end 20 meter, idet oCfuGrkes, t'

at sidstn<3vnte skel er beli~Gende 1,26 meter vest fo2:' åyrel18ve-

hegnet, og

at ,de1'1til enhver tid værende ejer af raatr. nr. 11 eb L--..:Lr~dtofte

forpligtes til ikke uden skovvæsenets tilladelse at foreta8e

opkapnin.; eller fældnin[ af DY1'e:;'avens skovbryn.

Nærværen2.e deklarc.tion vil være at tinglyse på min ovenm';vnte

ej8ndo~ matr. nr. 11 eb LunCtofte by ob sogn og vil ikke kunne ud-

slettes af tingboc;el'l ua.er:. tillac else Ed Frednin-:",sY'...cjVfwtfor Købcm-

bavns amtsråc:.sl-:reds oG Jægersborg skovdistr=-kt sa~lt Lyn[by-T',roGk

ko;-;slUnalbes tyreIsE: , der alle hs.r påtaleret ved nærværen'::e de~=l.s.rC:tt':on.

l'led hensyn til ce ej end o:n~en påhvilellde servi t'J.tter 1".8n'lises

til ejenQom~ens blad i tinebogen.

KøbeEhavn, I~ L
d en ""I august 197 ().
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Bygningsmyndigheden meddeler herved tilladelse til,
at foranstående deklaration tinglyses.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNALBESTYRELSE, den 17. august 1970.

E. B.

I iJ'l!;~fii
o. if;ilested

bygnings inspektØr.

Indført I dagbogen for retskreds 'If. 4
lyngby Civilret

J~n 2 4 AUG. 1970
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Underskrevne ejer af ejendommen matr. nr. 11 bb, 11 bh __
Lundtofte by og sogn erklærer herved på egne og efterfølgende
ejeres vegne, at der ikke på ejendommen må opføres bygninger
af nogen art, herunder udhuse, nærmere skellet til matr. nr.
l a Jægersborg Dyrehave (Dyrehaven) end 9,5Q m, idet bemærkes,
at nævnte skel er beliggende 2 alen (1,26 m) vest for dyrehave-
hegnet.

Såfremt de i øjeblikket inden for nævnte afstand fra Dy-
rehavens skel beliggende bygninger skulle forgå ved i~dsvåde
eller anden ulykkelig hændelse, skal der ved eventuel genopfø-
relse af disse ligeledes respekteres den anførte byggeafstand.

Ej heller må der inden for samme afstand rra Dyrehavens
skel indrettes affaldsgruber og anbringes affaldsbunker, lige-
som der ikke uden skovvæsenets tilladelse må foretages opkap-
ning eller fældning af Dyrehåvens skovbryn og hegnsbevoksning
ud for heromhandlede ejendom, idet specielt bemærkes, at de
langs ejendommens østgrænse på Jægersborg Dyrehaves areal, stå-
ende meget smukke, gamle ege ikke kan forlanges fældet eller
opkappet af ejerne af parceller af matr. nr. 11 bb, 11 bh
Lundtofte by og sogn.

Nærværende deklaration kan tinglyses som servitutstiftende
på ovennævnte ejendom og vil ikke kunne udslettes uden tilladel-
se fra Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds, Jægersborg
Skovdistrikt og Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse, der hver især
har påta~eret med foranstående bestemmelser.

Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter henvi-
,,---~- -~, ses ti~ ejædOmmens blad i tingbogen.
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Bygningsmyndigheden meddeler herved tilladelse til, at for-
anstående deklaration tinglyses.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNALBESTYRELSE, den 20. februar 1973.
E. B.

bygningsinspektør.

. b ,Ind/ørt i ~~gbogen for retskreds nr. 4
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