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D E K L A R A T ION
Underskrevne ejer af ejendommen matr. nr. 15 di, 15 ee

Kongens Lyngby by, Lundtofte sogn, erklærer herved på egne og
efterfølgende ejeres vegne, at der ikke på ejendommen må opfø-
res bygninger af nogen art, herunder udhuse, nærmere Dyrehave-
hegnet end 14,00 m, og at der ej heller indenfor samme afstand
fra Dyrehavehegnet må indrettes affaldsgruber og anbringes af-
faldsbunker, 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 vest for Dyrehavehegnet.

Endvidere erklærer jeg mig indforstået med, at garagebyg-
ningen og swimmingpool'en - der er beliggende indenfor det de-
klarerede område - ikke må henholdsvis genopføres og genplace-
res inden for byggegrænsen, såfremt de måtte forgå.

Nærværende deklaration kan tinglyses som servitutstiften-
de på min ovennævnte ejendom og vil ikke kunne udslettes af
tingbogen uden tilladelse fra Fredningsnævnet for Københavns
amtsrådskreds, Jægersborg skovdistrikt og Lyngby-Taarbæk kommu-
nalbestyrelse, der hver især har påtaleret med foranstående be-
stemmelser.

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

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNALBESTYRELSE, den 8. marts 1973.
E. B.
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