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Hatr. nr. 15gr
Kongens Lyngby
by og sogn.
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Underskrevne e~er af matr. nr. 15~ Kongens Lyngby by og sogn,
der agtes udstykket i to parceller, erklærer herved på egne og efter-
følgende ejeres vegne, at den 3,5 m brede jordstrimmel, der forbinder
bagparcellen med Fortunfortvej, ingen sinde vil blive bebygget, at der
på forparcellen foruden det eksisterende beboelieshus for en familie
km1 må forefindes eller opføres en garage eller et udhus på højst 35 ~21

I

at der på bagparcellen kun vil blive opført et beboelseshus for en fa-
milie foruden et højst 35 m2 stort udhus eller garage, at bebyggelsen
på bagparceJ.len kun vil blive beliggende mindst 14,0 m fra Dyrehave-
hegnet, svarende til ca. 12,5 m fra skovens matrikulære skel, at der
på nævnte strækning - 14,0 m fra Dyrehavehegnet - ikke vil blive op-
Iørt skure, indrettet oplagspladser, etableret møddinger eller hen-
lagt affaldsbunker af nogen art, samt at der ikke uden skovvæsenets
tilladelse vil blive foretaget fældning eller opkapning af træer og

,
buske i skovbrynet. ,

Nærværende deklaration kan tinglyses som servitutstiftende på
min ovennævnte ejendom og vil ikke kunne udslettes uden tilladelse
fra_!r~d~~~~~?~!~et ~or Københavns ~mtE~dskr~~~~ Lyngby-Tåroæk kom-
munalbestyrelse og skovvæsenet, der alle har påtaleret med hensyn til
deklarationens bestemmelser.

Med hensyn til de grunden påhvilende servitutter henvises til
ejendommens blad i tingbogen •

•• •••• •. .~~ •• t.w~",S~-\.• , den II /~
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Mod tinglysning af foranstående deklaration haves herfra in-
"tet at erindre. ... ,'. , , ...
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LYNGBY-TAARBÆK KO~~mJALBESTYRELSE, den 13•

,~~~·c.if/,;I!(;!d~11 .o. Hy~ ested
bygnings inspektør.
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