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DYRE HA\JSNS SkE L

MATRI KE L FORTEG NE L S E

(ajour pr. G/\0 1975-)
'''iAiA! •• omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:
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Gældende matrikulært kortbilag: '/
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DEKLARATION:

---~~---------------------------------~-----

Underskrevne'ejer af ejendommen matr. nr. 15 ~, 15 ga
og 15 ~ Kongens Lyngby erklærer herved på egne og efterfølgende
ejeres vegne, at der ikke på ejendommen må opføres bygninger af _
nogen art, herunder udhuse, nærmere Dyrehavens matrikulære skel
end 15. m., og at der ej heller indenfor samme afstand fra pyre-
havehegnet må indrettes affaldsgruber og anbringes affaldsbunker,
ligesom der ikke uden skovvæsenets tilladelse må foretages opkap-

"ning eller fældning af Dyrehavens træer, buske, hegn m.v. Jeg
er vidende om, at Dyrehavehegnet er beliggende 1,26 m.,øst for
skellet til Jægersborg Dyrehave.

Nærværende deklaration kan tinglyses som servitutstif-
tende på min ovennævnte ejendom og vil ikke kunne udslettes af
tingbogen uden tilladelse fra Fredningsnævnet for Københavns amts-

,. rådskreds, Jægersborg skovdistrikt og Lyngby-Tårbæk kommunalbesty-
relse, de~ hver især har påtaleret med foranstående bestemmelser.
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henvises til ejendommens blad i tingbogen.
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_Som ekseku tor
dal Løvenborg.
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Lyngby. den ~ IIT./--
testamenti i dødsboet efter Kai
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Telf. (01) 120205
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~gningsmyndigheden meddeler herved tilladelse 'til, at
foranstående deklaration tinglyses.
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den 29/9-1975.
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