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Matr.nr. ISe,
Kongens Lyngby By,
Kongens Lyngby.

Anmelder:
LandinspektØr
Svend Polmer, n / 72J
Energivej 34, l.' " dL
2750 Ballerup.
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DEKLARATION

I anledning af udstykning af ejendommen matr.nr. lS~, Kongens
Lyngby By, Kongens Lyngby erklærer undertegnede ejer herved med virk-
ning for mig og efterfØlgende ejere af nævnte ejendom at være indfor-
stået med, at der pålægges parcel 2 fØlgende bestemmelser:

at der ikke på parcellen opføres bygninger af nogen art,
herunder skure, hønsegård eller andre indretninger,
såsom affaldsdynger eller lignende, nærmere skellet
til Jægersborg Dyrehave end 20 m, samt

at ejeren ikke uden statsskovvæsenets tilladelse foretager
opkapning eller fældning af Dyrehavens skovbryn.

Nærværende deklaration begæres tinglyst som servitutstiftende på
parcel 2 af matr.nr. ISe, Kongens Lyngby By, Kongens Lyngby.

Påtaleret tilkommer Fredningsnævnet for KØbenhavns amtsrådskreds
og Jægersborg skovdistrikt.

Med hensyn til de ejendommen iØvrigt påhvilende byrder og servi-
tutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.
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