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D E K L A R A T ION

Underskrevne ejer af ejendommen matr. nr.
15 as Kgs. Lyngby by, Lyngby, erklærer herved på egne og
efterfølgende ejeres vegne, at der ikke på ejendommen vil
blive opført bygninger af nogen art, herunder skure, nær-
mere Dyrehavens skel end 15 m, og at der heller ikke inden
for samme afstand fra Dyrehaven vil blive indrettet hønse-

,
gårde, møddinger, henlagt affaldsdynger eller lignende af
nogen art.

e
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Endvidere forpligter ejeren sig til ikke uden
skovvæsenets tilladelse at foretage opkapning eller fældning
af træer og buske i Dyrehavens skovbryn.

Nærværende deklaration begæres tinglyst som
servitutstiftende på min ovennævnte ejendom og vil ikke
kunne udslettes af tingbogen uden tilladelse fra Frednings-
nævnet for Københavns amtsrådskreds, Lyngby-Taarbæk kommunal-
bestyrelse og Jægersborg skovdistrikt, der alle har påtaleret
med bestemmelsernes overholdelse •

Med hensyn til de ejendommen påhvilende ser-
vitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.
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Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og
under myndighed:
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