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D e k l a r a t i o n.

Underskrevne ejer af ejendommen matr. nr. 15 au Koneens
I oLyngby erklærer herved pa egne og efterfølgende ejeres vegne,

at der ikke på ejendommen må opføres bygninger af nogen art,
herunder udhuse, nærmere skellet til matr. nr. l a Jægersborg
Dyrehave (Dyrehaven) end 20 meter, idet bemærkes, at nævnte
skel er beliggende 2 alen (= 1,26 m) fra dyrehavehegnet, og
at der ej heller inden for samme afstand fra Dyrehavens skel
må indrettes affaldsgruber og anbringes affaldsbunker, lige-
som der ikke uden skovvæsnets tilladelse må foretages opkap-
ning eller fældning af Dyrehavens skovbryn og hegnsbevoksning.

Nærværende deklaration kan tinglyses som servitutstiften-
de på min ovennævnte eje~dom og vil ikke kunne udslettes af
tingbogen uden tilladelse fra Fredningsnævnet for Københavns
amtsrådskreds, Jægersborg skovdistrikt og Lyngby-Taarbæk kom-
munalbestyrelse, der hver især gar påtaleret med foranstående
bestemmelser.

Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter hen-
~_.v::i.~estil ejendommens blad i tingbogen.
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Bygningsmyndigheden meddeler herved tilladelse til, at for-
anstående deklaration tinglyses.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNALBESTYRELSE, den 23. november 1972.
E. B.

bygningsinspektør

'ndført I dagbogen for reblrecls hr...
lyngby CIvilret

Jen t 3 fEB. 1973
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