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MATRIKE L Fa RTEG NEL S E

(ajour pr. 7/2 1974)
prlil IFllifll§enomfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

\ \0)( 'v<~v-ke _Vævløse By \V~vløSe
\?:> <tø LL. \J~vL.øse By,- v~vløs~

"-
Gældende matrikulært kortbilag: //~

Se også REG. NR.:
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Kt.b. I\'K. ~/~.J

Skab tE Nr. 4lfS

_Matr. nr. l bx Værløse by og sogn og
matr. nr. 13 gø Lille Værløse by og

Anmelder:

sogn.

FOTO KO PI

DEKLARATION:

'~ærløse by og

og Københavns

Mellem ejeren af ejendommene matr. nr. l bx Lille
sogn og matr. nr. 13 gø Lille Værl~se by og sogn
skovdistrikt oprettes nærværende overenskomst an-

gående skellet langs Nørreskov og Store Hareskov samt mod motor-
vejen.

Unde,....t.-::-gtledeEUer af de nævnte ejendomme forplig-
ter mig og efterfølgende ejere til kun at opføre bebyggelse i en
afstand af indtil 30 meter fra skov - Nørreskov og Store Hareskov -
og indtil 20 meter fra skel mod motorvejen.

4t På de nævnte arealer mod skov og motorvej må der
tlkke opføres bygninger eller skure eller henlægges affaldsdynger
\C{ller lignende •• Påtaleberettiget er Fredningsnævnet for Københavns

amtsrådskreds og Københavns skovdistrikt.

*KØBENHAVNS SKOVDISTRIKT Nærværende deklaration tiltrædes af Værløse kommu-
nalbestyrelse som b~gnlngsmyndighed.

Værløse kommunalbest~relse, den 5.2.1974
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/'
le Nærværende deklaration begæres tinglyst på

ejendommene matr. nr. l bx Lille Værløse by og sogn og på matr.
nr. 13 gø Lille Værløse by og sogn.

Med hensyn til de ejendommene påhvilende servi-
tutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.

København, den
Som ejer af ejendommene:

~~Iensen & Søn

t
Q Nærværende deklaration tiltrædes •
• Værl øse kommunal bestyrelse, den 5.2.1974.

~B
o~ .

Københavns skovdistrikt.
Hareskov, den 8/;/'/71'

p,j) >

_,:ø?UtJo~~F. Christensen
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