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DEKLARATION.

MICHAEL LASS JORDAN
ADV AT

Hausar Plads • 1127 Kbhvn. K
Telf. (01) 154615
PETER LØGSTRUP

.' ADVOKAT.
ØJuaer Plads 32.1127 KbhYDo1<

~. l011l54615

~~7~-7 g- - ~- --- --
Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr. 26 bn Virum by,

S9rgenfri, der den 3. juli 1978 af Overfredningsnævnet har fået
~ tilladelse til at bebygge ejendommen, deklarerer herved for sig og

efterfølgende ejere af ejendommen, at hækken på den side af Prin-
cesse Stien, der vender ind mod bebyggelsen, skal bevares i sin
nuværende højde af ca. 2 1/2 m., medens hækken på den modsatte
side ud mod søen stedse skal være nedskåret til en højde af ca.
l 1/2 m., og at de to på vedhæftede plan viste piletræer skal
bevares.

Påtaleret har Fredningsnævnet for Københa\~s amtsråds-

e
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kreds.og Lyngby-Tårbæk kommunalbestyrelse.

KØbenhavn

G. Sandbjerg Nielsen

Bygningsrnyndigheden P:leddelerherved tilladelse til, at
foranstående deklaration ti~glyses.

Det bemærkes, at lokalplan ikke er påkrævet.
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNALBESTYRELSE, den 28. maj 1979.

E~blluØ1lilt.Hyl ested
bygningsinspektØr.



. Indført i dagbogen tor retskreds nr. 4
lyngby ftlts 3. afd.

den 1 5 MRS. 1979

Stempel:
~ Kr.
-Iilbagekaldt efter anmeldErs begæring.

(~
A. G. LAUGESEN

Indført , degbogen for retskreds nr. 4
Lyngby rets 3. afd.

den 1 8 JUli 1979
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Akt: Skab nr.
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Lyngby Sø
Plan vedr.

matr.nr. 26g~ 26qn
J 2612.00926'?P

Virum bYJ Sorgenfri sogn

Udfærdiget i august 1978 i anled-
ning af tinglysning.
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~~~C/
Land inSfYktør
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