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Matr.nr
e a re rl»• ? 5 , 5 , 5 ,

6a,
9d,

L c ŷ ~aa ga

/ 9s| 9t; 9ad;.9a%
;38, 39°, ^5a, 46-, 5ia alle
aT Store Lyngby by, '''.''

Lille Lyngby sogn.

3.3.68

/O*

Anmelder:
i'Percival Nielsen og
J. Meier,

Landinspektører

Hillerød.

D E K L A R A T I O N .

I henhold til afsnit D i landvæsenskommissionskendelse af 3- au-

gust 1965 i sag nr. 37/196̂  angående kloakering af Store Lyngby by

i Lille Lyngby kommune vil, overensstemmende med vandløbslovens

§§ 73 og 89, følgende servitut være at tinglyse forud for al

pantegæld på følgende ,ejendomme:

Matr.nr. 2
v i1

* , 4 f , 5%, e~ ; , pr , -r •%
N , >j \j , V

Q-1- 0S o" t ' QaCl Qa^ Q^ Qg ^Q-7 j x 5 y i y , /̂ i y , ̂ s^, -?u, -̂ ^
Store Lyngby by, Lille Lyngby sogn:

6a,7 , 7
V
y
a

5la, alle af

IV

Det skal tåles, at det omhandlede anlæg udføres på ejendommene,

således som det er vist på vedhæftede to planer.

Anlægget skal henligge uforstyrret, mg der skal gives de til

enhver tid berettigede adgang til eftersyn og rensning samt

til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder i

det omfang, sognerådet skønner det nødvendigt.

Uden forud indhentet tilladelse hos sognerådet er det forbudt

indenfor en afstand af 2,o m fra de på førnævnte planer an-

givne kloakledninger m.v. at bygge, foretage beplantninger af

træer eller -buske med dybtgående rødder eller overhovedet i-

værksætte noget, der kan være til hinder for adgangen til an-

lægget eller for .dets beståen eller til hinder eller skade

for eftersyn, reparations- eller vedligeholdelsesarbejder,

løvrigt henvises til bestemmelserne i vandløbslovens § k,
stk. 2, og § lol.



\f

k. Der må til enhver tid tåles de ulemper, <

bundet med eventuelle fremtidige oprensning
eller reparationsarbejder. Erstatning for%:

forvoldt skade fastsættes i mangel af mindelijp
af uvildige mænd, udmeldt af retten.

5. Med hensyn til de ejendommene påhvilende byrdeor
tutter henvises til ejendommenes blade i

6. Påtaleret tilkommer alene Lille Lyngby sogneråd!?

Lille Lyngby, den/<f"/ 1968

P C V '••''':-'"tfc• O . V • . .•;*>;:-•.;.>

Undertegnede ejere af ejendommene matr.nre, 4_e, 5£, 5f, 7j£j ?aa,
32 og 5̂£, St. Lyngby by, LI. Lyngby sogn, tiltræder herved at

nærværende deklaration tinglyses forud for al pantegæld på

vore ejendomme. •

Som ejer af inatr.nr

S t. Lyngby, den 1968:
sign. Erland Andersen

Som ejer af matr.nr. 5jg.«

S t. Lyngby, den 1968:

Som ejer af rnatr.nr« 5£:

St.Lyngby, den 1968:

Som ejer af matr.nr. ?£•
St. Lyngby, den 1968:

Som ejer af matr.nr* 7aa:

St.Lyngby, den 1968:

o -f- T.Tr"r?rnl')'\r don*J U . J_- J A 1^ >J J J VO. k,̂ J.

Som ejer af matr.nr. 5̂.2.»
St.Lyngby, den 19̂ 8

sign. Niels Aage Jensen
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