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Anmelder:
LRsagfører O.Storr-Han-

sen,

Ejeren at matr.nr. 14 ~ Tibirke by og sogn, boet efter afdøde
HRsagførerEjvind Møller og efterlevende ægtefælle Fru Esther
Møller, f.Heilmann, lader herved for Jig xxix og fremtidige eje-
re af ~;ennævnte ejendom tinglyse rrerningSdeklaration gående
ud på,/området skal 'bevares' mest mrligt i sin nuværende tilstand.
~br arealet fastsættes' f.lgende.serVi~utter:
'A. l) Når den af ejeren påtænkte ldS~Ykning er,foretaget,

hvorefter der fra hovedParcell~n ril være udstykket
3 parceller,må ingen parce flemridig udstykkes,
hverken fra hovedparcellen ell~r fra de 3 nye parceller,
dog skal grænsen imellem de enMelre matr.nr. kunne fov-
Sky/les•.ved uQ.stykning af de e Wf tredkommende ma tr i kuLa-

numre, der sammeulægges med de øvrige matrikulsnumre.
Selvom sådanne udstykkede dele måtte blive særskilt

2)

matrikulerede, skal de med henryn til be~yggelse, jfr.
nedenfor, alene betragtes s6m Jnd€l af den parcel,
med hilken de sammenlægges.

Den efter udstykningen tilbrge~ære.nde, hcv edpar-ce I må



ingensinde b~bygges'.
For bebygg e.Lsen af de ved udstykningen fremkomne 3' parae'ller',
skal gælde følgende:

På den til ,Fru Inger Møller udstykkede p~~cel 'skal' det være
tilladt at .opf'ø r e to beboelseshuse, hvoraf dog det ene ikke
må have et bebygget areal, der overstiger 50 2m •

På den til direktør Axel Havemann udstykkede parcel skal

t' ,

det være tilladt at opføre to beboelseshuse, hvoraf dog det
ene ikke må have et bebygget areal,/ der overstiger 85 m2•
På den til fuldmjgtig cand.jur.P.W;Westborg Bing udstykkede
parcel skal det være tilladt at opføre eet beboelseshus.
Såfremt ejerlauget Tibirke Bakker meddeler tilladelse dertil,
skal det dog være ejeren af denne parcel,tilladt at opføre
endnu et beboelseshus, der dog ikke må have et bebygget
ar~al, der~overstige~ 50 m2.Beliggenheden af dette hus skal
foruden af de i punkt B 2 nævnte godkendes af ejeren af den
til direktør Axel Havemann udstykkede pardel.~
Udhuse må ikke benyttes til bolig eller natteophold.

B. For den i medfør af ovenstående ti]l&dte bebyggelse gælder:
l) Bygninger må ikke opføres med mere end een'etage foruden

tagetagen, og afstanden fra jorden til tagryggens højeste
punkt må ikke være over 7 meter.
,Taget skal' tækkes med rør eller halm.

2) Ingen'bygning må opføres, uden at tegningen og beliggenheden
forud er godkendt af Fru Esther Møllerog'arkitekt Thorball
eller af en anden af ejerlauget TibirkeBakker dertil udset,
jfr.herved nedenfor under D stk.2.

C. l) Ingen af jprdene eller derpå værende bygninger må benyttes
til derfra eller derpå at udøve næringsdrift, ligesom der
navnlig heller ikke må indrettes eller drives pensioant,
hospital, sanatorium, værksted, fabrik, beværtning, butik
eller iignende.
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2) Det er ·forbudt at indrette eLl.er. foretage: nogat f ".per v;~p.

udbredelB~ at støj, ilde'lugt, 1bebageligp skue eller på

anden ,mAdekan g~nere naboerne. Grammofonmusik, radiohøjt-

,t~;I.e.:re)JPig:Lf.gnende . i fri luft eller for åbne vinduer eller

døre er ikke tilladt.

D. l) Der må i~kesætte~ ·h~gn omparcellerpe. Dog skal det være

till~dt[,~tQPsæ:tte .et. markhegn; ved .den nuværende ·.ejendoms

nordøstlige skel imellem p,en derværender sti og. resten af

ej endcmmen. samt langs gr-ænaen mod sogneve j en ,

2) Dyrkning,eller,pl~nmæssig bepla;tning:er.ik-keJtilladt, og

overhovedet måLb~platning kun ske efter,samråd med Dg

godkendel~e af Fru Esther Møller og arkitekt Thorball

eller af sen anden af .eJerlauget T i birke Bakker dertil udset.

":Oer må.dag .efter, nærmere. aftale med d.e anførte om placeringen

r. '

ino.rett~s,; ur-t ehave. uden træer eller buske. og.. af areal ikke over
2;~50 . IJ1 .•

3) Der må ikke, .ops.til~.es .eller anbringes -noge.t , .øom kan virke

.f or-styr-r-ende vf Ly:ngbakkernes. natur" såsom udsigt.stårne,

":' ; lys:thuf3e"PYidroal'!.3de eller prangende bænke, ' faste flagstænger

'! .: ~ ..

E. Dyrelivet i terrainet skal aåv i.dt, muligt ,f;redes, .hvor-f'or'

enhver art, at jagt forbydes parcelejerne og andre. Dog

forbefuolder den nuvær-ende ejer .og;.s.ener e arvingers.ig ali

,., jagtr~t, ; bl.a .• af. hensyn til dyre.angreb af skadelig natur.

F. l) Ej erne er l.pligtige. a.t bevar-e landsk:abets nuværende karakter

af åbne ~1Hgp~kker med spredt bevoksning, sær-Lig omkring husene,

og er iøvrigt pligtige at foretage fældning eller afkortning

af træer og buske efter anvisning af ej erLaug et , ,..

2). JDptcp~,skrænFen ?e~~od ~9~nev~jen ~ksi~teren(l~ p~antesarnfund med

bl. a. edaer;k-o:pp~u:r,~skal, beva:re~, sål edes at. for~~yrrende indgreb

som grpvning, lugning og lignende ikke:' er tilladt. De nævnte

planteart må ikke plukkes eller optages •

. "



'<:1..

G. l)Påtal~ret harNaturfredningsnævnet for Frederiksbbrg A~t

og Ejerlauget Tibirke Bakker hver. for sig; ;for 'så 'vidt

angår. bestemmelserne i pkt.F. stk.2., dog Naturfrednings-

nævnet for Frederiksborg Amts og Naturfredmi.irg6:rå:det~ hver for .,(

si g.

Endvidere har. ejer~naf hovedparcellen påtaleret, ligesom·

ejerne af de udstykkede parceller ~ar 'påtaleret~,nårderes

'interesser direkte krænkes.

Nærværende deklaration bortfalder i sin helhed forsåvidt

. angår hovedparvellen, såfremt Natu~fredningsnævnet efter

en 'på 'begæring af ejeren af mat r-s nr , 14 ~ Tibirke by og

(sogn-foretaget undersøgelse erklærer, at ejendommen matr.nr.

14 b Ti birke by og sogn. yed u:9,stykning: og bebyggel se er

ændret i en sådan grad, at den efter Haturfredningsnævnets

i '..ekøn ikke "er ,i. harmoni me d :de .fredede, naboa r-eaLer , - "

.Deklarationen akad. derimod ik~ekunne ophæve s i'orsåvidt

:'. 'o' 1 t .' . angår.. de, j pa.·rc:el-l.er, .der ..-nu~·udsj:;31~k.es",t~~:Fru Inger MøLl.er-,

l" .di~ek:tør·: Ax.e,l:Ii8.v~ma~n,o~g.-fu-l.p.mægtig Bi~g,,--m.edmindre e j er-

~",1Ue!:af:"diss<€3, parc ..~).legr.:,i d:€};l-,--å,: :fo·reg~en.-~~B.:tykke omhandlede

situation er,enige-oID,:; at"dek.l.a..J'a,ti,onens. 'b9~tfa-ld .øgså skal

.; .... ', \

. --', . :-- . ~. ,
i >Cl:'" .. ' .. Køcenhavn , , d€n ·Pl.·januar 1955.

, "Som' .ex.e cuto r-: i~ 'b'oet,·efter· a·f.ø.øde" H11'sagf-ører··E:jvind Møller

, , .: og efte.r:levend-e., ægt ef'æl.Le L Fru· ..·Es-:t.berMøl.l-ert ·f .Heilmann:, ..

-,,::;.) • -.; Ol.; ..... .: I. .r , !-i i l , 'Olav Storr-Hansen.-

.. i: ;!
'j , Til t'ræi:l~'s:'"

A. H~v~m-an'n

. ! J;' ~ ., :-. '1 l I', I' r'l

,,:. \ P.w.w,. Bing

Løvsangervej 8,
+, Ina.{før~ og' lyst 'ved Kronborg v'. birk's'ret" (:le~l25/1 1955

. .,' •• ; " J '
-,'- .. , ....-,. ~ . \ .' ,: .

AnnI":: Ej endommen er ydl •. s er:vi tut behæft e,t •
~- ;!.' -~ '- :.~.

Samtykke af 24/1 1955 fra Københa~1s byret forevist.
S.Volkerseu.


