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Mtr. nr., ejerlav, sogn:Se, Sea, Seb,
....~..{I København kvarter) Seh,Sek,5el,

eller (1 de sonderjydske lands-5em , 5en ,5eu ,Sev
dele) bd. og bl. I tingbogen, Sex , Annisse by
art. nr., ejerlav, sogn.

Stempel: kr.oz;.- øre
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REG. NR. '3107 Anmelder: E. Rahbech
vekselerer
Gl.Kongevej 31,1
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Gade og hus nr.:

.,

,
t" 1t •

D E K L A R A T ION

IfØlge vedlagte kort begæres herved tinglyst på matrikel-
numrene Se, Sea, Seh, Sek, Scl, 5am, Sen, Seu, Sev, og
Sex, Annisse by og sogn deklaration om, at der indenfor
de stiplede linier, betegnet som f~edningsgrænse, beliggende
arealer ikke må bebygges, benyttes til camping eller teltning
og skal iØvrigt henligge i sin nuværende stand, bortset fra at
ejerne af de tilstØdende parceller, der i henhold til vedlagte

_ kort grænser til det fredec:icareal, har _.tilladelse til at 'Ji"f~,

beplante med sirbuske, dog skal buskene fortrinsvis benyttes til'· ,..
markering af grænseskel. "

Det er tilladt at opsætte et dyrehegn i l meters hØjde langs
vejskellet på matr. nr. Se, Annisse by og sogn.
Påtalerot~ FredninGsnævnet for Freåariksborg amt.

KØbenhavn, den 26.september 1963

E. Rahbeeh
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A.r 1·971 den PJ. Gcpte,nbor afso.n;rJe Fro8,ninf~snf..c\inot f.or

edoriksbol'j:S D.lTlts nordli ....;e fredninr.;sJcrods i SG~ F. S. 31/71

'l!j",

~rytJ;t ~I~

",' ),\'{\ ~
>'~Nrti11Gdcl:-;0 til at et;:J.blcrc stiD.nl<.;:r; r~led tilhørende lys8rm,-~tur P:l

c, •
• 1,\ •

'/,' 'bt ve~l n::-C\!Dots l;:cn'dolsc ;:)1' 20. febru:3.I' 1962 frodc't areal, b'oli{~;r::0ndc

Vnd en skrivelse rebrua~ 1~71 anoodode aolsiu~e kommune

'iY' ;"?'pD. tr. nr. 5 e ~~,i..:!t
'l! ,
~, 5 ev, 5 CU, o~ 5

, ene .en d.(~l 'lf m::u:;r.nr 5 eD., 5 eb, 5 eh, 5,ek;
"

ex nf Anniss~ by o~ so~~. r forbindoloe med

: '

I~ 'ær; or; tunnc l f.""ij., ,kes et,::.bl eret for a t/ skabe tr:'i ISf--;efærdselG~'.o]?!l!pld
d / '"'

, .'"~\~
d,et fredede iJTcal ligo;r:nde ,. sti.cr):t

Ifol,::c frc~tllin ~'skGnl:clse:1, d.er er tin;::;lyst den 27.

Iy~~cdo omr~de, SC3cr ~j0rneh0jskolcn.

,

m~ de nævnte ~jon~~m~e lkkc bebyg~es, benyttes til ca~ping~
I

tel tninc~ og s~:?I L'.v l:'i ::; :lcnli~~0'e i deres nuværende tilsta+~,
, "

do:..~ at ej0rne 8.f de :p3.reelL,; '7, Gel' r:rc::2DSer op til det fredede ~I:;lreal

~ar tillajelse ~il eD vis jeFlantnins.
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.lorerl.lu 'en 1 orc:::>lof: n~',;vncl, a ~ rn~Hl pt'GJvcdc mulirJ;llcdornc fo-p en

5 dh, over den sydostlin'e o,; syrlUjp;c del ;1,1' ['l'ltr. nr. S clj, hvor (~n

o:,; forlobende mod syd 1- s'z\;llet ind [;lOel 1.1" tr. nr. 5 ou, i r3'~cllt; t

mellem r:1i'tr. nr. 5 ex O"; ~j],).tr. nr. 5 ev o,,; over don sy:lvosl;lir~c del

af r:1utr. nr. 5 di stader til den ovennL~vnte s~i, udmunden0e i on

c;o.nr;tunncl under ~1clsin~~cveci, hvorhos en sti, ud ~:ilenrle fr3. Kloktcr-

s};:o'JellS nordJ ir~stc en10 00; 10bcn:le i skellet mellem nntr. nr. 5 eb

or~ 5 oh s t;ylcr til fJticn on trcn"u po.. dens uid ters:.:;o st7k);:0 over

mutr. [ll'. 5 di.

derefter i "tollot ['1(:;11e'1T1Lr. nr. 5 eu o~ n'ltr. nr. 5 ey 0'J' 5 ex

OP'. )

LJ.ces i G\:cllct ,'lell?'] .:::J.tr. nr. 5 eo 0-:; 5 bi, :J df oG 5 b, lil(l0s

ud til S'covfo',;cdvoj, 0!1clvLier'o i 3:collo"u ;'18l1c"1 m1.tr. nr. 5 eu OP;

5 dh, i 3~~ollct "loller: c).~r. :1:'-'. 5 ev o~ 5 di, mollo:-:l 5 ex 0'3 5 dl,

lJ,'1~s :lelsin-:;ovo2s 0s~1':"'3e sl:01 ind ::lO ',l 5 di indtil r;"m~tunnellen

under Helsin(,,:e\Te~ til l:lOrs::osevej, e~ l~'n''''s S7dsJ,::r::llot af 5 di mod

~ e3. ee; 5 eb ind ::;il s';:ellot moc~ 5 C·1. l 8.:1 r:; S hvis vests'ccl den løber

u,-~ i :~lold;:crs~\ovcn • .Jo t opl:-ste9' 3.t denne linicførinn; var ud tryk

.~or ~;:om':luncns dofini ti ve proj :;kterins.
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1972, 15. marts , afsagde Overfredningsnævnet
følgende

k e n d e l s e
4t\ i sagen nr. 2135/71 vedrørende en af Helsinge kommune fremsat be-

gæring om tilladelse til etablering af et stianlæg på et fredet
areal af matr.nr. 5 Q m.fl., Annisse by og sogn.

I den af fredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige
fredningskreds den 15. september 1971 afsagte kendelse hedder det:
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"Ved en skrivelse af 4. februar 1971 anmodede Helsinge kom-
mune om tilladelse til at etablere stianlæg med tilhørende lysarma-
tur på et ved nævnets kendelse af 20. februar 1962 fredet areal,
beliggende på matr.nr. 5 Q samt en del af matr.nr.ene 5 ~, 5 cb
5 ch, 5 ck, 5 cl, 5 QY, 5 ~ og 5 g~ af Annisse by og sogn. I for-
bindelse med stianlægget er projekteret en gangtunnel under Helsinge-
vejen. Stianlæg og tunnel ønskes etableret for at skabe trygge færd-
selsforhold for de børn, der fra det omkring det fredede areal lig-
gende, stærkt udbyggede område, søger Bjørnehøjskolen.

Ifølge fredningskendelsen, der er tinglyst den 27. september
1963, må de nævnte ejendomme ikke bebygges, benyttes til camping
eller teltning og skal iøvrigt henligge i deres nuværende tilstand,
dog at ejerne af de parceller, der grænser op til det fredede areal
har tilladelse til en vis beplantning.

Nævnet har behandlet sagen og afholdt besigtigelse den
8. marts 1971 med deltagelse af repræsentanter for Helsinge kommune,
Danmarks Naturfredningsforening og grundejerforeningen "Granly".
Efter samråd med såvel Danmarks Naturfredningsforening som grundejer-

~ti) foreningen foreslog nævnet, at man prøvede mulighederne for en ændret
linieføring af stianlægget. Kommunen ønskede stien gående mellem
matr.nr. 5 QQ og 5 Qll, over den sydligste del af matr.nr. 5 dh, over
den sydøstlige og sydlige del af matr.nr. 5 di, hvor en sti, udgående
fra matr.nr. 5 ~'s nordlige skel indmod Skovfogedvej og forløbende
mod syd i skellet ind mod matr.nr. 5 ~, i skellet mellem matr.nr.
5 ~ og matr.nr. 5 QY og over den sydvestlige del af matr.nr. 5 di
støder til den ovennævnte sti, udmundende i en gangtunnel under Hel-
singevej, hvorhos en sti, udgående fra Klokkerskovens nordligste ende
og løbende i skellet mellem matr.nr. 5 eb og 5 eh støder til stien
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e• omtrent på dens midterste stykke over matr.nr. 5 di .
Nævnets forslag gik ud på, at man ændrede linieføringen

således, at stien anlægges i sydskellet af matr.nr. 5 QQ, 5 dh og
5 ~, derefter i skellet mellem matr.nr. 5 ~ og matr.nr. 5 QZ

og 5 ~ og langs Helsingevejs østlige skel ind mod matr.nr. 5 di,
hvorved ville opnås, at stierne forløb langs det fredede område med
undtagelse af et kort stykke i det nordvestlige hjørne.

Sagen udsattes for, at kommunen kunne tage stilling til det
af nævnet forelagte ændringsforslag.

Den 23. august 1971 behandledes sagen påny. Kommunens repræ-
sentanter fremlagde et projekt, hvorefter stien udgår fra Granvej
og føres i skellet mellem matr.nr. 5 QQ og 5 ti, 5 df og 5 Q, langs
fredningsområdets nordlige grænse ind mod matr.nr. 5 h og videre ud
til Skovfogedvej, endvidere i skellet mellem matr.nr. 5 ~ og 5 dh,
i skellet mellem matr.nr. 5 QY og 5 di, mellem 5 ~ og 5 di, langs
Helsingevejs østlige skel ind mod 5 di indtil gangtunnellen under
Helsingevej til Thorsmosevej, og langs sydskellet af 5 di mod 5 ~

og 5 cb ind til skellet mod 5 ch langs hvis vestskel den løber ud i
Klokkerskoven. Det oplystes, at denne linieføring var udtryk for kom-
munens definitive projektering.

Højesteretssagfører Ove Rasmussen mødte for en række lods-
ejere og protesterede mod projektet, der efter disses mening ganske
vil ændre det fredede areal s karakter og udseende. Han hævdede, at
hensynet til skoleelevernes trygee færdsel måtte kunne tilgodeses
ved, at disse færdes ad Ryagervej.

D~nmarks Naturfredningsforening har protesteret mod projek-
tet, idet foreningens repræsentanter har anført, at man af princi-
pieIle grunde må udtale sig imod en delvis ophævelse og deraf følgende
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forringelse af den i 1963 pålagte fredning, og at man ikke kan aner-
kende, at det af kommunen projekterede indgreb er nødvendigt, hvor-
ved de har henvist til, at man ved anlæg af fortove langs Ryagervej
og Helsingevej ville kunne skabe betryggende færdselsforhold for
både børn og voksne.

Da nævnet efter alt foreliggende ikke finder, at der fore-
ligger tvingende grunde til en ophævelse af den i 1963 etablerede
fredning i det omfang, som kommunens projekt, fremlagt i mødet den
23. august 1971 (mrk. 2) gør påkrævet. II

Konklusionen er sålydende~
"Den af Helsinge kommune fremsatte begæring om stianlæg m.v.

med deraf følgende delvise ophævelse af den af nævnet ved deklara-
tion, tinglyst den 27. september 1963 på matr.nr. 5 Q, 5 Q§, 5 eb,
5 eh, 5 ek, 5 el, 5 ~, 5 Qg, 5 ~, 5 2Y og 5 ~ Annisse by og sogn
pålagte fredning tages ikke til følge."

Sagen er indbragt for Overfredningsnævnet af Helsinge kommune.•~ ved skrivelser af 12. og 19. oktober 1971 med påstand om tilladelse
til gennemførelse af kommunens foran side 3 som "definitivt" be-
tegnede projekt, idet man henviste til, at projektet er af afgørende
betydning for et tilfredsstillende resultat af kommunens planlægning
af området i sin helhed.

Overfredningsnævnet har afholdt besigtigelse den 31. januar
1972 og forhandlet med repræsentanter for Helsinge kommune, Danmarks
Naturfredningsforening samt ejerne af det fredede areal og visse
naboarealer.
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Det fredede areal - ialt ca. 5 tdr. land - udgør en lavning
med spredt træbevoksning. I skellet til Helsingevej og i skellet
til matr.nr. 5 ~,sammesteds, er høj træbeplantning, og den omliggende
helårsbebyggelse med haver er holdt bag ved fredningsgrænsen uden
hegning.

Repræsentanterne for Danmarks Naturfredningsforening påstod
fredningsnævnets afgørolse stadfæstet.

Repræsentanten for ejerne nedlagde ligeledes påstand på
stadfæstelse, såvel for at bevare arealet uberørt som af hensyn til

41' de pågældende ejeres husfred ved åbning for offentligheden. Der hav-
11A.. de ikke i tide fundet en ordentlig planlægning sted, men dette burde
d ikke nu få konsekvenser for det fredede område. De eksisterende vej-

forbindelser var tilstrækkelige, muligt undtagen for beboerne ved
det nordlige område ved Granvej og Koglevej.

Repræsentanten for Helsinge kommune oplyste, at alternative
løsninger for det ansøgte stiprojekt, bl.a. underføring ved Ryager-
vej, havde været drøftet i kommunens tekniske udvalg, men hensynet
til trafiksikkerheden og differentieringen samt forbindelserne til
det østligere fremtidige bebyggelsesområde ved Havremarksvej og
til Tvingsbakken - ca. 200 parceller til helårsboliger med stiforbin-
delser planlagt igennem grønt område - nødvendiggjorde stiprojektet.
Idag var arealet alene til brug for de 9 ejere. Ved den endelige
udarbejdelse af projektet var man indstillet på at følge frednings-
myndighedernes anvisninger, således eventuelt at belægning blev fore-
taget med grus, og at belysning blev undgået. Stiernes bredde ville
højst blive 3 ID til brug for gående færdsel og tr~decykler.

I denne anledning skalOverfredningsnævnet bemærke:
Den pågældende fredning er etableret i sin tid i forbindelse
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med omfattende udstyknings- og bebyggelsestilladelser i henhold
til den dagældende naturfredningslovs § 22. Det drejer sig vel om
et smukt område, men den fredningsmæssige betydning er efter Over-
fredningsnævnets opfattelse i det væsentlige knyttet til den interes-
se, området har for den efterhånden temmelig store omliggende be-
byggelse. Efter det om stiproblemerne oplyste kan Overfredningsnævnet
tiltræde det af kommunen anførte, hvorefter bydelen må antages som
helhed at komme til at fungere bedre ved det pågældende projekts
gennemførelse.

eTie T h i b e s t e ID m e s:
Fredningen skal ikke være til hinder for de af kommunen ønskede

stiers gennemførelse, dog at et detailprojekt skal forelægges fred-
ningsnævnet til godkendelse. Belægningen skal foretages med grus,
og belysning ikke tillades, sålænge villaområdet iøvrigt ikke er
forsynet med belysning. Det skal være ejerne tilladt at hegne på
det fredede til afskærmning mod stierne.

"I Udskriftens rigtighed
bekræftes.

,
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ANMELDER:
NaturfredningS:1A:Vnet

for
Frederiksbor~ amts nordliga

fredningskreds
t-.u:bwgJJ!

T I L L Æ G S K E N D E 1 S E

Ved kendelse afsagt den 20. februar 1962, tinglyst den
27. september 1963 af Fredningsnævnet for Frederiksborg amt
ble~ det bestemt, at ejendommen matr. nr. 5 c samt en del af matr.
numrene 5 ca, 5 cb, 5 ch, 5 ck, 5 cl, 5 cv, 5 cn_og 5 ex af Annisse
by og sogn blev fredet, således at de ikke måtte bebygges, benyt-
tes til camping eller teltslagning og iøvrigt henligge i deres da-
værende tilstand.

Ved Overfredningsnævnets kendelse af 15. marts 1972 blev
det tilladt, at der uanset den tidligere afsagte kendelse måtte an~
lægges stier, hvis belægninger alene måtte være grus.

I skrivelse af 27. maj 1977 har Helsinge kommune for nævnet
forelagt et forslag om at befæste stierne med asfalt, SF-sten eller
anden fast belægning. Som begrundelse for forslaget har kommunen
anført, at stierne,såfremt disse får bedre belægning, vil være let-
tere at rydde for sne om vinteren og i større omfang vil blive an-
vendt af cyklister og fodgængere, især skolebørn, der ellers er
henvist til veje, der må betegnes som trafikfarlige.

En række ejere af tilstødende ejendomme har udtalt, at de
ikke vil modsætte sig,at stierne bliver befæstet med SF-sten på be-
tingelse af, at de tilstødende hegn ikke beskadiges.

Nævnet finder af de af kommunen anførte grunde at kunne til-
træde, at stierne bliver befæstet med SF-sten, hvorfor

b e s t e m m e s:
Den af fredningsnævnet den 20. februar 1962 afsagte kendelse

om fredning af matr. nr. 5 c m.fl. Annisse by og sogn skal ikke være
til hinder for, at de i Overfredningsnævnets kendelse af 15. marts
1972 omhandlede stier befæstes med SF-sten.

Den i sagen omhandlede sti er udgået af matriklen som udlagt
til offentlig stiareal.



Denne kendelse, der ikke skal tinglyse p ,kan indankes
for Overfredningsnævnet inden 4 uger efter modtagelsen.

Feilberg Jørgensen.

-000-

Aagaard Larsen. Tyge Hjelmsø.
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Udskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredni;'1fl·(' ....-:~~
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RETTEN I HELSINGE --,~.. .-' Tlf. 48 794044

Vestergade 2
3200 Helsinge

FAX 48794718

Rettighedshavere på ejendommen
matr. nr. 5 ca Annisse

REG.NR.~\o~,OO Den 9. juni 1999
J.nr. 06.03.09-99.001. 00002

Vedr. matr. nr. 5 ca Annisse by, Annisse.

Tinglysningskontoret er blevet gjort opmærksom på, at der ved en fejl ikke er sket ting-
lysning af deklaration af 26. september 1963 om fredningsgrænse på ovennævnte ejen-
doms blad i tingbogen. Kopi af deklarationen vedlægges. Deklarationen blev oprindeligte tinglyst den 27. september 1963 på hovedejendommen, matr. nr. 5 c Annisse by, Annis-
se, på dennes blad i tingbogen. Ved en fejl blev deklarationen ikke overført til ejendom-
men matr. nr. 5 ca Annisse by, Annis se , da ejendommen fik selvstændigt blad i tingbo-
gen, formentlig ultimo 1963/primo 1964.

Tinglysningsdommeren har besluttet, at fejlen straks skal berigtiges i medfør af tinglys-
ningslovens § 34, stk. 1, og deklarationen er hermed dags dato blevet tinglyst på ejen-
dommen.

Opmærksomheden henledes på, at der muligvis kan søges om dispensation for frednings-
grænsen hos Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt, Sankt Annagade 5 A, 3000 Hel-

singør.

Skulle der ikke være mulighed for dispensation, og kan De i anledning af den skete fejl
dokumentere, at De har lidt et tab, kan De rejse erstatningskrav mod tinglysningsdom-
meren. Kravet skal rejses overfor Justitsministeriet, Domstolsafdelingen, Store Kongens-
gade 1-3, 1264 København K.

Nærværende beslutning om berigtigelse af ovenstående fejl kan påkære s til østre Lands-
ret. Kære skal ske inden 2 uger efter, at De har modtaget denne skrivelse. Kære sker ved
indgivelse af kæreskrift til Retten i Helsinge, Vestergade 2, 3200 Helsinge.

Skulle De have spørgsmål til ovenstående, er De velkommen til at rette henvendelse til

undertegnede.

MIIJø- og E:nerglmlnl8t~rl~ Med venlig ~IS~ I
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Mtr. nr., ejerlav, sogn:Se, Sea, Seb, Stempel: -< kr.O'Z/' øre
(i København kvarter) 5eh, Sek, Sel,

eller (j de sønderjydske lands-5em, Sen, 5cu, 5ev
de/e)bd.ogbl.ltingbogen,5ex, Annisse by og sogn .

art. nr., ejerlav, sog n.

Akt: Skab / nr.~ >' ~
(udfyld .. ol dommerkantonri)

Købers }
bo æl:Kreditors p

Gade og hus nr.: Anmelder: E. Rahbeeh
vekselerer
Gl.Kongevej 31
v .

D E K L A R A T ION

IfØlge vediagte kort begæres herved tinglyst på matrikel-
numrene Se, Sea, Sen, 5ek, Scl, Sem, Sen, 5eu, Sev, og
Sex, Annisse.by og sogn deklaration om, at der indenfor
de stiplede linier, betegnet som fredningsgrænse, beliggende
arealer ikke må bebygges, benyttes til eam?ing eller teltning
og skal iØvrigt henligge i sin nuværende stand, bortset fra at
ejerne af de tilstødende parceller, der i henhold til vedlagte
kort grænser til det fredede areal, har tilladelse til at
be?lante med sirbuske, dog skal buskene fortrinsvis benyctes til
markering af grænseskel.

Det er tilladt at opsætte et dyrehegn i l meters hØjde langs
vejskellet på matr. nr. Se, Annisse by og sogn.
Påtal:r~t; Fredn~ng3næ7n~t for Freieri~sborg amt.

KØbenhavn, den 26.september 1963

E. Rahbeeh
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Retten i Helsinge

Udskrift af tingbogen - a~.!j IsJ af i

5 CA ~~nisse By, Annisse
Helsingevej 70, 3200 Helsinge

Adkomster

Nr.
001

Lyst
12.08.1993 Skøde
12009 Lis Stella Henny Mortensen

Eigil Kungbjerg Mortensen

Hæftelser

001 16.04.1969 Pantebrev
6037 østifternes Kreditforening (RD)

002 21.07.1993 Pantebrev
10703 BRFkredit

Byrder

001 Dok om et nærmere betegnet areal ikke må I
bebygges eller benyttes t~l camping eller !
tel t:ling men skal iøvr~gt henligge i den I
nuværende tilstand mv
Indført i medfør af Tgl § 34, stk 1 den
09.06.1999

27.09.1963
7484

002 12.12.1963 Dok om bebyggelse, benyttelse,
10229 grundejerforening mv

003 21.03.1972 Dok om gangsti mv
6846

Anmærkninger: anm byrder, anm hæftelser

004 10.01.1975 Byplanv~dtægt
682

005 16.03.1979 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv,
7966 Prioricet forud for pantegæld

Øvrige oplysn~nger

09.06.1999 Side: 1

Beløb og rente
756.000 Dkk

100.000 Dkk
7%

515.000 Dkk
n·

Aktn=: T 594

ll.ktnr:T 594

Aktnr: L 550

Aktnr: L 329

Aktnr.: V 348

5 CA Annisse By, Annisse
App.dato: 17.09.1963 Areal (m2) 2117 Vej (m2) O



. . • Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49 25 81 20 fax. 49 21 46 86

REG.Nl 3!tJ 7 6>0
Helsingør, den 17. maj 2004

SCANNET
Modtaget i

Skov- "r. \J ~tu rstyrelsen

•

Vedr. FS 54/03, matr.nr. 5 c Annisse by, Annisse m.fl., Helsinge
Kommune.

Ved skrivelse af 16. juli 2003 har H-elsingeKommune ansøgt om nævnets
tilladelse til etablering af belysning af "Tvingsstien".

Af sagen fremgår, at en del af stien forløber over arealer, der er omfattet
af fredningsdeklaration tinglyst den 27. september 1963. Denne kendelse
bestemmer bl.a.:

At de fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand, bortset
fra at ejerne af de tilstødende parceller der grænser til det fredede
areal, har tilladelse til at beplante med sirbuske, dog skal buskene
fortrinsvis benyttes til markering af grænseskel.
At arealerne ikke må bebygges, benyttes til camping eller teltning.

Fredningsnævnet har i sagen indhentet en udtalelse fra Frederiksborg Amt.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det
fremsendte projekt på vilkår, at der bliver tale om diskret belysning i form
af lave pullerter.

• Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2,
såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt,
påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den
pågældende ejendom, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign,
som har en væsentlig interesse i afgørelsen, samt landsdækkende
foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres
for-mål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører
sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at
klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil
sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen

_ fra amtet/kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke
påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning
om gebyr-

Skov- og Natu.rsLy.relsen
J.nr. SN 2001.12..1 \ /2 ~OOO I
A'-<- __ Ir) U --...... t:lil
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ordningen kan fmdes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin
klage.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 87, stk. 3.

Poul M. HansenNiels Olesen Thorkild Bendsen
nævnets formand

Denne afgørelse er sendt til:

Frederiksborg Amt, j.nr. 8-70-51-8-215-4-03
Danmarks Naturfredningsforening
Helsinge Kommune,
Skov-og Naturstyrelsen,
Frilufisrådet
Frilufisrådets amts formand Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Niels Olesen,
Nævnsmedlem Poul M. Hansen

http://www.nkn.dk
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