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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.------------------~--------------------

Ar 1948, ~.on 7. ;j.Qc;;r1ber,afs2g"'.Qovorfrc'1ningsnævnct på grunr'l.-
lag Rf uun~tlig og skriftlig votering f~1gon~Q

i sagon nr. 809/48 vorl~rorGnr.efro~1ning af "HuCllobjorgot" 0.0. i
,Slangorup veG Ringsto~.

Den af fro1ningsn~vnQt for Sara antsrå~skrG~s ~cn 3. oarts 1948
afsagto ken~olsc ar så1y~on~o:

"VO'1 Skrivelso af 4/11 1947, D.0r!.tagot af Frcfl.ningsn:svnotr'.on
17. s. M. har Dannarks Naturfro~1ningsforQning, RinbstGr~ Afr'.olinC::~(Jn,
Rinbsto~ Roklub, Ringsto~ Sportsfiskorforening, Ringsto~ og OnGgns
SvorJi)oklub sar..1tTuristforoningen for Ringst::;r1og OrJc"gnan~:r2gct
00, at IIHur:l1objcrgot" , bGliggonr~o syr~ for Langoso i Slangorup,
Ringsto~ LandsoGn, caa blivG fro~ot, i~ot ~or honvisos til, at
~ot karakteristisko Hajio~rab staar i Fare for at forsvin~o paa
Grun~ af ~on Grusgravning, ~or forotagos.

Fro1ningsnævnot har i ~on An10~ning afhol~t ot forboro~on~c
rv.<y~o paa "HuCllobjorgGtll ~on 19/11 1947, Gon c1.aGrusgravningon forc-
togos i ~on Del af Knuion, ~or vonitJ bort fra Soen, fan~tQs ~cr

~ k0n~olsc.
ikko tilstrækkolig Anlc~ning til at afsige on forolobig Fro~nings-
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D0n l. DocoQbGr 1947 ~fhol~t Nævnot at FrodningsDø~J paa Aasto-
tot, til hvilkot Mor.o Ejeren af IfHuolobjorgotff Gaar'1ojor Jons Mnrius
J~nsGn, SlangGrup, og anfro i Fro1ningssagen intoressero~o var
in~varslot. Her froDsattJs ~or af ~o intorossoroco Forcnin8cr og
KlurJlborForslag or:., at holo "Hur.1labjorGotll blov fror".ot,hvilkot
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Ejoren Do~satto sig paa Grun~ af ~on botY~Gligc In~txgt, han h8V~C

af Grusgravningon. Ve1 ~onne Lojlighe~ ~rofto?cs ogsaa Muligho~en
af, at Fre~ningon kun kon til at ocfatte ~on nQr~lig8 Del af
"Huolob jerge t" strækkon(10 sig 25 Mt)ter syr. for (:0 t syr11igsta Træ
paa KnU(~on langs Knty:ons østran(~ og r:erefter i vostlig Re tning.
Ejeron forlangte for on saa~an ~olvis Fre~ning en Erstatning pan
6.000 Kr. Sagen ur.sattos ~oroftor for at Knu~8ns Kubikin~hol~
kunrto blive opoaal t af en Lanr:ins pq,ktor oS Knur'l,onog r' C ns Oogi vo 1-
sor in0tognct pea ot Ri~s.

Vel Skrivelse af 9. Dece~1bar 1947 froosatte TIanoarks Naturfr8~-
ningsforoning, Ringstc~ Af~olingon, yderligere Forslag 00, at
r~or p2J:lKnur'l.onog ot Aroal ookring r~on, bogr,:rmset ef Soen og to
rotte Linier, den eno forlobJbdc øst-Vest 40 Motor sy~ for ~ot
sy~ligstc Clo~ Bortgravning fro~G~o Punkt af Knu~en, ~Gn an~on fer-
lobon~o NerQvost-Sy~øst 40 Motor sy~vcst for ~ot tilsvaron~o sy~-
vestligste Punkt lægges en Servitut OD, Rt ~Gr ikke hor oea fore-
tages nogen Bortgravning ellor Paafyl~ning, saR Terrænets Foro
eller Kystlinions Forløb æn~res, ligosoo 1er ikke c~a lægges Bc-
by~gelsa olIer enbringcs Skure, Bo~or, Hæs, Master, Skilte eller
libnon~e og ikke forotages Bcplcntning, ligosoo evontuelt selv-
saaot Tr~v~kst af NævnJt sk?l kunno kræves fjornet, ska8rot nod
olIer ucthuggot. Endelig honstilles ~et, at ~er sikres Offentlig-
heien A~geng til Terrænot.

I AnlGrtning af ~anno U~vi~olsa af ~ot oprin~cligo Fro~nings-
forslag efhol~tJs ~er at M0~O p~a Tinghusot i Rinsste~ ~cn 29.
Januar 1948. Pa8 ~8tte Ma~o f~rl~nbto ~jGren af Knu~on, GR2r~ejGr
Jons Marius Jonsen, sig tilkvn~t an Erstatning pae 12.000 Kr.,
S2flfr0r.1t,Jan bostGoto sig til ?t fror'.oholo "HuDIGbjorset". Det
oplystos on~vi~orc, at at Bj~lkohus, bcliggen~o pe~ Metr. Nr.
2t SlangDrup, tilhoror Vognn~n~ono A~g0 Ni:lson og Olef JorGGnscn,
:)C3;:";0 nf (~rtvod, rlor for 8n .e.arligB3tE.ling ef 250 Kr. he.r lejet
Grun~.~n 00" Jagtnn hnrpp.~. 2~ G~0rPnJ'cr S ~ Ch . t' SI~ _ ,- -~' .I C.:C. ~L. V0n.. r1S 18nson, ['ngo-
rup.



/ I

, '.

;"::'1_

Paa Moiot var ~Gr Stcnnin~ for, at Sagon skul~e frc~Das, ~oS
2.t ~e respoktive Ejero no~s~tto sig Fro~ninbon og kr~vo~o E~st2t-
ning. Ringst0(~ Byreec:, "or v:::.rrcpr:cscntcrot, orkl'OJrGr:o,f":tr1Gt

'stillo~o sig volvilligt til Fro~ningss~gon.
Af ~ot opt&gno L~n~inspoktDrri~s frcngapr ~ot, et ~Gt nor~~ig-

LiniG trukk~t fra Nor~vost-Sy~ost rOGnet fr[ ot Punkt 25 IDeter
syi for ~ot sy~ligsto Trx pea Knu~Gn~ u~g~r ca. 4.200 03, Dcrons
Raston of Knu~on u~gor oa. 12.300 c3•

Af en ~f Dansk VGjlabor8toriuu forot2got oricntGron~o Un~or-
SJgolSQ p.f Knu,-1.C3nSnor"'.lisoDal frc~·Jgr.2.rr:ot, et r:J.on ovorvojon"o
Dal ~f ~Gttc Parti D8R antcSos ~t in~:hol"'8 M2tori~lor, ~or vil
kunno s~lgos til teknisko Fori:1c,:::l.

Dor or r:eri23/2 1942 u"!sto~.tPrisstop for Grusgre.vsw['.tori!O,lor~
Pris~irektoratct har pen tolefonisk Forospargsol orklxrot, ~t en
Pris paa 0.50 pr. 03 for GrusGrAvs~atorialor entegolig vil vsre
on p~sson~o Botaling.

Ne.;vnotfin(1or, et "Hul:llobjorGot"-i sin nuvs:JrGn"'oSkikkolse Gr

sf v~sontlig Boty~ning for ~cn 18n~sk~bcli60 Skonho~, og at For-
r.W2.1otl:::lof.an Fror~ning ikko vil kunn::;'Jpnap.IJsvor: klln F~t fro":o
ion nor~ligc Dal ef Knu~on.

En~vi~or~ fin~or N~vnot, et Knu~ons 0i:1Giv31sor~o~ Lenb0sJ
bar fro~os 001 Bebyggolso c.n., se.alo~Qs soe nO~Gnfor n~rcorc bc-
stODt.

I Anlo~ning 2f Frc~ninGon vil ~Gr v~ro at u~ro~c ~o nDrionfor
n~vnto Erstntning0r.

THI BESTEMMES:
"Hunlobjorgot" boliggon":c pr,f.Metr. Nr. 2~., 20 oG 20 Sl:::.ngcrup,

Ringstoc'.Lcndsagn, fro~~os, sc:~lo~:osqt Knu":cn ikko ;:11".2 goros til
GGnst2n~ for y~orlibero U~br2.vninb ollor P~2fylininb' con sk21
honliggo i sin nl,lværonr:G Tils tp.:nr1..D'Jr l'J.2Fl ikko pFlc: Knur1cn :-,nbrin-
Sos Huso, Skure, Bo~or, Mpster, Skilte oller ligncn~o, libcso~ ~o

"--'----------------------- --- -



pP,,- Ho jon VS3r8n~o Tr::Jorikke r:12 E' fæl~~os'ur~cn Nævne ts SE''ltykk::;
°En~virorQ fro~Gs M~tr. Nr. 2t og ~Jn Dal pf Me.tr. Nr. 2 , 2~,

20 og 2f Slengorup, SOD ar angivJt 000 rat Skravoring pe.e. ~ot'
~onno Kon~Jlsc vG~hæfto~o Ri~s, og SOD lig60r oallc~ "Hu~l:bjor-
sot" 08 LRnt;,:;S;) , bogr':3ns3tr.1O:-1SYC~vc8t co.fan rat Linie trukket
fre. Knur~ons sy'~libo Del i nor~:vo stlig Ro tning 001 Sa on gcnllor:r: O t
nor~lisstc Punkt ~f M3tr. Nr. 2u, og no~ 8y1 nf on rot Linio
fr2 Knu~ons sy~ostli~stG Punkt OO~ øst, sC2le~os et ~or ikke pa2
~JttJ Aroe.l n2~ forot~GGs nogen Bortgr2vninG oller Paafy11ning,
hvorvo~ TGrr~nuts Foro ollor Kystlinions ForlJb ~n1ros, ligGSOO
~or ikke ~22 l~ggos Bebyggelse ollor anbringos Skure, BO~Gr, Hss,
M2stor, Skilte oller lignGn~o og ikke forot2gos Beplantning, ligo-
SOD evontuel selvs~~ot Tr~v~kst af N~vnot SkAl kunne kr~vos f jcr-
net, Sk2arot no~ ollor ufhug6et. Dor 22bnos Aloonhc~on A1geng til
g2aen~o F~risel ~~ ~on ovor M2tr. Nr. 20 Slangerup faran~o Vej til
~o frc~e~G Arealer. Et paa Metr. Nr. 2t steaon~e Tr~hus vil Bf
Ejarno ARge Niolson og Oluf Jarganson, Ortvo~, væra at fjorne
in~on ~0n 1/6 1948.

Peatnloret tilko~~er Fre~ningsnsvnot for Sora Act.
I Erstetning tilkon~cs ~er G~r. Jens Marius Jensen san Ejar gf

.Me.tr.Nr. 2<'1.og 20 Slangurup, on Erstr;tning p2c' 6.500 Kr., hvoref

~Q 2.000 Kr. Gag vil v~ro 2t u~botalo til Panthsvcren Fru An~orsine
H,;.ns..;n,Bonlosc, SO[':.0kstre.orr'.in:JrAfskrivning pi'.ar10nnGs P2.ntJ-
brav, stort oprin~oligt 13.525 Kr.

Til Ejoron 2.fMr.tr. Nr, 20 Slr,:ng0rup, hVOrpE'.E;"Hur.1lcbjorsot"s
nor~vastligo Skr~2nin3 og A~g2ngsvajon ligger, Percallist Viggo
lVlOllor~u-:bot[:l'JSen Erstc·;tning of 75 Kr.

Til Ej arno i?f MF-'tr. Nr. 2f og 2t Sl<-.ngerup,Vognf}:Jnr1.onoV214..,
Jonson, Ringsto~, og Ovo H2nson, B~lstrup, u~botalcs en Erstatning
P8;;: 500 Kr, Vognr:c:n"l.AIJgo Niolsons 22rliga Lejoyr101so til G-~r.
Svonr: Christir-nson, Sl2.ngorup, ne:::s:Jttos[1Qr~ 25 Kr.

DD RinGstGr~ Konr::lUnosBGbooro her ,:l.onovorvojon~c Forr:cl ef Fro~.-



ningssagens Gennemførelse bestemmes det, at Ringsted Kommune bør
l' .. udrede 2.000 Kr. af Erstatningen. Den øvrige Del af Erstatningen
lV'-t) udredes med Halvdelen af Statskassen og Halvdelen af Sorø Amts-
li\,'; fond."
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Kendelsen er forelagt overfredningsnævnot i medfør af natur-
fredningslovens § 19, hvorhos den Gr indanket af samtlige ejere
med påstand om, at kendelsen ophæves, subsidiært at erstatningerne
forhøjes.

Det er for overfredningsnævnet oplyst, at matr. nr. 2d og 20

af Slangerup nu tilhører plantagebestyrer Otto Hansen, Børkop plan-

tage pr. Vejle, og at han er berettiget til fredningsorstatningen,
samt at fru Andersine Hansen, Benløse, er fyldestgjort for sit
pantekrav i ejendommen.

Det er derhos oplyst, at ejendommen matr. nr. 2f og 2t af
Slangerup, hvis ejere ifølgo kendelsen er Vald. Jensen og Ove Han-
son, af disse er solgt til gårdejer Svend Christianson, af denne
til Evald Nielsen og af denne til grosserer ~oul Jacobsen, Christi-
anshavns torv 2, København, samt at sidstnævnte har krav paa fred-
ningserstatningen.

lOverfredningsnævnet har den 27. juli 1948 besigtiget de fredode
arealGr og forhandlet med lartdsrotssagførar Thisted Knudsen som
repræsentant for Otto Hansen og med parcellist Viggo Møllor samt
med 3ndre i sagen interesseredo.

Man opnåede herved enighed med parcollist Viggo Møller om, at
hans erstatning ansættes til 800 kr. nor opnåedGs ligeledes enighed
mellem ovorfredningsnævnet og plantagebostyrer Otto Hansen om, at
erstatningen vedrørende matr. nr. 2d og 20 af Slangerup ansættes
til 8.000 kr. Ovorfrodningsnævnet gik herved ud fra, at ejeren ikke
som følge af fredningen ifalder noget orstatningsansvar overfor
gårdejer Svend Christiansen i henhold til dennes kontrakt vedrørende
grusgravning.

Ejeron af matr. nr. 2f og 2t af Slangerup, grosserer Poul Jacob-
sen, har senere skriftligt tiltrådt, at erstatningen vedrørende donna



ejendom a~sættGS til 500 kr.
Overfre1ningsnævnet mener, at dor kun bør tillægges almenheden

adgang til selve Humlebjergot, ikke til araalet mellem det to og
søGn. ,

Da man iøvrigt kan tiltræde det i fredningsnævnots kendelso
anførto, vil denne væro at stadfæste med de af dat foranståendo
følgonde ændringer.

T h i b c s t o m m a s :
D~n af fredningsnævnot for Sorø amtsrådskrods don 3. marts 1948

afsagte kondelsc 'Vedrør(:mdo frodning af "Humlobjorgot" m. m. i Slan-
gorup vod RingstGd stadfæstos mod do af det foranståendo følgendo
ændringer. Et kort nr. So 101 visende fredningcns grænsor er ved-
hæftet nærværende kendJlse.

I erstatning tillæggos der plantagebostyrer Otto Hansen, Børkop
plantage pr. Vojle, 8.000 kr., parcellist Viggo Møllor, Slangorup,
800 kr. og grosserer Poul Jacobsen, Christianshavns torv 2, Købon-

l'"
i" ,\'p" havn, 500 kr.

Af orstatningen udrodes 3.100 kr. af Ringsted købstads, kommune,
medens roston udrodJs mod halvdelen af statskassen og halvdelon af
Sorø amtsfond.

Udskriftens rigtighed
bekræft os.

, i
l' i

ovorfrcdningsnævn0 t s" ~8kretær
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"Humlebjærget "

°9

En lJel af l1atr.l1Ir 2 ~ 2f§. 21,2 Q 092#
SLangerup Blf. Ringsted Landso9n.

7?in9sted lIerrecl..Sord Rrn.t.

C~ FREDET AREAL

1:4000

ct;A;J I I " " I c u
100 So o ~o100 300m.

Lange Sd

So. 101
Nov./948.
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Forhandlingspr'1tokollen f,r Fredningsnævnet f',r Sorø Amt.

Aar 1948 den 3.Marts blev iF.Nr. 19/1947, Andragende om
fredning af Humlebjerget i Ringsted Landslgn og dets 0mgivelser,
afsaGt sålydende

k e n d e l s e

T h i b e s t e m m e s:
"Humlebjerget"belige;ende på matr.nr. ?d, ?e I)g ).!2 Slangerup,

Ringsted londs0gn, fredes, sclledes at knuden ikke må gøres til genstand
for yderligere udgravning eller ptfyldning, men skal henligge i sin
nuværende tilstand~. Der må ikke pa knuden anbringes huse, skure, boder,
master, skilte eller lignende, ligesnm de på højen værende tr~er ikke

må fældes uden n,evnets ~38mtykke.
:~ndvidere fredes matr.nr. 2t og den del af matr.nr. ~.Q, 2d, ?e

og ~f Slangerup, S0m er angivet med rød skravering p~ det denne
kendelse vedhæftede rids, ng snm ligger mellem "Humlebjerget" .0g
Langesø, begr~nset m1d sydvest af en ret linie trukket fra knudens sydli{
del i n rdvestlig retning ml,d søen gennem det ll'"lrdllgstepunkt af matr. m
2u, 0g mnd syd af en ret linie fra knudens sydøstligste punkt mnd øst,
således at der ikke p~ dette areal m~ f0r"tages n1gen b lrtgravning
eller pafyldning, hv~rved terr~nets f~rm eller kystliniens f0rløb
ændres, liges,m der ikke ma l~gges b~byggelse eller anbringes skure,
b.,der, h.es, master, skilte eller lignende 'lg ikke f,reta8es beplantning,

eyr~~~~~ sel vsaet tr,.J.)v:Bkstaf n"vnet skul kunne kr rwes f jernet, ')karet
ned eller udhug2,et. Der åbnes almenheden ad6ang til gående færds@l ad
den 'lyer matr.nr. 2e Slangerup førende vej til de fredede arealer.
Det pA matr.nr. ?t st~ende trflhus vil af ejerne ~ge Nielsen 'g Gluf
Jørgensen 1)I'tved,v Dre at fjerne inden den 1/6 1948.

Påtaleret tilk'mmer fredningsn~vnet for Snrø amt.
I Erstatning tilkendes der 6dr. Jens Marius Jensen som

ejer af matr.nr. 2d ng 20 Slangerup, en erstatning på 6.50G kr., hv'raf
de :2. (AJ() kr. dog vil V.J3reat udbetale til p8.nthaveren fru ~?dersine
Hansen, Benløse, S0m ekstra0rdin~r afskrivning på dennes pantebrev,
st0rt nprlndeligt 13.5?5 kr.

Til ejeren af matr.nr. 2e Slangerup, hv,rpå "Humlebjergets"
n0rdvestlige skr8ning og 8dgDnbsvej~n lic~er, parcellist Vigg, Møller,
udbetales en erst8tning af 75 kr.

Til ejeren af matr.nr. 2f og 2t Slangerup, v0gnmæ~dene Vald.
Jensen, Rin~sted, 0g Uve Hansen, Balstrup, udbetales en erstatning på

SuG kr. Vl)gnmand Aage Nielsens årlige lejeyd31se til gdr. Svend Christi-
ansen, Slangerup, neds~ttes med 25 kr.

Da Ringsted kommunes bebnere har den wervejende f0rde1. af
fredningssagens bennemf~relse bestemmes det, at Ringsted kommune bør



udrede 2.000 kr. af erstatningen. D~nøvrige del af erstatningen udredes
med halvdelen af statskassen ng halvddlen af S ,rø amtsfnnd.

Nærværende kendelse vil i medfør af naturfredningsl'~vens
§ 19 stk. 3 være at f0re1ægge f0r 0verfredningsnævnet.

Urban Petersen. N.C.Æ1kær. Hans 01sen.

--....,.,
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'?te Slannagmtelclcm .t 4700 NtestDed Civilretten I Næstved

FREDNINGSNÆVNET.
Modtaget i fredningsstyrelsen

F. 13V1985. • Den 4. akt. 19 85
Til fredningsregisteret
til orientering 'lI ....r-

/I(JJ ....<'S"~~

amtskommunen ansøgt om nævnets

~ 7 OKT. 1985

Ved skrivelse af 17/9 1985 har
godkendelse af en af amtskommunens fredningsafdeling udarbejdet pleje-
plan for det fredede højdedrag "Humlebjerg" på matr. nr. 7 Slangerup
by, Ringsted Jorder.

I skrivelsen er anført:
e, "da træerne på højdedraget i henhold til fredningsbestemmelserne kun

e
e
e

må fjernes med fredningsnævnet s samtykke, ligesom nævnet kan kræve
selvsået opv.ækst på det omgivende areal fjernet eller udhugget, skal
man herved anmode fredningsnævnet om at godkende de foreskrevne pleje-
arbejder" •

Under henvtSning hertil tillader nævnet som påtaleberettiget
af OVerfredningsnævnets kendelse af ,7/12 1~48, at der foretages arbej-
der på højdedraget i overensstemmelse med den fremsendte plejeplan.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5

år, jfr. naturfredningslovens § 64 a.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for

overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 7, 1256 København K) af bIa.a.
ansøgeren og forskellige mJ~digheder. Klagefristen er 4 uger fra den
dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-

r~~ld~~afj klagemyndigh~Md€~J ~:/ ,;. /)~ Qou-?','l--
'htu.l /(/(A...ttull I _Folmer Nlelsen Erlk • ergaard Due Andersen

/ttl Vestsjællands Amtskommune
Teknisk forvaltning

jwJlH
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FOR VESTSJÆLLANDS AMT
8YDUGE F~E":'t~WGSKREDS

NÆSTVED

te' FREDNINGSNÆVNET Dato: 15.6. 1992
l!rIa l. Neerqaii. rd

Modtaget j
Skov- og Naturstyrelsen

Sags nr.: F. 187/ 199 1

7 JUNI "j992

Ved skrivelse af 16. og 17. dec. 1991 har selskabet ansøgt
om nævnets tilladelse til nedlægning af et lyslederkabel ved Næbbet
ud til Haraldsted sø på matr. nr, 7 Slangerup, Ringsted Jorder.

Vestsjællands Amtskommunes landskabsafdeling har den 19/2
1992 bemærket:

ti "Traceen passerer det pågældende sted et område fredet ved kendel-
se. Her kræves der i medfør af naturfredningslovens § 34 Fredningsnæv-
nets dispensation til passagen.
Det bemærkes, at TELECOM A/S har et eksisterende kabel i samme trace
som det projekterede kabel.
Det er forvaltningeæ opfattelse, at der ikke ved etablering af anlæg-
get og den efterfølgende retablering af anlægsområdet tilsidesættes hen-
syn, som naturfredningsloven tilsigter at varetage. Det anbefales der-
for, at den nødvendige dispensation meddeles".

Vestsjællands Amtskommunes landskabsafdeling har den 26/3 1992
tilsendt nævnet et eksemplar af den på ejendommen tinglyste kendelse
og den 20/5 1992 meddelt/at Overfredningsnævnets kendelse af 7/12 1948
er tinglyst på matr. nr. 7 Slangerup den 15/12 1948.

Under henvisning hertil som påtaleberettiget af Overfrednings-
nævnets kendelse tinglyst den 15/12 1948 tillader nævnet i medfør af
naturfredningslovens § 34 som ansøgt nedlægning af lyslederkabel på
ejendommen.

;.iiljmninisteriet
;:;kov- og Nr,turstyrelsen
J.nr. SN \~ lt/4- -0001
Akt. nr. lOO
ti Sk~magerrækken 3

4700 Næstved
Telefon: 53 72 06 62
Telefax: 52 72 08 63
Giro: 2 05 26 95

Fogedretten
Telefon: 53 73 80 73

Tingbogsoplysninger
Telefon: 53 73 10 10
kl. 9.00 - 12.00



Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyeeet 1naen ~ ar,,
jvf. naturfredningslovens § 64 a.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. an-
søgeren og forskellige myndigheder. KLagefristen er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af klagemyndigehden.

~hk~
Steen Nø/g~d-~ Holger Jensen

Tlecom A/S
Kabelkontoret
Telegade 2
2630 Tåstrup
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