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'rinL;L :'1/5 1951 i IIobl,ebl'O
Justitsministeriets genpartpapir. Tl1 skøder, skadesløsbreve, kvitteringer

, og and~e påtegninger m. æ. (vedr. rast ejendom).
til udslettelse

1 l!i Kirke~8.rtrd In.EJ.
Akt: Skab . RI',

I,IU1/)I/a .. tJ/ tlomm.,lwnt.,1II
Mtr. nr., ejerlav, 80gn:

(i København kvarter)
eller li de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Hodso.[;er Købers } b I .. opæ:
Kredttors /'. .l? ~I. "

_.... J .'~ri

Anmelderens navn og bopæl (kontor);
Gade og hus nr.:

(hvor sAdllot .6lJd~) Fl'edningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsl'ådskl'eds,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Jens Pedal' Soronsen

tilbyder herved som ejer af ~atr. nr. l b
af Kil'kegaard m.nJ. by lIodsager
at lade ~imDaxe4lcl{~covennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på 'arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red·
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at opføre et beboelseshus lige nord for

de'L nu fa re fundne hønsehus saint anl[agGc have i forbindelse med
dette hus.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

l b af KirlccC;,Lrc1e m.m. by lIodsacer sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
1I0dsnge r menighedsråd hver for sig.

Hoc1so.Ger,den 19/ l) 1951
Jens Peder Sørensen

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l b
Kil"kegaard Til. Dl. by lIadsa[\'er

bud,
af sogn,

~~RkgrK~XXXXXX~KXXXXXXX~XXXXXXX~XXXXXXXMK+~*~~~~~~koc
xl:ebi:eam:cl:::m:ættGDLX iI!Ilt:XDt:IpxlclllXlatrd~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 28/5

Jl. Hicllter
19 51.

Jea.tD & Kleldskov, AIS. Købenban.



Indført i dagbo[.;en for retskreds nr. 81, Holste bro m.v.,
den 29. maj 1951.
Lyst tingbog Bd. II bI. 64, Akt. Skab H. nr. 683.
Anm. Forud hæfter pantG&J1d og servitutterT

II. Hichte"r
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REG. NR. ~4Y
Tinel. 31/5 1951 i Holstebro.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andte påtegninger m. Ir_. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, 8olln:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. 011 bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlavl

sogn.

m.m. Akt: Skab • lIl·.
(ud/)I/de. "/ iJommerkonlo,dj

I
I
(
!
!.,
!
I

l i' Kirlmeaard
Hodsager

Købers }
K d-t bopæl:re I ors

6e'ltll1tng8-
formular

J /'J lir / .1 /

/ ) \l~,

Gade og hus nr.:
(bvor sldaDt fi'1d~a)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fl'edDiDgsDævDet fol'
RiDgkøbing amtsl'ådskl'eds,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede r·1ads Ghr. Kjærulf lJielsen

tilbyder herved som ejer af ptatr. nr. l f

d Kirkegaarde m.m. ~
at lade oaIli1Dllæ.Jro111Clll1lClllkmovennævntematr. nr. frede.

sogn,

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at Genopføre mit nuværende hus i tilfælde
af br:.1Udpu nuværende plads og i samme omfane.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

l f af KirkeC,~trdo m .!il. by
tinglyses på min ejendom matr. nr.

HodsaGer sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
I10 de;ager menighedsråd hver for sig.

19 5:5.

l'lads Chr. IIiolsen

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l f

K:i.rkcg.:rd ol. m. by Hodsaeer

fredningstil-
bud,
af sogn,

~w&ii){XXXXXXX:fdtXXXXXXX~XXXXXXX:mikXXXXXXX::øjbc;Jdw.illlll:txo:a:tJ:{JI1r.Xt.cklxbilX:_

~ClfiUfXl1.D):X ilxbc~:lCtXHV1Jiml!xilC
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 28/? 19 51 .
H. RiGhterJen.eD &: Kleldslr.O'V, A/S, KøflenhavD.
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Indført i dngboeen for retskreds nr. 81, Holstebro køb-
stad m.v., den 29. maj 1951.
Lyst Tin~bog Bd. II Bl. 124. Akt. Skab P. nr. 125.
AnlH. Forud hæfter pantegIJl(!qg servitutter.

H. RiGhter
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Tinc;L 31/5 1951 i lIolst,o: bro. REG. NR. /~y
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m.O:. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

l ah Kirke~aard·m.m.

Hodsa[;er

Akt: Skab RI',

luil./yUleJ '" dommertonto,dj

Be'llllllnga·
'onndl.,

Købers }
K d·t bopæl:re lors

/
"l' ;"I ,;-

J r
l ~. I

i l~.,:........
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Gade og hus nr.:
(bvor &1d.ant thu1~ Fredningsnævnet for

Ringkøbing amtsråd.kreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Kirlcelic; iorenin.::; :for j.ndre mission i DanmarIe

tilbyder herved som ejer af !J1atr. nr. l ah

af Kirkegklrd m.m. by Hodsa[;er
at lade ~~~:{i:~ ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder. isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.
Eoren~:Xforbeholder lØlig dog ret til at wlv j de det nu eksisterende missionshus

mod nord0st (alts~ bort fra kirken).

For fredningen kræve!3 jeg ingen erstatning.
ForenJcg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

l ah af j(irlm::;d'(le m.til. by

dems
tinglyses på :miDcejendom malr. nr.

lIodsager sogn,

dog uden udgift for m:iglc den
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Ho d sa[je r menighedsråd hver for sig.

JIodsager ,den 19/ 5 19 5L

.For Jan 10kalo bestyrelse T,il trædes:

P. Vr,lc;gemose KirkeliG :forening for indre miE
sion i DRnmurk, Bernstorffs~ad€
21, Kbhvn. V. Alfr. Zflcho

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtag~r og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l ah
af by JIodsager -Cirke gard Ill. m. sogn,

~~n:il'XXXXXX:lit:ar.:XXXXXXX~XXXX:CY.J':rdP.'XXXXXX~&?C~mxu..xmx:i::;(a.m1:ax
j~C~iJ:~iCI1Pmr.xxx ~~~ikl~X
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 31/5
JI. iUchter

19 51.

Jenlcq & Kleldskov, A/S, KøbenhlYb.

fl806 llOUNGOltQIIOG'Il"r~II,I!AI. 110UUIBI'lC)
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InLlfø1't i (jaglJo[~,m .fol'l'GGG1croJn nr. t]l, !Iolstebro m.v., den
31. 1.1Q,i 1951.
Lyst TinLbog Bd. I Bl. 19J ~.
Alet. S 1mb T. nr. 7 o •
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Tin~l. 4/7 1951 i I~lstebro. REG. NR. Aøy
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

. og andre påtegninger m. 0:. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn: l ~ Ki.r1cegn.n.rd m.m.
(i København kvarter)

eller (i desønderjydske lands- I1od[)a[·;er sOGn
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab 1\1',
(ødJy/4 .. ol domm"toåt ••,{J

KåberS} .
K d't bopæl:re I ors

Refl.tl1ltngs·
formul.r

Gade og hus nr.:
(hvor sådant filJd:s)

Anmelderens navn og bopæl (kontor)~

Fl'eclDlDgsa.vaet fol'
RlDgkøblag amtsl'ådskl'eds,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede 'rholTIas 13nunsDn.ard oG InGemann Baunsgaard

tilbyder herved som ejer af .matr. nr. l l2.

af KirkcGo'lrd m.m. ~y Hodsager sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

En bræmme pel 40 m lanGs søndre s ide af kanalen syd for kir1cegfuden
oG afc;r:enset mod nordvest nf l af oG sydøst uf l a.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

:;UgX~J@Iaett::mig:xb:lg:XMXtilXatX

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud
] Q af Kirlcecnard m.m. by

tinglyses på min ejendom matr. nr.
I1odso.;:;er sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

ltilrolgltt~h:ile'lCf()tXSiBC

HodsUL;er, den 19/5 1951 Ol,

'l'hornas Baunsc;aard Inc;elllCl.nnBnunsgaard

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l Q
af Kirlcec;an.rd m.m. by IIodso.!jer sogn,

J~p~~xer:j)~XXXXXX~XXXXXXX::S~XXXXXXXliW;CXXXXXXXlt'll):.f~~~m&fP;x:nr'PPf~.

Jlaem(:medJ~~xJa' xiR.X~:iWC1åKc"WtUS~x
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 3 / 7 19 51.

Jen.en &- Kleldakov, AIS, KøbCnhlo'9b. II. Fl.iclttor

-



Indført i d"gbocen for rets1ccedn nr. 8o, 1lolstebro m.v., den ~.
juli 1951.
Lyst '.rin~~;bogDd. 11 Dl. 154. Akt. Skab A nr. G~37.
Anm. Foruu h(Ji'tcr IH_l.ntc[;<llu o(~ S.l3l'Vltlltter.

II. Hkhtcr.
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REG. N R. /før
Ting1. 20/7 1951 i Holstebro.
Justitsministeriets genpartpapir. Til s~øder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. II:. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab N':
(ruJjyI4u _, dom,,"kDnlørdl

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav~ ,

sogn.

l ~ Kirkegaard m.m.
Hodsager Købere }

K d't' bopæl:
re lors J /(/}

I / I'C
f •

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Bestilling ••
rormulal'

Gade og hus nr.:
(hvor sådant 8:l)d~s) Fl'edningsnævnet fol'

Ringkøbing amtsl'ådakl'eds,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Menighedsråd

tilbyder herved som ejer af platr. nr. l Ja

af ll'irkegkde J!I"III. by Hodsager
at lade~ ovennævnte matr, nr. frede.

sogn,

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

~5"~

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Mnh.r~ er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

af by
1~ Kirkegaard m.m.

tinglyses på ~ndom matr. nr.
sogn,Hodsager

dog uden udgift for ~ d
Påtaleberettigerihen!~a til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

mf~æ~
19/5 19 51.denHodsager'

Tiltrædes:
Marinus Christensen.

Johan Andersen
Som næatformnd
hedsrådei.

i menig-

sogn,Kirkegaard m.m.
~xi%rxxx:nxxti:xxxXXXXJlihmmfbd'jYiMq ~

e re e e area ses indtegnet på vedlagte, kort, af hvilket en genpart bede~

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den lfJ 7 19 51'.
Jen'IDn & K)eldstov, A/S, Købentllvb. H. H1chter.



Indført 1 ~bogen for retskreds nr. Bl. Holstebro m.v.; den
20. juli 1951.
Lyst Tingbog M. I Bl. 239. Akt. Skab K. nr. 390.
Anm. Forud hæfter pantegæld og servitut.

Christian Bjerre'
cst.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01604.00

Dispensationer i perioden: 14-12-1982 - 12-10-1994
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FREDNINGSNÆVNET REG. NR. Ifpo ~

/

FOR
Ringkøbing, den 14. december 1982
lLA.P. 185/1982.e RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

•

e
e
e

;/.

DOMMERKONTORET. TELEFON 07·3214 11

6950 RINGKØBING

Vedrørende tilbygning til udhus på kirkefredet område på matr.nr. Ib
Gl. Hodsager, Hodsager.

Nævnet har d.d. tilskrevet Aulum-Haderup kommune, teknisk forvaltning,
7490 Aulum, således:

"Nævnet skal herved meddele den i h.t. naturfredningslovens § 34 nød-
vendige tilladelse •

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
ti11ade1sens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for overfred-
ningsnævnet (adr. Amaliegade 7, 1256 København K) af bl.a. ansøgeren
og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågælden-
. "-de klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
overfredningsnævnet."

Hvilket herved meddeles.
Der vedlægges kopi af ansøgningen samt kortbilag.

Med venlig hilsen
p.n.v.

~l>t'-t~L:V"
Sv. Aa. Christensen

Fredningsstyrelsen,
Amaliegade 13,
1256 København K •

MOdtaget j fredningsstyrelSSfiJ

..
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e DOMMERKONTORET· TELEFON 07·)2 14 II

69S0 RINGKØBING

FREDNINGSNÆVNET
FOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

Nævnet har d.d. tilskrevet Aulum-Haderup kommune, teknisk forvaltning,
7490 Aulum, således:

"Vedrørende opførelse af beboelse og dobbelt carport på matr.nr. l!! Gl.
Hodsager, Hodsager, samt i forbindelse hermed en jordfordeling mellem
matr.nr. l!,! og If.
Ved en besigtigelse, hvori foruden fredningsnævnets medlemmer deltog re-

tt præsentanter for Aulum-Haderup kommune og Ringkjøbing amtskommunes fred-
ningsafdeling, påviste repræsentanter for Hods&ger Aktivitetsselskab be-

•~ liggenheden af den påtænkte bebyggelee.

Fredningsnævnet meddeler enstemmigt den fornødne tilladelse til det ansøg-
te, jfr. naturfredningslovens § 34.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra til-
ladeIsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for overfred-
ningsnævnet (adr. Amaliegade 7, 1256 København K) af bl.a. ansøgeren og
forskellige myndigheder.

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 opretholdes af

tt)overfredningsnævnet. "
Hvilket herved meddeles.

i- Der vedlægges kopi af ansøgningen samt kortbilag.
) Med venlig hilsen

.n.v.
4-t"~----:"~ C-~~-r?-C--

.. Fredningsstyrelsen,

.Amaliegade 13,
1256 København K.

Modtaget I fredningsstyrelsen

1 3 DEC. 1985
·Vl~;~(1!rt~~~tst~lo~~;~

.j- m F I~.lo - ;]. 3
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AULUM·HADERUP KOMMUNE
7490 AUlUM

T.ieton (07) • 47 26 66 - Giro 610 67 67
JTEKNISK UDVALG

26 NOV. 1985den
D..... jour. nr.

Ringkøbing Amt
Fredningsafdelingen
I.C. Christensens All~ l
6950 Ringkøbing

Vor jour. nr.

Sagsbehandler:
H. Simonsen

Fra Hodsager Aktivitetsselskab har Vi modtaget ansØgning om tilladelse
2til at opføre en ca. 150 m stor bygning m. dobbelt carport på matr.

nr. l ~ Gl. Hodsager. Bygningen indeholder 2 lejligheder beregnet for
ældre.
I forslaget indgår en jordfordeling mellem matr. nr. l ~ og matr. nr.
l f, der ejes af kommunen. Den resterende del af matr. nr. l f tænkes
udlagt som græsareal med fritstående træer, således at udsynet til
~odsaqer Kirke bevares.
Projektet kræver dispensation fra lokalplan nr. 14 og Exner-fredningen
ved Hodsager Kirke.

Forslaget har været forelagt hr. Niels Hedegård, menighedsrådet, hr.
Age Mikkelsen, provstiudvalget og hr. Peder Larsen, lokal repræsen-
tant i fredningssager, og disse har som enkeltpersoner anbefalet for-
slaget.

Teknisk udvalg anbefaler sagen og håber, at Fredningsmyndigheden kan
gøre det samme. Såfremt yderligere oplysninger eller en besigtigelse
af forholdene Ønskes, står vi til rådighed.

RINGKJØBtNG AMTSKOMMUNE

e t,,' , .~ .-" :;.-...10t.1. nr. F I~~~ -:J Frødnlnasafdellnoen

27 NOV. 19851-.7 11 J I
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I ", FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØSING AMT

RETTEN l I-iERNING. 2. AFD
Nygade 1-3,7400 Herning

TJt. 9722 2200 Herning, den 12. oktober 1994
R.A.F. 58/94

Hodsager Borgerforening
v/Frode Nør Christensen
Kirkestræde 16, Hodsager
7490 Aulum

Hodsager Borgerforening v/Frode Nør Christensen, Kirkestræde 16,
Hodsager, 7490 Aulum, ansøger om tilladelse til at etablere et
naturanlæg på matr. nr. 1 p, Gl. Hodsager, Hodsager, tilhørende
Mathias Nielsen, Hovedgaden 36 A, Hodsager, 7490 Aulum. -
R.A.F. 601/69 - Stoubæk Krat. Hodsager Kirke - lb.nr. 132.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer og ejeren
deltog repræsentanter for Hodsager Beboerforening, Ringkjøbing
Amtskommunes landskabsafdeling, Aulum-Haderup kommune og Fri-
luftsrådet meddeler nævnet hermed i medfør af Naturbeskyttelses-
lovens § 50, godkendelse til den ansøgte renovering af arealet,
herunder til fjernelse af det faldefærdige hus samt til etable-
ring af en mindre græsplæne, idet dette ikke findes stridende
mod fredningerne eller deres intentioner. Det bemærkes, at even-
tuel senere etablering af et antal siddepladser på skråningen
kræver fornyet forelæggelse for nævnet.

.. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeIsens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.
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En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
tt klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-

myndigheden bestemmer andet.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

/GRM
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