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Navn: Drigstrup kirke Reg.nr.: 439-02
2/77.00

Kommune: Kerteminde
Ejerlav: Drigstrup O 5.0 100 200m

! ! I

Sogn: Kerteminde jorder 1 :4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato

I l.§; 29/7-1954 30/7-1954 Hele la.

l.§. 15/9-1954 16/9-1>54 Hele l.§..

e ~ 6/12-1954 7/12-1954 Hele ~.
~ og
2Y.. 29/7-1954 30/7-1954 Hele 2Q og del af ~. Tidl. #.

Forbehold ang. frugtplantage vest for
kirkegården.

20 29/7-1954 30/7-1954 Hele 20.
t, 21 29/7-1954 30/7-1954 Del af 2l.~, Forbehold ang. forl. af baghuset 2,5 m

og at anbringe altan o forhuset.pa
tit

li 4l'
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Matr. nr~ Anmelder: Ktb. NK. 02..\77'l ~~ ..V
Naturfredningsnævnet for '-'j

Odense amtsrådskreds.
20 Drigstrup by og so~n

F r e d n i n g s b e s t e m m e l s e r

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

Drigstrup kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede chauffØr Ejler
Madsen
indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nrQ 20
Drigstrup by og sogn skyldsat for hartkorn

o tdr"O oskp ..O fdk" l alb., følgende bestemmelser:
på eje ndommen

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

de, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ej heller

må der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer,

telefon- og telegrafma~ter og lignende; der må ej heller opsættes

skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbeva-

ring af redskaber eller ~ignende skønhedsforstyrrende genstencov

Det fredede område findes indtegnet på vedhæftede kort.

Den or~ginale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for matr. nr.
l a smst.

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses



på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævn0t for

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for Drigstrup sogn

Med hensyn til servituter og byrder lJ.Gnvisestil ejencloI11J.llens

blad i tingbogeno

Drigstrup ,den 19. juni 1954.

Overensstemmende med det på mødet denll. april 1951

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr. 20 Drigstrup by og so~.

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

den 29. juli 19~.
Ringberg.

/BJ"

Tinglyst i Kerteminde købst~d den 30. juli 1954 med anmærk-
ning, at der forud lli~fter3.000 kr. til Husmandskreditforeningen mg
7.000 kr. t~l ~~a~eka Spare-og lånekassen for Kerteminde og omegn.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet for
Odense amts rådskreds den lo· februar 1955.
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Matr~ nr. Anmelder: REG. NR. ' ' /
02.l77:-000Naturfredningsnævnet ~or

Odense amtsrådskreds.
21 Drigstrup by og so~n

-.
\

F r e d n i n g s b e s t e m m e l s e r

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

Drigstrup kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede ~ru Agnes
Margrethe Nielsen
indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nr~ 21

Drigstru~ by og sogn skyldsat for hartkorn

o tdr. O skpQ O fdkQ l alb., følgende bestemmelser:
På ejendommen

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

de, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ej heller

må der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer,

telefon- og telegrafmaster og lignende; der må ej heller opsættes

skure, udsalgssteder , isboder, vogne til beboelse eller opbeva··.
ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstsPQcv

Der forbeho10es dog ret til at forlænge baghuset 2,5 m og
at anbringe alt8n :på forhuset.

Det fredede område findes indtegnet på vedhæftede kort.

Den orSginale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for
matr. nr. 1~ SIDst.

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses



på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

Odense amtsrådskr.eds og for menighedsrådet for Dri~strl~.

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

D:C'igstrup , den 26. juni 1954.

Jgnes Nielsen.

•
Overensstemmende med det på mødet den ll. april 1951

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr. 21. Drigstrup by og sogn.

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

den 29. juli 1951+.

Ringberg.
jBJ.

Tinqlyst i Kerteminde købstad den 30. juli 1954 med amlærk-
ning, at d er forud h::.::fter 1500 kr. t il Sparekassen for Kerteminde
og omegn. 1400 kr. til Sa!11me~g skit'teekstrald til Bjarne Christen-
sen 596,59 kr. og P~eben Christensen 596,59 kr.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsn~vnet for
Odense amtsrådskreds den tO. februar 1955.
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1V1a1ir.nr. .t<_t.uUO"'""'KEb. NK. a 2.l'1 .00 o

Naturfredningsnævnet for
Odense amtsrådskreds.

l ~ Drigstrup by og sogn

F r e d n i n g s b e s t e m m e l s e r

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

Drigstrup kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede støberiarbejder
Hans Peter Eskildsen
indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matrø nro l~
Drigstrup by og sogn skyldsat for hartkorn

o tdr. O skp. l fdk ...2~ alb. I følgende bestemmelser:
På ejendommen

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

de, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ej heller

må der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer)

telefon- og telegrafma~ter og lignende; der må ej heller opsættes

skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbeva-

ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende gen8ta~~8u

Det fredede område findes indtegnet på vedhæftede kort.

Den or~ginale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for
matr. nr. l ~ Drigstrup by og sogn.

Ovennævnte beste~~elser kan uden udgift for mig tinglyses



på nævnte ejendom med påtaleret for n~turfredningsnævnet for

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for Drigstrup sogn.

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendo~~ens

blad i tingbogene

Drigstrup den 19. juni 1954.

H. Eskildsen.

Overensstemmende med det på mødet den ll. april 1951

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr. l ~ Drigstrup by og sogn.

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

den 29. juli 1954.
Ringberg.

IBJ

Tinglyst i Kerteminde købstad den 30. juli 1954.med anmærkning, at
der rorud hærter 4.500 kr. til Husmandsk~ditroreningen.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet for

den ~. februar 1955.Odense

~l.itW::ll'Wf\it I, ~" _
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matr. nr o .I'l.l..u.Ul;;l.!.U.vJ. • REG.NR. 02.. (77 .o~d,'Naturfredningsnævnet for
Odense amtsråds kreds.

2 ~ Drigstrup by og sogn.

F r e d TI i TI g s b e s t ~ m m e l s e r

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

Drigstrup kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede gårdejer Helge
Sørensen

indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nro 2 ~

Drigstrup by og sogn skyldsat for hartkorn

5 tdr. o skpa 3 fdko 2 3Alb., følgende bestemmelser:
På den del af' ejendommen, der på vedhæftede rids er afgrænset

med rød brænnne

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

de, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ej heller

må der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer,

telefon- og telegratmaster og lignende; der må ej heller opsættes

skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbeva-

ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende gens-::-9:nr'l.C"

Der f'orbeholdes dog ret til at have f'rugtplantage vest f'or
kirkegården:'Det fredede område findes indtegnet på vedhæftede kort.

Den or~ginale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for
matr. nr. l ~ srnst.

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses
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på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for Drigstrup sogn

Matr. nrØ 2 ~ Drigstrup by og sogn udgør i forening med

matr. nr. l Q, 2 ~ 12 g srnst. og l Thaarup strand ~~RXK&x
inddæmmede jorder i Drigstrup sogn et landbrug et landbrug.

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad 1 tingbogen.

Drigstrup, den 19. juni 1954.

HihlgeSørens en.

•
Overensstemmende med det på mødet den ll. april 1951

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på ~~z~z ovennævnte ejendom.

Naturfredn1ngsnævnet for Odense amtsrådskreds, e
e
eden 29. juli 1954.

Ringberg.
/BJ.

Tinglyst i Kete~minde købstad den 301 juli 1954 med ~l1m~rk-
ning, at der forud hæfter 38.400 kr. til Spare-cg Lånekassen for
Kerteminde og ome~n. 9.000 kr. til private og 11.600 kr. til Landbo
Sparekassen for Fyn, Odense.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet for
Odense amtsrådskreds

den h. februar 1955.
------_, / 0?
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matr. nr. ./1.ll1U'" ..I. 1.1.10 "n",EG. NR. C) 2.l'7 .00"6'-, ~..,I,
Naturrredningsnævnet ror Odense
amtsrådskreds.

1 ~ Drigstrup by og sogn.

F r e d n i n g s b e s t e m ro e l s e r

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

Drigstrup kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede sogneråd ror
Drigstrup by og sogn -menindgået på uden vederlag at pålæggexmtx ejendom, matro nro l ~
Drigstrup by og sogn skyldsat for hartkorn

° tdr. O skp. O fdko lt alb., følgende bestemmelser:
På ejendommen

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

de, således at udsigten til og fra kirken hindreso Ej heller

må der foretages ombygning, anbringes transformatorstationert

telefon- og telegrafmaster og lignende; der må ej heller opsættes

skure, udsalgssteder, isbod~r, vogne til beboelse eller opbeva-

ring af redskaber eller lignendo skønhedsforstyrrende gen8t9~~ev

Det fredede område findes indtegnet på vedhæftede kort •

Den or~ginale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for
matr. nr. l ~ smst. sognerådet

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift forxmkg tinglyses



på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for Drigstrup sogn.

etx~

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad 1 tingbogen.

Drigstrup , den 19. juni 1954.
Drigst.rup sogneråd pr. Kerteminde.

Laur. Jeppesen. 4IJ1

Overensstemmende med det på mødet den ll. april 1951
-vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr. 1 e Drigstrup by og sog~.

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

den 15. september 195LJ-.

J. Borch JacocsAn,
spkr.

2ogno1'"'s.detsforanstående beslutning af 19/6 195h godkendes
herved.

Odense amtsråd, den 14. september 1954.
P. a. v.

e.b.
P. Kaae.

iTirlG1yst :flll~ retskreds ho, Ke rt eminde købstd den 16. sept. 1_\.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet for
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..', Matr ..nr.
2 S. Drigstrup
by og sogn.

Naturfredningsnævnet for
Odense amtsrådskreds.

REG.NR. 02..'77,000

.f_UlUt:..l.\.LO_ •

F r e d n i n g s b e s t e ID m e l s e r

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

< Drigstrup kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede Drigstrup
andelsfrysehus -menindgået på uden vederlag at pålægge C%I'I'ian ejendom, matr. nr~2 g
Drigstrup by og sogn skyldsat for hartkorn

o tdr. O s'kp.O fdk" o.!- alb., følgende bestemmelser:

På ejendommen
yderligere

må der ikke/bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevnren-

de, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ej heller

må 4er foretages ombygning, anbringes transformatorstationerj

-- telefon- og telegrafmaster og lignende; der må ej heller opsættes

skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbeva-

ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genst9~~ev

Det fredede område findes indtegnet på vedhæft~de kort.

Den or~ginale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for
matr. nr. l ~ srnst.

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses



på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

Odense'amtsrådskreds og for menighedsrådet for Drigstrup sogn. e'

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen~

Drigstrup , den 19. juni 1954.
I bestyrelsen for Drigstrup andelsfrysehus

Drigstrup, den l. december 1954.
Jens Jensen. Jørgen Jensen. Svend H~nsen aggået
Sigrid Jensen. Alfrida Christensen. Dorthe~Rasmussen.

Overensstemmende med det på mødet den ll. april 1951

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr. 2 g Drigstrup by og sogn.

den 6. december 1954.

e.:
•

~

,I

I '

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

Ringberg.
,, /BJ.

Tinglyst i K~eminde købstad den 7. december 1954 med anmærk-
ning, a t der på ejendommen hæfter 40.000 kr. iflg. pantebrev til
spare-og lånekassen for Kerteminde og omegn.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet for den /0. februar 1955.
Odense amtsrådskreds

(
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02177.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02177.00

Dispensationer i perioden: 03-04-1991 - 16-11-1994
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REG. NR. 'L\77 tl O O
FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMTS NO RDLIGE

FREDNINGSKREDS
ODENSE

5000 Odense, den 3/4 1991.
Journal nr. frs.141-90

DOMHUSET, ALBANIGADE 28
TELEFON 11 47 12

Ved en skrivelse af 9 . december 1990 har De ansøgt om tilladelse• til på matr. nr. 1 a Drigstrup, Kerteminde jorder, at opføre en
muret garage til erstatning for en eksisterende garage.

I Skrivelsen er vedlagt tegninger og kort, som viser garagens
udseende og beliggenhed.

Nævnets godkendelse er påkrævet, idet ejendommen er belagt med
kirkeomgivelsesfredning i forhold til Drigstrup kirke. Det
bemærkes, at nævnet den 2. august 1976 har meddelt. dispensation
til opførelse af den eksisterende garage jfr. frs~ 8/76.

Menighedsrådet for Drigstrup sogn har for sit vedkommende ved en
skrivelse af 22. maj 1989 meddelt tilladelse til det ansøgte på
betingelse af, at garagen ikke isættes vinduer mod kirkegården .

• Fyns Amt, landskabsafdelingen, har ved en skrivelse af 25.
februar 1991 meddelt ikke at have indvendinget mod det ansøgte
under samme forudsætning.

Fyns Stiftsøvrighed har ved en skrivelse af 7. marts 1991
meddelt at kunne anbefale, at der meddeles dispensation.

Under hensyn til det oplyste om garagens udseende og beliggenhed
meddeler nævnet herved som påtaleberettiget i henhold til den
tinglyste deklaration om kirkeomgivelsesfredning, dispensation
til dens opførelse som ansøgt på betingelse af,
at de projekterede vinduer mod kirkegården sløjfes.

ø.cl. 5l\l 12l~/'7-oooq-
'tkt. 2'
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Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 34, § 13 og
§ 58 nævnte personer og myndigheder m.v. indbringes for
Overfredningsnævnet. Herom, og om udnyttelse af en tilladelse
inden ankefristens udløb, henvises til vedlagte genpart af
nævnets fremsendelsesskrivelse af dags dato med uddrag af
Naturfredningslovens § 34, § 13 og §58.

Ralf Tobiesen,
Degnehøj vej 1,
Drigstrup,
5300 Kerteminde.

..>



REG.NR. 2. \ 7/.00

FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Toftevej 31, 5610Assens

Tlf. 64 7l 1020 Telefax 64 71 55 20

Dato: 22. juli 1993
Journal nr.: f r s. 9/19 93

Ralf Tobiesen
Degnehøjvej 1
Drigstrup
5300 Kerteminde

Ved skrivelse af 17. januar 1993 har De ansøgt fredningsnævnet om
tilladelse til isætteIse af ovenlysvinduer i ejendommen på matr.
nr. l-a Drigstrup, Kerteminde Jorder.

Vinduerne vil blive isat i overensstemmelse med vedlagte tegnin-
ger.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Drigstrup Menig-
hedsråd, der har udtalt, at man ingen indvendinger har mod ansøg-
ningen.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. l, jfr. de på ejendommen tinglyste fredningsbe-
stemmelser af 19. juni 1954, hvorefter der bl.a. ikke må foreta-
ges ombygning, dispensation til det ansøgte.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86
nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den kla-
geberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes før ovennævnte klagefrist er udløbet

..,.
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REG. NR. '~X1-?DC)

FREDNINGSNÆVNET
FOR FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 71 10 20

Assens, d. 16.11.94
Sag nr. F. 51/1994

Hermed fremsendes genpart af nævnets skrivelse af dags dato til:

Ralf Tabiesen,
Degnehøjvej 1, Drigstrup, 5300 Kerteminde .

Nævnets afgørelse kan indbringes for Naturklagenævnet, Vermunds-
gade 38 B, 2100 København ø, inden 4 uger fra modtagelsen af nær-
værende meddelelse.

P. N. V.

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen, Ørbækvej 100, 5220 Odense Sø.
Kommunalbestyrelsen i Kerteminde
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, Birthe Roshalt,
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Ralf Tobiesen
Degnehøj vej 1
Drigstrup
5300 Kerteminde

tt Ved skrivelse af 6. september 1994 har De ansøgt fredningsnævnet
om tilladelse til opførelse af en muret dobbeltgarage på ejendom-
men matr. nr. l-a, Drigstrup, Kerteminde Jorder, alt i overens-
stemmelse med vedlagte tegninger og rids.

Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration af 19. juni 1954,
hvorefter ejendommen ikke må bebygges eller beplantes, således at
udsigten til eller fra kirken hindres, ligesom der ikke må foreta-
ges ombygning, anbringes transformatorstationer m.m., der kan vir-
ke skønhedsforstyrrende.

Drigstrup Menighedsråd her i skrivelse af 6. september 1994 ud-
t"alt:

"

Udfra medsendte tegninger og beskrivelse om opførelse
mod øst i forlængelse af det eksisterende baghus og med
indkørsel i garagen fra nord, har Drigstrup Menig-
hedsråd intet at udsætte mod omtalte byggeri.
Da den eksisterende carport på vestsiden af ejendommen
samtidig sløjfes, mener Menighedsrådet, at den nye ga-
rage vil være mere harmonisk mellem kirkegården og e-
jendommen.

"
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Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i
skrivelse af 6. oktober 1994 har udtalt:

"

Fredningsnævnet for Fyns amts nordlige fredningskreds
har i 1976 givet dispensation fra kirkeomgivelsesfred-
ningen til opførelse af en "standardcarport" på ejen-
dommen.
Dispensationen blev ophævet med en ny dispensation ef-
ter naturfredningslovens § 34, dateret 3. april 1991,
til i stedet at opføre en muret garage som tilbygning
til den eksisterende bebyggelse og placeret på den
side, der vender ind mod kirken, og umiddelbart op ad
kirkegårdsmuren.
Det aktuelle projekt søges gennemført på den side af
bebyggelsen, der vender væk fra kirken, hvorved den
visuelle effekt på kirkeområdet bliver formindsket i
betydelig grad. -
Det er således Miljø- og Arealafdelingens vurdering, at
det aktuelle projekt er langt at foretrække frem for
det allerede accepterede fra 1991, hvorfor det anbefa-
les, at den ansøgte dispensation gives, betinget af, at
den tidligere af 3. april 1991 (der først udløber den
3. april 1996) bortfalder.

"

Fredningsnævnet skal udtale:
Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 59 tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride mod
fredningens formål. Tilladelsen er betinget af, at den tidligere
meddelte tilladelse af 3. april 1991 bortfalder.

Afgørelsen er enstemmig.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86
nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.
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Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den kla-
gebere~tigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes før ovennævnte klagefrist er udløbet
og bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den
er meddelt.

-\l'V~(.,. ø{---
Raunholt(j

næstformand
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