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REG. NR. 05678. OlO

INDHOLDSFORTEGNELSE
- Afgørelse af 25.07.95 (nævn 18/95) - tilladelse til

opførelse af en sammenbygget carport og udhus med
l

stråtag.
- Afgørelse af 11/10-95 (nævn 34/95) - tilladelse til

ændring i beplantning.

Afgørelse af 11.04.1996 (nævn 6/96) - afslag på ansøgning om
tilladelse til opførelse af en dobbelt carport matr.nr. gav
Øverød.

Se også REG. NR.:
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(I Koc.,cnr,3\'n kvarter)
-FI!er , de scnder;ydske lands-

delf :.d. og bl. i tingbogen,
<1;:. nr., ejerlav, sogn.

Splleroc1 sogn.
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Gade og hus nr.;

D 1.: KLA I-tA 'rlUN
••• c~ ••••••••••• =~ •••

Underte&nec1ueJer at ejendommen matr. nr. 9a Øverød by.. SØllerød
aøge. erklærer herved for mig og efterfølgende ejere af o\rcnnævnte
eJendom, at hegnot mod syd mod matr. tu'. Sat. Bak og gat ØverØd
og mod aydvest lod mod skoven fra aordskellet at w.tr. GI". 9al Øverød
til den pi landioepettør i:.:rikH. Petersens udstykningsplan af 8. øeptcn:.ber
1971 angivne nordlige grænae for udatyknhtg af matr. nr. Oa 1bld•• stedse skal
b1!vares. Dcr ml ikke foretages fældning og afhugning Gf grene, bortset fra
aldatme foransWtn1nger. der tjener tU hegnets bevaring. ligesom hegnet
skal vedligeholdes mod oypla.ntn1nger. ~ ~
direktoratet.

~':yær-;ndi'l:tek1aratiOD vU være at tinglyse servitutstUtende pA min
OVEsl'lWevnte ejendom matr. ur. 9a Øverød by. søUerød sogn.

PB.taleberettJøede er Fredningsnævnet fOl" Købentun-ns amtsrIdskreds og
Søllerød kommunalbestyrelse.

Med beru:yn tU servitutter. b~Tder og pantogrcl.d henvises tU ejendommens
blad t tingbogen.

• dca 19. januar 1972

Sø-og Handelsretten i Kobenhavn
Skifteretsafdelingen som behandlende
SØren BØghs konkursbo.

L Lorck
retsassessor.

Kan tiltrædes: Søllerdd Kommunalbestyrelse, den 15. feb. 197~

Erik 0igaal'd / Lauritz Brandt

Kan tiltrædes: Erik Øigaard I Godskesen

Fredningsnævnet for KØhenhavns
amtsrådskreds, Gentofte civilret.
Blegdarn svej (), 2200 N.

den 29. marts 1972
Dorn Jensen, ci\'ildommer



•
'ndført i dagbogen for retskreds nr. 4
lyngby Civilre'
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• Til offentlig brug ..

Fotokopiens rigtighed bekræftes,

den17j~76.

,/ j):...-----.:---c?Å~ __
/ A.C.Lauge,
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05678.01

Dispensationer i perioden: 09-05-1986 - 20-01-2006
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REG.Nl 5b 7~U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

for Københavns amtsrådskreds møde på Søllerød rådhus, hvor da fore-

Ar 1986 den 9. maj kl. 10.00 afholdt Fredningsnævnet

toges:

F.S. 3);1986: Ansøgning om tilladelse til

fældning af en meget høj birk

på matr.nr. 9 ay Øverød,

Vestre Paradisvej 155.

Deklaration tinglyst 8. maj

1972.
Nævnet var mødt således:

l) formanden, civildommer l. Heide-Jørgensen.

2) det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, gårdejer Poul

Jensen.

3) det af Søllerød kommune udpegede medlem af nævnet, arkitekt Palle

Drost.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 12.marts 1986 fra Mikael Duckert til nævnet.

2) skrivelse af 21. marts 1986 f~a statsskovrider J.U. Wedel-Heinen

til nævnet.

3) indkaldelse.



, ,

4) skrivelse af 21. april 1986 fra Søllerød kommune til nævnet.

S) skrivelse af 29. april 1986 fra Københavns amtskommune, tek-

nisk forvaltning, til nævnet.

For Søllerød kommune mødte afdelingsarkitekt Mo-

gens Dannisøe.

Ejeren af ejendommen,Mikael Duckert, var mødt.

Københavns amtskommune, teknisk forvaltning, hav-

de meddelt, at de ikke ville lade sig repræsentere, idet de på

tt\ amtsrådets vegne ikke havde bemærkninger til sagen.

Danmarks Naturfredningsforening var ikke repræ-

e

-e

senteret.

Formanden åbnede mødet og redegjorde for anled-

ningen til mødets afholdelse.

Mikael Duckert begrundede sit ønske om at fælde

træet med furen for, at det vil kunne vælte og beskadige de

omliggende huse. Han vil efterleve den servitut, der er lagt

på arealet, og som indebærer, at hegnet skal bevares.

Han ønsker servitutten aflyst, da den efter sin

ordlyd er vanskelig at efterlev og giver anledning til splid.

Statsskovrider J.U. Wedel-Heinen indstillede,

at der meddeltes tilladelse til fældning af træet, blandt an-

det på følgende vilkår:

at skovbunden i skovbæltet ryddes for brændestakke, fliser og

deponerede genstand, som generer opvæksten af træer og bu-
~

ske på arealet,

at der foretages erstatningspla8tning med nogle få sunde plante-

skoleplanter af arterne birk, tjørn, hassel eller bøg i lys-

ninger i skovbæltet, fortrinsvis i ejendommens sydøsthjørne.



•
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e
e

Søllerød kommune tilsluttede sig det af skovrideren
anførte.

Der foretoges besigtigelse.

Nævnets medlemmer voterede.

Der var enighed om at meddele tilladelse til fæld-

ning af birketræet under forudsætning af, at andrager en træffer

sådanne foranstaltninger, at beplatnningsbæltet ved den af skov-

rideren foreslåede nyplantning kan retableres.

Nævnet forbeholder sig at godkende retableringen.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens

§ 58 stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden af andrageren

og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Over fredningsnævnet af:

Miljømi~isteren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte

foreninger og institutioner jfr. naturfredningslovens § 8, ~

klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af nærværende udskrift,

og ~ tilladelsen ikke kan udnyttes før udløbet af klagefristen.
Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

/h(J7'i d. /!i-Q".11~.

Qk~~
Palle Drost.

,~ /;4 . / 7/~--~t:'

')Y~/~
Poul Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes:
, den 21. maj 1986.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskred5
Gentofte civilret

Rydårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644

(' ~ 'W / /7'7kye,~-
I. HeldEhJørgersen

cMldommer



.. REG. NR.
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

\ Ar 1988 den 5. oktober foretoges for Fredningsnævnet

~ for Københavns amtsrådskreds:

F.S. 103/1988: Ansøgning om tilladelse til opførelse

af en tilbygning - havestue - med ud-

nyttet tagetage på 47 m2 og åben

overdækning på 7 m2 på ejendommen

matr. nr. 9 a Øverød, Vestre Para-

•
disvej 132.
Deklarationer tinglyst: 17/8 1957,

og 8/11 1973.

•
Der fremlagdes:

l) skrivelse af 15. september 1988 fra Søllerød kommune til nævnet •

2) fotokopi af skrivelse af 31.august 1988 fra arkitektfirma Palu-

dan og Ramsager til Søllerød kommune.

3) fotokopi af deklaration tinglyst 17. august 1957.

4) do. do. do.

5) do. do. 8. november 1973.

6) tegning.

7) skrivelse af 26. september 1988 fra statsskovirder J.U. Wedel-

Heinen til nævnet.

8) skrivelse af 29. september 1988 fra nævnet til medlemmerne med

påtegninger.

Foto venter



Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed om

at meddele tilladelse til det ansøgte.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens

§ 58 stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden af an-

drageren og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfrednings-

nævnet af: Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt

anerkendte foreninger og institutioner jfr. naturfredningslovens

~ § 8, ~ klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af nærværende ud-

skrift, og at tilladelsen ikke kan udnyttes før udløbet af klage-

•
fristen.

(i

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

•
Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds ' de n 5. o kt o be r

Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6

2900 Hellerup
01 - 622644

1988.

• ~'~;;'i:l::/t~A~
civildommer
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FREDNINGSNÆVNET
Fremtidsvej 1
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 10 48

FOR KØBENHAVN REG. NR. 6\o-=t~. Q) t
Modtaget i

Skov- og Naturstyrelsen

2 6 JULl199b
Gladsaxe, den 25107-95
FRS nr. 18/95 BH

-Søllerød kommune
Teknisk forvaltning
0verødvej 2
2840 Holte

Vedr. jr. nr. 950110 BYP950240/BM Carport/Udhus på matr. nr.
,tt 9 a 0verød.

Ved skrivelse af 10. april 1995 har De fremsendt et projekt
vedrørende opførelse af en sammenbygget carport og udhus med
stråtag på ovennævnte ejendom, hvorpå der den 8. november
1973 er tinglyst deklaration, hvorefter det uden kommunalbe-
styrelsens og fredningsnævnets samtykke er forbudt:

"

2) at bebygge arealerne, undtaget herfra er avlsbygninger og
udhuse, nødvendige for arealernes drift. Sådanne bygninger
og indretninger samt ombygning af eksisterende bygninger
eller genopførelse efter brand skal med hensyn til udseen-
anvendelse og placering godkendes af de påtaleberettigede.

"

Fredningsnævnet har i anledning af ansøgningen den 5. juli
1995 afholdt møde på ejendommen. Et af medlemmerne var ikke
til stede, men har efterfølgende givet meddelelse om at kunne
tilslutte sig nedennævnte afgørelse. Den ansøgte bygning er
vist på en af arkitektfirmaet Holm & Grut A/S den 13. marts
1995 udarbejdet plan, og bygningen er vist på en tegning ud-
arbejdet af samme arkitektfirma den 6. april 1995. Arkitekt
Marie Louise Harmark har under mødet redegjort for bygningens

{~ udseende og placering.

AO\l\\ }\-OOO\

\ \ <6



- 2 -

Fredningsnævnet skal herved i enighed meddele tilladelse til,
at det eksisterende skur erstattes med den ansøgte carport,
der er kombineret med et skur.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Natursty-
relsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden
4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til
nærværende fredningsnævn over afgørelsen, jf. lov om na-
turbeskyttelse § 86 og § 87.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før
• klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel

klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. § 66,
stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden
3 år efter, at den er meddelt.

k fJh.rp~
Hans Chr. Poulsen

formand.



FREDNINGSNÆVNET
Fremtidsvej 1
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 10 48

FOR KØBENHAVN M~g~,
Skov- og Naturstyrelsen

1 2 OKT. 1995 Gladsaxe, den 11/10-95
FRS nr. 34/1995

Søllerød kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
0verødvej 2
2840 Holte

Vedr. jr. nr. BYP950814/KS beplantnings- og plejeplan for
matr. nr. 9 a 0verød by, Søllerød.

Søllerød kommune har ved skrivelse af 19. juni 1995 på vegnett ejeren af ejendommen, matr. nr. 9 a 0verød by, Søllerød, Mo-
nofiber Holding A/S ansøgt om tilladelse til ændring i be-
plantning m.v. på ejendommen. Det er i skrivelsen oplyst, at
Søllerød kommunes Parkafdeling har udarbejdet en plan vedrø-
rende de ønskede indgreb.

Københavns amt har i skrivelse af 17. juli 1995 anført, at
amtet ingen bemærkninger har til det ansøgte. I skrivelse af
9. august 1995 har amtet efter henvendelse fra fredningsnæv-
net anført, at man foreslår, at der plantes et dobbeltrækket
hegn af bøg om tennisbanen med henblik på at give en visuel
afskærmning af det tekniske anlæg både sommer og vinter.

Arealet har været besigtiget.

Ejendommen er omfattet af en fredning, tinglyst 8. november
1973. Det hedder heri:

11

Det pålægges den til enhver tid værende ejer af ejendommene
at bevare ejendommenes nuværende tilstand. Det er dog tilladt
ejeren, idet omfang dette er foreneligt med opretholdelse af
ejendommenes karakter af park- og skovterræn, at drive gart-
neri, have- og landbrug, dog med de af nedennævnte bestemmel-
ser følgende indskrænkninger af mulighederne herfor.

\ 2. \ II \ - 000 )

\ 2. ~



- 2 -

Det er uden særlig tilladelse fra de påtaleberettigede for-
budt:

l) at udstykke arealerne,
2) at bebygge arealerne, undtaget herfra er avlsbygninger og

udhuse .....
3)
4) at tilplante arealerne med træagtige planter, at fjerne be-

beplantning udover ønskelig udtynding, der skal foretages
efter anvisning af de påtaleberettigede,

5) at foretage afgravninger eler påfyldninger af det naturlige
.. jordsmon, herunder at opfylde søer og vandhuller.

"

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til det ansøgte
mod, at der ikke i en afstand af 3 meter fra hegn om tennis-
banen ryddes for naturlig opvækst af buske, idet hensigten er
at sløre trådhegnet omkring banen.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Natursty-
relsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden
4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til
nærværende fredningsnævn over afgørelsen, jf. lov om na-
turbeskyttelse § 86 og § 87.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før
klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel
klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. § 66,
stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden
3 år efter, at den er meddelt.

~{Ju~~~
Hans Chr. Poulsen

formand
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 10 48

Gladsaxe, den 11/04-96
FRS nr. 6/1996 BH

Jorgen Boelsmand
Vestre Paradisvej 149
2840 Holte

Vedr. ejendommen matr. nr. 9 av 0verød, beliggende Vestre
Paradisvej 149,2840 Holte.

I skrivelse af 10. januar 1996 har De som ejer af ejendommen
Vestre Paradisvej 149, 2840 Holte, ansøgt om tilladelse til
opførelse af en dobbelt carport på ejendommen i et fredet be-
plantningsbælte mod syd.

Ejendommen er delvist fredet ved deklaration lyst den 8. maj
1972.

Fredningsdeklarationen er sålydende:

"Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr. 9 a 0verød by,
Søllerød sogn, erklærer herved for mig og efterfølgende ejere

.. af ovennævnte ejendom, at hegnet mod syd mod matr. nr. 9 at,
9 ak og 9 ai 0verød og mod sydvest ind mod skoven fra nord-
skellet af matr. nr. 9 ai 0verød til den på landinspektør
Erik H. Petersens udstykningsplan af 8. september 1971 angiv-
ne nordlige grænse for udstykning af matr. nr. 9 a ibid,
stedse skal bevares. Der må ikke foretages fældning og afhug-
ning af grene, bortset fra sådanne foranstaltninger, der tje-
ner til hegnets bevaring, ligesom hegnet skal vedligeholdes
med nyplantninger, alt efter anvisning fra statsskovdirekto-
ratet.

Nærværende deklaration vil være at tinglyse servitutstiftende
på min ovennævnte ejendom matr. nr. 9 a 0verød by, Søllerød
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sogn.

Påtaleberettigede er Fredningsnævnet for Københavns amtsråds-
kreds og Søllerød kommunalbestyrelse.

Med hensYn til servitutter, byrder og pantegæld henvises til
ejendommens blad i tingbogen."

Søllerød kommune har i skrivelse af 7. februar 1996 ikke an-
befalet det ansøgte, da der skal foretages en større terræn-
regulering.

.. Der har været foretaget besigtigelse på ejendommen.

Fredningsnævnet kan ikke meddele dispensation, da indgrebet
er for vidtgående.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Natursty-
reIsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden
4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til
nærværende fredningsnævn over afgørelsen, jf. lov om na-
turbeskyttelse § 86 og § 87.

~~.rp~
Hans Chr. Poulsen

formand.



•FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ l
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den 20. januar 2006
FRS nr. 29/2005 BH

Søllerød kommune
Byplanområdet
Rådhuset
0verødvej 2
2840 Holte

• Deres j. nr. BYP51145.jah, Sag nr. 050304 - opførelse af udhus på ejendommen,
matr.nr. 9 au Øverød, Søllerød.

De har i skrivelse af 31. maj 2005 på vegne ejeren Jan Tøpholm ansøgt om dispensa-
tion til opførelse af et 20 m2 udhus på ejendommen matr. nr. 9 au 0verød, Paradis-
vænget 17, 2840 Holte.

Ejendommen er omfattet af deklaration af 6. november 1956 hvoraf fremgår:

"

På udstykkede parceller såvel som på hovedejendommen må ikke foretages anden
bebyggelse end een beboelsesejendom for een familie med tilhørende udhuse. Bebyg-
gelser- af såvel beboelsesejendomme som udhuse - må kun ske efter forudgående
godkendelse af fredningsnævnet for Københavns amtrådskreds. "• En del af ejendommen er endvidere omfattet af deklaration tinglyst den 8/11 1973
med fredningsnævnet for København som påtaleberettiget.

Det fremgår bl.a. af deklarationen, at det uden særlig tilladelse fra de påtaleberettige-
de er forbudt at bebygge arealerne, undtaget herfra er avlsbygninger og udhuse, nød-
vendige for arealernes drift. Sådanne bygninger og indretninger samt ombygning af
eksisterende bygninger eller genopførelse efter brand skal med hensyn til udseende,
anvendelse og placering godkendes af de påtaleberettigede, idet eventuelle nye byg-
ninger kun må opføres i direkte tilslutning til den eksisterende bebyggelse og under
respekt af byggelinie fra skovgrænsen på 30 m.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 6. juli 2005.

•
Ejerne af Paradi svænget 13, der fra et kvistvindue har udsigt mod den oprindelig fo-
reslåede placering, har i skrivelse af 16. september 2005 anført, at udhuset bør place-
res i forbindelse med den eksisterende bebyggelse. Samtidig blev fredningsnævnet
gjort opmærksom på ovennævnte deklaration lyst den 8/11 1973, hvilken deklaration
fredningsnævnet ikke havde oplysning om på mødet den 6. juli 2005.
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Jan Tøpholm har derfor i skrivelser af 4. oktober 2005 og 1. december 2005 foreslået
en ny placering, noget syd/østligere end den oprindelig foreslåede. Det er anført, at
bevoksningen det pågældende sted er en blanding af selvsåede træer, ahorn, hassel,
tjørn, fuglekirsebær o. lign. Der er en stor skovfYr og tre store fuglekirsebær, men in-
gen af disse vil blive berørt. En halvstor meget skæv fuglekirsebær vil blive fældet.

Københavns amt har anført, at udhuset principielt bør placeres umiddelbart i nærhe-
den af eksisterende bebyggelse og ikke i det åbne land. Amtet har dog bemærket, at
den i skrivelse af 1. december 2005 anførte placering er mere diskret end den oprinde-
lig foreslåede.

Søllerød kommune og Danmarks Naturfredningsforening har ikke haft bemærkninger
til den oprindelig foreslåede placering, og Søllerød kommune har endvidere i skrivel-
se af 14. december 2005 anført, at den nu foreslåede placering er mere hensigtsmæs-
SIg.

• Fredningsnævnet bemærker:

Den i skrivelse af 1. december 2005 foreslåede placering af udhuset er tættere på den
eksisterende bebyggelse end oprindelig foreslået. Det vil endvidere blive placeret bag
ved naboejendommens carport og vil derfor ikke være så synlig fra naboejendommen.

Ved placeringen vil udhuset imidlertid fortsat være omfattet af deklarationen af 8. no-
vember 1973.

Et medlem finder på denne baggrund ikke, at der er tilstrækkeligt grundlag for at dis-
pensere fra den nævnte deklaration, om hvilken der ikke forelå oplysning ved nævnets
besigtigelse den 6. juli 2005.

To af nævnets medlemmer finder, at der efter omstændighederne bør meddeles dis-
pensation til den nu foreslåede placering. Der er foruden placeringen lagt vægt på, at
deklarationen af 8. november 1973 oprindelig blev lyst på naboejendommen, men ved
frastykning herfra kom til at omfatte en del af andragerens ejendom, dog ikke den
del, hvorpå eksisterende bebyggelse er placeret. Der er endvidere lagt vægt på, at ud-
huset placeres meget tæt ved grænsen til det område, der ikke er omfattet af deklarati-
onen. Det er en betingelse for dispensationen, at der ikke sker fældning af større træer
eller sker indgreb i jorddiget på ejendommen.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til at opføre et 20 m2 stort udhus i
fuldtømmer, placeret som vist på tegning vedlagt denne afgørelse. Dispensationen er
betinget af, at der ikke sker fældning af større træer eller sker indgreb ijorddiget på
ejendommen.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er
modtaget, klages til Naturklagenæmet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om
naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til narvæn:nde fred-
ningsnævn, der videresender den til NaturklagenævllCl:.
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Det er en betingelse for Naturklagenævnl1s behandling af en klage, at klageren ind-
betaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnl1, der vil sende en opkræ.rning på ge-
byret, når klagen er modtaget fra fredningsnæmet. Naturklagenæmet vil ikke påbe-
gynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrord-
ningen kan findes på Naturklagenæ.rnets hjemmeside www.nkn.dk.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet,
eller behandlingen af en eventuel klage måtte være a1iluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilla-
delsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

•

http://www.nkn.dk.
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