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l'. aUgI1st 1953. A l' S I a I J' ! otn.lU9/52

REG. NR~l ~1.'1,C)o

• OTertredn1~et har den l. ~t d.!. tilskrevet ~ll.r.d
kOllDPJn..Alede.,

"Krter at sognerådet i akrivel.e ar 28. april 1952 (nr.636/52)
i benhold t1l Da~dn1nB8loven. § 25, stk. 2 havde rorelagt rred~
ningsJUlVnet ror L!Jbenba'YDS amt en partiel byplan ror SkoTrldergaarcla-
kYarteret omfattende bl.a. matr. nr. Ib ar aeeI. skov, bar rredninge-

aavnet i møde den 4. september 1952 truftet f~18ende vedtagelse.

".nnet må for s1t vedkommendefastholde ved.taael.en 011, at det
med rødt markede areal bolde. frit for bebyggelse, og at der gives det

lr.egrønne areal en øveDdel .. , der sÅvidt muligt ikke hindrer udsig-
ten fra Xongevejen t1l den triboldte del at skovbrynet. J'or den 3Vrige

b .
del a:! aatr. nr. l mÅ a..YDet slutte si& t11 skovrider lUcbvalda atand-
p~t, bvorefter byggeafatandeD til skoven bør sætte. til mind.t 15. m.

Endelig må JUrVJl.tfor hele udsVlm1ngens vedkommendeutal. dg imod,
bat der l.goes en vej IIlidt 1~ennemmatr. nr. l med bebyggelse til begge

a1der og udtale s1g imod, at grundene tAr sd ringe .tarrelse Bomfor-
udaat Ted byplanen.

At hena,yn 'll det ønakel1se 1, at bebyuelaeD på. dette sted tAr
an hAriaoniak og var4ig karakter .A DImlet også tor .1 Tid t angår den
med sult DlllZ'kede4el af det omhandlede areal enske .ig de enkel te ud-

stylminpr og b7øe8&6U' tonlact".
])eDnevedtagel •• bar kommmalbestyrelaeD 1 akrivel •• a:! 21. okto-

ber 1952 1Mantet tor overtredD1nganevnet.

Id.t aan unvi .. r til det på CTf'ertredn1n6BDaJ'vn.et.Asteda.-de den

ld. jun1 1953 pus.rede skal man meddele, at overfredn1nganarvnet her-
ved stedt.star tredningsnævnets beslutning tor s1v1dt denne ~Ar ud pA,
II det på det oame1dte kort med rød.t vili.te areal hGlt friholdes tor be-
b7668lse, E der på den med oul farve v1ste del ~ ejandommenikke må
bygges nærmt3r9skoven end 15 m, og Al de enkelte udst,ykn1nger og bygge-
sager torela66Ø8 !redniDb~nævnet til godkendelse.

Det er en forudsætning, at ~kken ved vejen holde8 1 en ~jde at
bøjest 1,25 m".

llvi1ket hervej meddeles.

•

•

P.o.v.

MilJø· og Energiministeriet
J.nr. SN 1996 - \ '6\ \ I , _ O o o·~

. r' 1.:i"ii. "996

.k.nr:

e.b.

F. Grage

sekr.

Hr. landsret8aao~~rer Victor Wenzell.
Amallell8de 1:S. K.



REG. NR. !~9-q (\0

181 SØLLERØD

WESSELSMINDE
GEELSKOV
TYv r:::.ve~O~E.W 1514 II Sø

INDHOLDSFORTEGNELSE
UDDRAG af mageskifteskøde mellem Statsskovbruget og Søllerød Kommune.

- Deklaration af 20/12 1958 (stat), lyst 13/2 1959 om vil-
kår for bebyggelse. Fredningsnævn påtaleberettiget. Er
fmtl. uden fredningsværdi.

- Afgørelse af 19. oktober 199~ (nævn 57/94) - tilladelse til opstilling
af to vanneak,RUITlUleringstankei _:forb~ndp.l'::emed etableritq af kraftvarræanlæg-

•
Afgørelse af 25.04.1996 (nævn 28/96) - Kræver iy~e fredningsnævnets
tilladelse - anlæg af parkeringsplads .

Skrivelse til Søllerød Kommune af 13.08.1953 (OFN.1119/52) _
Fastholder fredningsnævnets afgørelse af 04.09.1952 - friholdelse
af en del af matr.nr. 1b Geel Skov for bebyggelse.
Afgørelse af 22.08.1996 (nævn 48/96)
udstykning af matr.nr. 1db Geelskov ,

oversender ansøgning om
Ny Holte - til Søllerød Komune.

• MATRIKE L FORTEG NEL S E

(ajour pr: 13/2 19 59 )
Fredningen omfatter (helt eller delvis ) følgende
matrikelnumre:

Ida, 1dt Geelskov, Ny-Holte

Gældende matrikulært kortbilag: mangler

Se ogSå REG. NR.:



l. PA Qr~let må kun Ol't3rGØ b;Yglllftgep til of'tIlllUlp
og kulturellu f'v~. l.u)X'wlder eveu'"ø.1'$ til t.te!'·
o~ ~l~bra!t~ater.
: ot oazalede bØU.1&';3dø ornal ml ikke overøtlp 2500
fAl2. RQst&realet oknl tol"tr1Davte Q41IIaeø øoa ot-
fUhtll~ liGrk. ..." .....

2. ..411.vur b'y~I~ 0(1 andre an1.aS på arealet skal,tor-
Inden arboJdet ptlbG&711dee, vrare godkm4t at' fNcJ.-
ulr.lgSll~vn...t tor uba~"lVCEl am'Url48kr84a øAYe11'or-·
or~vldt arl~~r ~lso.)dn~ aam 74re udtomnjq.

3. '.~t~larat med l.Cllny'O til aarv1tutten8 overholdelse
l~r trednincsnævnet fo!" KgbsnMYft8 amtor448kre4e
oJ l::HldtrubØudulotarlot.
-;';Qot~GloønJe 1 ~rend. 4ek1an1:1oD kan 1kka

u·.Jr.JD LlJen 03..L.t:,1ck3 tro landbNc.tm."ertet, 0& .atremt
J.~r aftol· ajaNUiJ 81U:.1QW,1na Qå1:1ie b11n tale om hel ellar
J~lv1;J o.vb~VGJ..sø nt b08t~laomot økal •.1eren til _'ate-
1.l.1c:;.~14hcnttln1i ludbøtalli et b.lab avaraode til fOrskellen

1 J~l.'~v~'''Ji'ar~31at tor. .rt..1r at oRhøaloen hnl" tun.1e"

ot.'-':d, oe; v~rd1Q11, c.UfrcIo.A~d01.l~mtlo&1ODvar blavat øpret-
L.:J1Jt 1 0111 holl~ed. rorolLalabel.bet bersSOø. ettar d.
lu~t1~kovÆrJlar p~ tldnFunktøt tor godkandolsao nf en-
~d ...~:.::rllo i dak13rot1ollUO.

:...:i'!"u:at -:l-ar 1k~~ ~~ll_1Ol~:ll~orn. kan opndø tm1~

0..• V,~: -Jlfu:-cholloli, vil J~n~ v_ro Qt Qtg.J~ vod vurdo-

~'iIl!~ :Jo! au 'iurJ.Jrlnf:rll.or... ..l=:lclo:l, h'liort11 lnnc1brucs:Unl-

ot~~l~t uJ;agar et ~~Jl~ o~ Q~alat9 ejor et cadlem.
-,u o~.lIJJ~G uJill.1[;~dl't t-J uQdl~:l8r udiloger 1 t"..a11øoskab

~ G:':,~~i ...~. (J.J.;lftarDa voj ","u-,"uoriDgakoCiC1oo1olum b.ta-
lon af :"1roalcto ejQr~ Loe~lHlro dannes vm?t1ian.ttl'tløo

t.."jd~ol·Hi3n, 1 hvilket tilfalde ud'jif'teme' b.talø&! Id ZlI1nl-

nt;):"1.lt.

::t::1"'rwirendedoh13!"::t1on b11vo-r at tln~1.J'8O p4 ejen-

J.):'.-CE::I Lind 1 t1nr;hocen OOQ D0rv1 tutot1ft8Dde.

•



l. PAarl!tllet mll kun O!'t3N8 b;ygn1ftlter til oft8'Øt11ge
og ku.lturollu f'v~t L\)rundøJl eventuel" til t_ta-
v,: 1Jllo1~ro!'tQatar.
: ilt oawede bGLye:;3dø eros1 ml Ikke 0\'8ro1:1p 2'00
Itl2. nostarealet oknl tol"'tr1Davts tl4111tM88 eoa øt-
f uhtll~ kark.

2. •..I1.vur b9'~lI16 Oi; andre GD.1aS på arealet skal,tor-
l:aJan arhojdot l'abegyndes, VIlIN godkendt ar frocJ-
11lngsn",vnat for Ubanh.'1VtlDlUI'tm4økre4a øA'h1 1'o-r- .
o(..vld t all&~r plac~r1n:l oom 74re udtomn1na.

3. ~~t.)laro~ mod Lonoyo t1l oem tuttøne overholdelse
l.ur trec1n1ncsnævnet ro~ K'gbSnMYft8 am'tor!4l1krede
OJ 1;JuJentba.ad16.1a"tar1ot.

l,uot~alGøroe 1 ~rend. 4eklara1:10D kan 1kta
',J°.th·,.H) u.Jen O'l.L.tykk3 fro 1alldbt"'.l[;8Idn1.aterle't, 0& I14trest

J.H· ~ f tor ajureu~ 8ll.&:JounlnG ~tt. bliV\! tale om ho1 ellar

u.;1"\I·1J ouL~v(H::H)Bf baat.JO-Olaomo. øksl eJeren t.11 stata-

l.u:':;;;..IL Lcnt::mt 1udbøtalll et balab evartmde 1:11 .forskellen

1 .J~~l v-.jrd1 :lr~31iJt Lar. .ft..Jr a't o~haw31oeo hnr fun~e"

ot~j, Q~ v~~J1Q~,Gifrcw~ du~1~rBt1onon var blavat opro~-
i..:J1Jt i olu holl~ed. rOr'.JlLeltJbeløbet beregne. eftar de

t.:l~ ti..;JtO vxrj1ar p~ 't1dai-Ull.ktøt ror gOlUandolson at Im-

~~'L<..::rnQ 1 diJl.;14rot1ouua •

...~i·!"~t ~vr 1kl;.') _-.lll;ilU ;';:lrtorne kan o;;ndn l'ln1gh04

v... ii.~:-Jl 1'1,) :-:::hollJll, ..-11 J~ll~ v_rø et ct€,J!"tS vod vurdo-

~·i.:(J ;:;.I: Oll 'jurJ.Jr1n~DLo.:....~1:.l!:lo;l, h'\;ort11 landbrucoo1n1-

Gt~~1~t ~J;ag9r at ~oJl~ o~ a~o31ata .Jo~ et cadlem.
:J o::lJ"i\'i~Q uJ&i.:!C~do t.J r.:;odlG~:ler uc1å>eser 1 1"'..alløosl-:ab

u.L. v~,"":..i,,;. (JJ..;lftaroa vej .U"&"uoringakoCiC1oo1onon bGta-

lc~ af :H'~alct:) eJor~ ~ocLnnuro donnBLJ Vtln"dianØllitt"løo
vJj~~ono.J~, 1 hvilket t11fulde ud'!1t'teme' betalos ~ 1:11%11-

::t.:I"'T..Jrcnde t1Dl.c13~t1on b11vO'r nt t1nclJ"øO på ejan-

J.J '__ OliO 11:ld 1 t1nr;boce.n OO~ G0T'V1 tutDt1!t82lde.



I anlcclninJ 5f, at elan vcot for liordbanon balla-

~or.dOdal af Caolokov, ~or ar udstykket DOm ~t~.nr. l~~.
"'~l'-' r" "''' "'I ! "'l ,'JO'" ':'''v''t':"O~on, er blowt !rlC1vet
'-VY t>.Jc.v_, "'." ... <a.I_ c.40, ..... *.,1 ....

til u~by~eels~t pålæeges dar herved dette areal folsende
zarvituttera

~ebyg(ol3en skal være en blokb~bTggelø. af »ark-
a~tig kQ~ter oz ~ad OD udnyttelsesgrad, der ~aQt02t-
tO;] af 0011emd ko:-ml1nnlbGstyrela9, dog højst 0,4.

Planer Rf bobYCGalsen skal forelægges ~ngømlm&'t

fol"' J(gbanllllVDa ~tarådl!kred. t11 eodkende188 bådemed

honsyn til fBcadeudfo-n.m:1ng og b.ll~.d.

Lanee arealets ~øt-,syd- og veatgrænser er det
l.eno1l;teu sot bcV':lro e't passende beplaDtrJ,1Dgube1te ..

l1r.eoot1.det er t.ens1gten at bøva~ en 4el .~ bewkø-

n1nticn 1mollem.blokkena, alt etter Da!'Jaeregodltm4el-

f;9 ar i'rodnln~sn~vnQt t11 ~1n tid, DArbeb7t~.la. a~

aTe~lGt ~1ttO b11va aktuelt.
!;cn t1l enhver tid væt"ende ejor at arealet er

~li(t1~ nt vcd11r.eholds to~t. beplantning, lIge-
la.;Q3 efter n~et9 godkendolse.

In~t11 bobY6~&lGa af arealet finder sted, skal
Jctt~ drlvøs Dom skov, oG det skal 1 dette t1daram
v.-.:rotilladt at· foret'lge furneden tontmearig u4-

~i<-'r"JT.)TQncte deklaration Vil v::;.re at t1ngll'se SCDl

zo~/1tut5t1!tund~ ~d s1val trodn1n~anævn8t for A.beD-
L.~·.n.n o..:ltG~dol>l"~da 3O~ ~c)llanadkommunalbøst1'1"slse
GU~ ~~t3l3baratt1e~d~.
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_._. BYPLANOMRAADETS BEGRÆNSNING

BYGGELINIE
NY LINIEFØRING FOR GRØNNEVEJ

Bollgmlnisteriet, den l.Juli 1968

P. M. V.
E. B.

P .Thor Hansen

fuldm.

S.lIerød Kommunes telcniske Forvaltning d. 9 -/0 - 67.

BYPLANVEDTÆGT NR. 23. ~
TYVEKROGEN. SI.d.i,.,.",.,

M.. I•• Io~ /' 4000

Pro,oIrI ,., D. IrOO'" 8.R" IK•• 1r I~... N,2D-3816.

".
:,"- ;, -
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 07824.00

Dispensationer i perioden: 19-10-1994 - 21-11-1997
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39661048

Gladsaxe, den 19/10-94
FRS nr. 57/94 BH

Søllerød kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
2840 Holte

Vedr. Vejlesøparken, matr. nr. l dt Geelskov - Etablering af
lokalt kraftvarmeanlæg.

Søllerød kommune har i skrivelse af 25. august 1994 anført:

"Bygningsinspektoratet har modtaget ansøgning om byggetilla-
delse til opstilling af 2 varmeakkumuleringstanke i forbin-
delse med etablering af et lokalt kraftvarmeanlæg på oven-
nævnte ejendom.

Vi skal herved bede om en udtalelse fra fredningsnævnet til
vedlagte sag, idet vi henviser til, at planer af bebyggelse
skal forelægges nævnet til godkendelse med hensyn til både
facadeudformning og beliggenhed, jf. mageskifteskøde tinglyst
den 13. februar 1959.

Kommunens anbefaling er betinget af, at tankene, som vist,
beklædes med olivengrønne plader og sløres med beplantning
dels op ad tankene dels ved at plante træer i "hullerne" i
den eksisterende beplantning ud mod Grønnevej.

11

Københavns amt har ved skrivelse af 27. september 1994 til-
trådt det ansøgte.

Det hedder i fredningsdeklaration af 5. januar 1959:

"

A O \ 1. \ \ / I ... O 0>0 \

\O~



Vedr. matr. nr. ldt Geel Skov.

I anledning af, at den vest for Nordbanen beliggende del af
Geelskov, der er udstykket som matr. nr. ldt, Geelskov, og
som kaldes Tyvekrogen, er blevet frigivet til bebyggelse, på-
lægges der herved dette areal følgende servitutter:

Bebyggelsen skal være en blokbebyggelse af parkagtig karakter
og med en udnyttelsesgrad, der fastsættes af Søllerød kommu-
nalbestyrelse, dog højst 0,4. Planer af bebyggelsen skal fo-
relægges fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds til
godkendelse både med hensyn til facadeudformning og beliggen-
hed.

"

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte på
betingelse af, at Søllerød kommunes betingelser om farvevalg
og slørende beplantning følges.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Natursty-
relsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl., der inden 4
uger fra modtagelsen kan klage til nærværende fredningsnævn
over afgørelsen, jf. lov om naturbeskyttelse § 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. 1, jf. § 66,
stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden
3 år efter, at den er meddelt.

1Iom{jj/?~
Hans Chr. Poulsen

formand.
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FR~DNrNGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej l
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 10 48

Gladsaxe, den 25/04-96
FRS nr. 28/96 BH

Søllerød kommune
Teknisk forvaltning
Øverødvej 2
2840 Holte

Vedr. jr. nr. BYP960627!KS, anlæg af parkeringsplads i Geels
Skov.

Ved skrivelse af 12. april 1996 har Søllerød kommune ansøgt
om tilladelse til at anlægge en parkeringsplads på et ca. 800
m2 på matr. nr. 1 da Geel Skov. på arealet er der efter det
oplyste kun 4 store bøgetræer, som i forbindelse med anven-
delsen til parkeringsplads forudsættes fjernet.

•
Årsagen til ansøgningen er, at der ønskes at give Holte Sta-
tionsvej en større bredde med henblik på at give denne vej et
mere "grønt præg" ved plantning af træer i midterrabat og
langs siderne. Der sker herved en reduktion i antallet af
parkeringspladser, som søges erstattet ved det ansøgte anlæg.

I et magelægsskøde tinglyst den 13. februar 1959 er der til-
lagt fredningsnævnet, for København påtaleret vedrørende byg-
ninger og andre anlæg på arealet.

Fredningsnævnet har forelagt sagen for Københavns amt, der
har svaret som anført i vedlagte kopi af skrivelse af 23.
april 1996.

Idet der vedlægges en fotokopi af den i skrivelsen nævnte
§ 2, stk. 3 i lov nr. 219 af 24. maj 1978 om ændring af lov
om naturfredning, skal det meddeles, at jeg er enig med til-

O-et~ ru \ ~ ~C:i- ~.1q\ (-O-~ ,

'L~
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synsmyndigheden i, at det ansøgte ikke kræver fredningsnæv-
nets tilladelse.

For en ordens skyld skal opmærksomheden henledes på, at an-
lægget formentlig i medfør af skovlovens § la kræver miljømi-
nisterens tilladelse.

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.

Arbejdet bør, uanset det efter min opfattelse ikke kræver
fredningsnævnets tilladelse, ikke påbegyndes, før klagefri-
sten er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måt-
te 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.

~etJ7~
Hans Chr. Poulsen

formand.



FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej l
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39661048

Gladsaxe, den 22/08-96
FRS nr. 48/96 BH

iVlonraget!
'{()V- ob Na·:l1r8tyrsib,':.

Advokat Leif Lund-Andersen
Nørre Farimagsgade 3
1364 København K REu, NR. t~l'-\. GO

•
Vedr. dispensation fra fredningskendelsen vedrørende matr.
nr. Idb Geelskov, beliggende Skovstykket 11, 2830 Virum .

I skrivelse af 12. juni 1996 har De ansøgt om dispensation
fra en af Overfredningsnævnet den 1. august 1953 fastsat
fredningsbestemmelse med henblik på udstykning af matr. nr. 1
db Geelskov, Ny Holte, beliggende Skovstykket 11, 2830 Virum.

Den anførte fredningsbestemmelse er pålagt i medfør af den
dagældende Lov om Naturfredning § 25, stk. 2, som betingelse
for en dispensation fra forbudet mod, at foretage bebyggelse
m.v. inden for 300 meter fra skov.

Københavns amt, der som tilsynsmyndighed er blevet anmodet om
en udtalelse om Deres ansøgning, har ved skrivelse af 26. ju-
ni 1996 foreslået, at sagen oversendes til Søllerød kommune
til videre foranstal tning, da byggeliniebestemmelsen i hen-
hold til naturbeskyttelsesloven administreres af kommunalbe-
styrelsen i byzone.

Da jeg er enig heri, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk.
5, jf. § 17, foretager jeg mig ikke videre, idet sagen samti-
dig er fremsendt til Søllerød kommune til videre foranstalt-
ning.

Kopi af nærværende skrivelse er sendt til Søllerød kommune,
Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Natufredningsforening og
Københavns amt. Der kan inden 4 uger fra den dag denne afgø-
relse er modtaget, klages til nærværende fredningsnævn over

I
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afgørelsen, jf. lov om naturbeskyttelse § 86 og § 87.

1amr&L_rp~
Hans Chr. Poulsen

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

Gladsaxe, den 21/11-97
FRS nr. 48/97 BH

Søllerød Kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
Øverødvej 2
2840 Holte

REG.NR. l~2~.00

• Vedr. BY971584.STH sagsnr. 940405 - Vejlesøparken .

Ved skrivelse af 11. september 1997 har Søllerød Kommunes tekniske forvalt-
ning fremsendt ansøgning af 28. april 1997 fra Codan Ejendomme, hvori dette
på ejeren A/S Opnæsgaard II's vegne søger om tilladelse til:

a) bevaring af skuret øst for varmecentralen

b) tilladelse til opførelse af nyt halvtag i materialegården til erstatning for det
eksisterende

c) bevaring af materialegårdens hegn, som rykkes mod syd, således at det
flugter med hegnet om boldbanen.

Der er henvist til vedlagte rids over området, bilagene A og B.

Ejendommen er omfattet af fredning af 13. februar 1959, hvorefter planer
vedrørende bebyggelsen skal forelægges fredningsnævnet til godkendelse bå-
de med hensyn til facadeudformning og beliggenhed.

,~
Københavns Amts tekniske forvaltning har meddelt, at den ansøgte container-
plads ikke vil skæmme området på baggrund af dens placering i forbindelse
med den eksisterende varmecentral og parkeringspladserne.

Fredningsnævnet er ikke i stand til at kunne tage stilling til den ansøgte beva-
ring af skuret øst for varmecentralen, idet der mangler oplysninger om skurets
udseende, ligesom en plan over hele området med angivelse af skurets place-
ring ønskes fremsendt. Det bedes endvidere oplyst, hvornår skuret er opført,
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og hvad der er årsagen til, at det er sket uden forelæggelse for fredningsnæv-
net.

Der meddeles godkendelse til etablering af nyt halvtag og flytning af hegn,
som vist på tegning B på betingelse af, at der langs hegnet plantes skærmen-
de beplantning efter nærmere forhandling med Stadsgartneren i Søllerød Kom-
mune.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørel-
se er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal iføl-
ge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nær-
værende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

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

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder
tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

~~~\f~
Hans Chr. Poulsen

formand.



Kopi sendt til:

Codan Ejendomme
Københavns Amt, Teknisk forvaltning
Skov- og Naturstyrelsen.
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Naturbeskyttelsesrådet
Friluftsrådet
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