LANDINSPEKTØRERKLÆRING

i henhold til bekendtgørelse nr. 1089 af 17. september 2010 om udstykningskontrollen.

Angående udstykning m.v. af matr.nr.:

Landinspektørens
J. nr.:___________

SPØRGSMÅL

LANDINSPEKTØRENS SVAR

Spørgsmål 1-13 skal altid besvares.

NATURBESKYTTELSESLOVEN

Kræver den matrikulære forandring eller den tilsigtede
arealanvendelse tilladelse i h.t. bestemmelser om beskyttelse af
følgende naturtyper:

Besvarelsen skal omfatte alle fraskilte eller overførte
arealer samt restejendommen, når den skal overgå til
anden anvendelse end hidtil. Hvis et spørgsmål besvares
med JA, skal der foreligge tilladelse fra vedkommende
myndighed.

NEJ JA
1.

- Søer, vandløb, heder, moser og lign., strandenge,
strandsumpe, ferske enge, overdrev m.v. (§ 3)?

2.

- Klitfredede arealer (§§ 8-11)?

3.

- Strande (§ 15)?

4.

- Søer og åer (§ 16)

(150 m)?

5.

- Skove (§ 17)

(300 m)?

6.

- Fortidsminder (§ 18)

(100 m)?

7.

- Kirker (§ 19)

(300 m)?

8.

- Et fredningsområde, jf. lovens §§ 36-37, §§ 40-41 eller i et
område, for hvilket der er udstedt forbud efter lovens § 34?

NEJ JA

MUSEUMSLOVEN

Sker der ændringer i tilstanden af følgende:
9.

- Sten- og jorddiger (§§ 29a - 29d)?

10. - Fortidsminder (§§ 29e - 29h)?

NEJ

SKOVLOVEN

JA

11. Skal et areal pålægges fredskovspligt som følge af:
- at skovarealer, der tilhører staten, kommunen eller folkekirken
er erhvervet, etableret eller har indfundet sig (§ 3),
- at der er tale om egekrat, der eksisterede den 1. juli 1989 (§ 72),
- ophævelse af majoratsbånd (§ 7, stk. 2) eller
- ansøgning (§ 4)?
12. Skal et fredskovspligtigt areal overgå til anden anvendelse
end skovdrift (§§ 6 og 11)?
13. Sker der udstykning eller arealoverførsel af en del af et
sammenhængende fredskovspligtigt areal (§ 12)?

LOV OM STORMFLOD OG STORMFALD

NEJ JA

14. Sker der udstykning, arealoverførsel eller sammmenlægning af
arealer, der helt eller delvis er om fattet af notering om eventuel
tilbagebetalingspligt af tilskud efter stormfald?
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