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Undertegnede menighedsråd for Suldrup sogn erklærer herved, at
den til SUldrup kirke hørende parkeringsplads matr. nr. 6 m Suldrup
by og sogn ingensinde må blive bebygget være sig med huse, skure
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eller lignend e.

Denne deklaration tinglyses som servitutstiftende.
Påtaleretten tilkommer etiftS0vrigheden og frednjngsnævnet for

Ålborg amt hver for sig.
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Det tiltrædes, at nærværende fredningsdeklaration tinglyses
som servitutstiftende på matr. nr. 6 m, Suldrup By og Sogn, dog
med fØlgende forbehold:

Sålænge administrationen henhØrer under de kirkelige myndig-
heder, træffer kirkeministeriet uanset nærværende deklaration afgØ-
relse med hensyn til eventuel opførelse af bygninger på arealet,
for så vidt disse skal tjene kirkelige fo~ål.e

Kirkeministeriet, den 3.
P.M.V.
'E.B.
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april 1952.

Indfert 1 dagbogen for retsu.da ar. 8',

Nib. kebltad Ol Boraua herred, 4'.2 2 JAN.1954

LY" t1~'DOI tor ~~ bd. .i ~l..b t ar. ;~J~~

• ,,/"'~ kr. .~.
I --<""Je, ..
§ 14:1 .. ..
§ 14:1 ;, ti d'r; ti

1&1. i kr'.Pr; (jri

~.



FREDNINGSNÆVNET>



oL l.( 1.'- tI. '2IA. 2 ~ sc.J.. t' '1A·'t ~1
;'6 ~~t\

4) a 'L 'l * 2 J. J UN. 1g G -,.. ;1 , ,-
......1 t:\..'''"t...C '-"l.

Fredntnv,s1eklaratlun

kre~s og ~ruvsttu~valget.

:;ul~rl1n,rJen l~ Juni l~G".

, .

t'i'f(:r';l::~"";" \-.i\:t

,ror p..;" !Lorg Amhr'l~J~kI'l:J~



•

•

Indført i dagbo~en
for Ri,tten i N1te

d ..n Z 8 JUN 1961
L'IS'a".

I

...



- -

.5'u/druIJ !j!1

SuldT'u/J 50011

//(7f 'fUfr; lir!'/ ed

J1UIJUf'q ~"!1I,t. /

Rigtig kopi af matrikel kortet.

Direktoratet for Matrikelvæsenet oj71'1!; 19S1

J{~<i~ +.~
-~--'j' !

b. I

"

, ja

"
", "

\
I ~,II;:

\
' '-
I~

'II ""'I
".'

",I

"""

Mllfol"hoJd 1: #000

/

'00//1

4~11"'.' :. ' " ri!U

!\Y Ve:; er herpo" md/agl med b/a"1
ejler /andmspeklør 5-0e/bO$ prcyeklp/ol7
Med 'jrøn! ~r vlsi frC'decle arealer
o/nJr0f73 foi-ken.

Po/borJ; den II o/rtl 195'(;'

L O/Jclmspek!ør.

State". Tegn.paplr I-II



•

01574. 03

DISPENSATIONER>
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FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.0 Dato 22.11.94.

Søren Bøgeskov Landskabsarkitekt M.D.L
Kronosvej 55
9210 Aalborg Sø.

FS 57/1994: Matr.nr. 6 a suldrup by, SUldrup.

ta Den 5. september 1994 har De anmodet om Fredningsnævnets udtalelse
i anledning af, at der ønskes foretaget en udvidelse af Suldrup
kirkegård på en del af matr.nr. 6 a Suldrup by, Suldrup, der er om-
fattet af deklaration tinglyst 29.maj 1951 til sikring af kirkens
frie beliggenhed.

Sagen har været behandlet skriftligt i fredningsnævnet, og der har
været indhentet udtalelser fra diverse myndigheder.

Nævnet kan herefter tillade, at der sker udvidelse af kirkegården
svarende til eta~ 1, således at kirkegårdsudvidelsen indhegnes af
en bøgehæk. Det bemærkes, at der ikke herved er taget stilling til,
hvorvidt kirkegårdsudvidelsen kan indramme s af en række asketræer,
eller om der i den forbindelse vil blive stillet krav om,at træræk-
ken inden for det eksisterende kirkegårdsdige sløjfes.

Dispensationen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens para-
graf 50, stk. 1, og kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenæv-
net. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. Retti-
dig klage har opsættende virkning. Klage skal indgives skriftligt
til fredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er ud-
nyttet inden 3 år.

Sortsøe Jensen.
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 9J 30 70 00.

Arkitektfirmaet Bendixen og Thomasen,
Støvring Midtpunkt,
Hobrovej 91,
9530 Støvring.

Aalborg, den 18. oktober 2006

•
Vedr. FS 65/2006: Ansøgning om tilladelse til at opføre nyt menigheds-
hus ved Suldrup kirke på matr.nr 2 b Suldrup by, Suldrup, der er om-
fattet af deklaration af 28. juni 1967 til sikring af Suldrup kirkes frie
beliggenhed.

Ved skrivelse af 5. september 2006 har De på vegne menighedsrådet ved
Suldrup kirke ansøgt om nævnets tilladelse til at opføre et menighedshus på
et areal omfattet af ovennævnte fredningsdeklaration. Arealet er i dag matri-
kuleret som matr.nr. 6 aq Suldrup by, Suldrup.

Nævnet afholdt den 27. september 2006 besigtigelse og forhandling i sagen.
Udskrift af forhandlingsprotokollen vedlægges til orientering.

•
Det fremgår af sagen, at der ønsket opført et menighedshus på ca. 250 m2
vest for kirken, beliggende bag såvel graverhus, gravpladser, materielgård
som beplantning. Arealet, hvorpå der ønskes bygget, er i kommuneplanen
udlagt som jordbrugsområde og er endnu ikke erhvervet af menighedsrådet,
men dette forventes at kunne ske. Fredningsdeklarationen omfatter ca. 3.500
m2.

Det samlede fredningsnævn vurderede, at byggeriet ikke alene i kraft af sin
størrelse vil være i strid med fredningens formål.

To af nævnets medlemmer kunne ikke dispensere til byggeriet og lagde her-
ved vægt på, at kirken har en enestående åben beliggenhed i nogen afstand
fra bybebyggelsen. Det ansøgte menighedshus bliver i sin helhed beliggende
på fredet areal og er med sin størrelse klart udsigtshindrende. Dets opførelse
er ikke begrundet i påbud, som med hensyn til graverfaciliteter og dets funk-
tion nødvendiggør ikke en beliggenhed tæt på kirken. Endvidere er det ikke
dokumenteret, at der ikke kan findes en anden beliggenhed indenfor sognet.

Nævnets tredje medlem kunne dispensere fra fredningen, henset til menig-
hedsrådet nu gennem en årrække forgæves har søgt forskellige andre place-
ringer.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

j !ri!> ~ /'z1 - t/C'()72



Afgørelsen er truffet i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50 stk.log kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr.

Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når klagen er modtaget fra fred-
ningsnævnet, og behandlingen af klagen bliver først påbegyndt, når gebyret
er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gives medhold iklagen.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen

•

•

kopi er sendt til :

1. Knud Erik Jeppesen,
2. Niels Thomsen,
3. Støvring Kommune, Teknisk Forvaltning,
4. Nordjyllands Amt, Naturkontoret,
5. Danmarks Naturfredningsforening, KØbenhavn,
6. Danmarks Naturfredningsforening vi Michael Wulff,
7. Skov- og Naturstyrelsen,
8. Menighedsrådet ved Suldrup kirke vi Niels Jørgen Odgaard,
9. Arkitekt Verner Bendixen.
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Onsdag, den 27. september 2006 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands
Amt besigtigelse og forhandling i

FS 65/2006:

Ansøgning om tilladelse til at opføre nyt menighedshus ved Suldrup
kirke på matr.nr 2 b Suldrup by, Suldrup, der er omfattet af deklarati-
on af 28. juni 1967 til sikring af Suldrup kirkes frie beliggenhed.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsråds-
valgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Niels
Thomsen.

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Nils Schou,

• For Støvring Kommune, Teknisk Forvaltning mødte Annegrethe Andreasen,

For menighedsrådet ved Suldrup kirke mødte formanden, Niels Jørgen Od-
gaard, medlemmerne Svend Erik Pedersen, Ib Lundgren og Elly Jacobsen
samt sognepræst Lene Laursen.

Fra Arkitektfirmaet Bendixen og Thomasen mødte Verner Bendixen.

Der fremlagdes skrivelse af 5. september 2006 med bilag l - 4 fra arkitekt
Verner Bendixen.

Nævnsformanden orienterede indledningsvist om fredningsdeklarationen,
hvorefter der på matr.nr. 2 b ikke må opføres bygninger, boder m.v. nærme-
re parcellens østlige skel end 75 meter.

• Nils Schou oplyste, at parcellen i dag er matrikuleret som matr.nr. 6 aq samt
at fredningen omfatter i alt ca. 3.500 m2.

Menighedsrådsformanden orienterede kort om sagens hidtidige forløb, her-
under at der i 3 menighedsrådsperioder har været forhandlet om opførelse af
menighedshuset. Der har været lagt vægt på enighed i menighedsrådet og
været ført forhandlinger om placeringer, herunder nærmere byen, men for-
gæves. Den nu ansøgte placering er på et areal, der vil kunne erhverves, idet
ejeren er positivt indstillet. Der er udarbejdet konsulentundersøgelse f.s.v.a.
den nødvendige størrelse på bygningen, men ikke på det konkrete projekt.

Verner Bendixen forelagde projektet, hvorefter hele det projekterede byggeri
på i alt ca. 250 m2 er beliggende indenfor deklarationsgrænsen vest for kir-
ken, graverfaciliteter samt gravpladser og skærmet af en eksisterende be-
plantning. Menighedshuset består af to bygninger føjet sammen med foyer
og indgangsparti. Den ene nybygning er servicebygning med køkken, kontor
m.v., medens den anden bygning er til brug for menighedens samlinger,
konfirmandforberedelse m.v. Han oplyste, at servicelokalerne ikke er til
brug for graveren s arbejde samt at konfirmandforberedelsen afholdes i dag i
præstegården i Sønderup og omfatter børnene fra både Sønderup og Suldrup



•
-),

sogne. Børnene fra Sønderup skoles 7. klasse går i dag i skole i Suldrup. Der
er således en del transport i forbindelse med konfirmandforberedelsen.

Støvring Kommune støttede projektet og dets placering.

Amtet kunne ikke støtte opførelse afmenighedshuset på denne placering i
det åbne land, tæt på byen og på et areal der er beliggende i landzone og i
kommuneplanen med status afjordbrugsområde.

Nævnet voterede, hvorefter to medlemmer ikke kunne dispensere til det an-
søgte, hvorimod et medlem voterede for at dispensere.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

De mød ende klagevejledtes.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen
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Afgørelse
i sagen om opførelse af et menighedshus indenfor en fredning ved

Suldrup Kirke i Rebild Kommune (tidligere Støvring Kommune).

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt har den 18. oktober 2006 meddelt
afslag på dispensation til at opføre et menighedshus vest for Suldrup
Kirke. Afgørelsen er påklage t til Naturklagenævnet af ansøger (Suldrup
menighedsråd) .

Dele af Suldrup Kirkes nære omgivelser er fredet i 1951 og 1967 af hen-
syn til kirkens frie beliggenhed. på det her omhandlede areal (matr.nr.
2b) må der efter fredningen ikke opføres bygninger, transformatorstatio-
ner, skure, boder eller lign. skønhedsforstyrrende indretninger.

Menighedsrådet har ønsket at opføre et menighedshus på 250 m2, beliggen-
de umiddelbart vest for kirkegården og kirken. Huset opføres bag et ek-
sisterende graverhus og materielpladsen og udenfor bevoksningen i kirke-
gårdens vestlige skel. Der etableres en skærmende beplantning omkring
menighedshuset.

Kommunen har støttet ansøgningen.

Nordjyllands Amt har ikke kunnet støtte ansøgningen på grund af kirkens
frie beliggenhed.
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Fredningsnævnet har meddelt afslag på det ansøgte idet to af medlemmerne
stemte for et afslag på dispensation. Nævnet fandt, at kirken har en
enestående beliggenhed i afstand fra bybebyggelsen. Menighedshuset vil
være udsigtshindrende og opførelsen er ikke begrundet i påbud som er
lovbestemte. Husets funktion nødvendiggør ikke en beliggenhed tæt på
kirken og det er ikke dokumenteret at der ikke kan findes en anden be-
liggenhed indenfor sognet.

Menighedsrådet har ønsket huset opført med den ansøgte lokalisering,
idet menighedsrådet ikke finder, at der findes andre realistiske place-
ringsmuligheder i forhold til husets funktion.

I klagen over afgørelsen anføres således bl.a., at "kirkekaffe" - en
praksis som har udviklet sig gennem de senere år - bedst vil kunne af-
vikles i et nærliggende hus under gode sociale rammer. I dag indtages
kaffen stående mellem bænkene.

Menighedsrådet arrangerer endvidere flere gange om året særlige arrange-
menter og sammenkomster umiddelbart efter kirkegangen. Dette gennemføres
i dag på Suldrup Kro, men ofte vælger kun en mindre brøkdel af kirkegæn-
gerne at deltage, idet transporten mellem kirke og kro medfører at til-
slutningen bliver minimal.

Herudover anføres forskellige forhold som vil blive lettet bl.a. arbej-
det med konfirmanderne, organistens arbejdsforhold og arbejdet med bør-
nekoret, samt at de eksisterende parkeringsfaciliteter til kirken også
vil kunne udnyttes til menighedshuset.

Menighedsrådet finder ikke, at der er yderligere landskabelige problemer
forbundet med opførelsen af huset. Indsigten til kirken er i forvejen
brudt af graverhus mv. opført syd-vest for kirken ligesom en slørende
beplantning vil kunne skærme den nye bygning set fra vest (ad Dalumvej)
således at man ad åre vi få samme indblik mod kirken herfra som i dag,
hvor kun kirketårnet ses over eksisterende beplantninger.

Menighedsrådet finder endvidere, at det ikke vil være realistisk med an-
den placering af menighedshuset end ved kirken.
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Afgørelse.

I sagens behandling, herunder besigtigelse af kirken og dens omgivelser,
har deltaget Naturklagenævnets 10 medlemmer: Bent Jacobsen (formand),
Marie-Louise Andreasen, Martin Glerup, John Harpøth, Leif Hermann, Mo-
gens Mikkelsen, Lykke Outzen, Inger Støjberg, Poul Søgaard og Jens vi-
bjerg.

Efter naturbeskyttelseslovens § 50 kan der meddeles dispensation fra en
frednings bestemmelser, forudsat dette ikke vil stride mod fredningens
formål.

Såfremt et projekt strider mod fredningens formål kan det alene gennem-
føres ved at rejse ny fredningssag.

Naturklagenævnet skal udtale:

Kirken er meget frit beliggende i det åbne relativt flade landskab. Set
fra øst, når man kommer kørende fra Suldrup by fremtræder kirkebygningen
i sin helhed, men fra vest og nord ligger den sløret af bevoksningen af
høje træer, der vokser omkring kirkegården. Kirken har på grund af denne
bevoksning ikke nogen monumental fjernvirkning i landskabet idet alene
kirketårnet anes over bevoksningen. på kortere afstand fremtræder kirke-
gårdsanlægget dog mere synligt, idet diget samt kirkebygningen træder
tydeligere frem gennem bevoksningen.

Naturklagenævnet finder, at fredningens formål primært er at sikre kir-
kens frie beliggenhed i det åbne land. Fredningens formål er således ik-
ke i sig selv at hindre byggeri. I det omfang et byggeri i kraft af sin
udformning og beliggenhed ikke findes at stride herimod, vil der kunne
meddeles dispensation hertil, såfremt andre forhold ikke taler imod.

Naturklagenævnet finder, at et menighedshus med den valgte udformning og
med den ansøgte placering - efter en slørende beplantning har etableret
sig - vil have en forholdsvis ringe indflydelse på oplevelsen af kirken.

Naturklagenævnet må herudover lægge vægt på, at byggeriet har kirkelige
funktioner som i den konkrete sag kan tale for, at det placeres i kir-
kens nærhed. På denne baggrund finder nævnet, at der kan meddeles di-
spensation til det ansøgte

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amts afgørelse af 14. december 2006
ændres hermed til en tilladelse til det ansøgte.
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Det bemærkes at tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet in-
den 3 år efter den er meddelt, jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

på Naturklagenævnets vegne

J n KOfOd~:( L)L
Fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens §82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens §88, stk. 1.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 9968 8461 
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 
 

 
Den 28. november 2018 

 
 
FN-NJS-43-2018: Ansøgning om tilladelse til opførelse af graverbygning ved Suldrup kirke 
 
Fredningsnævnet har den 5. oktober 2018 fra Rebild Kommune modtaget udtalelse om ansøgning om 
tilladelse til at opføre en tilbygning til eksisterende graverbygning på matr.nr. 20 Suldrup by, Suldrup, 
beliggende Dalumvej 30, 9541 Suldrup. Ansøgningen er fremsendt af Sønderup-Suldrup sogns 
menighedsråd. 
 
Ansøgningen er identisk med en tilbagekaldt ansøgning fra marts 2017. 
 
Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. 
 
Sagens baggrund 
Arealerne er omfattet af fredningsdeklarationer af 30. april 1951 og senere til sikring af Suldrup kirkes frie 
beliggenhed. Det fremgår af ansøgningen, at der ønskes opført en 29 m2 stor tilbygning til eksisterende 
graverbygning mellem denne og eksisterende kapel. Tilbygningen opføres som en vinkel på eksisterende 
bygning med samme arkitektur og materialer. Arealet, hvor tilbygningen udføres henligger som forplads 
ved kapelporten. Det forudsættes, at stier tilpasses de nye forhold. Højden på byggeriet bliver under 8,5 
meter. Tagbeklædningen bliver rød vingetegl af ufarvet brændt ler og facaden bliver af røde blødstrøjne 
teglsten med skrabet glat fuge.  
 
Aalborg Stift har ved brev af 27. oktober 2018 til menighedsrådet godkendt projektet. 
 
Rebild Kommune har i mail af 16. oktober 2017 oplyst, at arealet ikke er beliggende i beskyttet natur og at 
projektet med en afstand til Natura2000-område ved Nibe Bredning på ca. 1,4 km ikke vil medføre en 
væsentlig påvirkning af arter eller naturtyper inden for Natura2000-området. Det vurderes, at der kan være 
forekomster af bilag IV-arter, men konkrete forekomster findes usandsynlige. Samlet set findes projektet 
ikke at ville medføre væsentlig negativ landskabelig påvirkning eller en væsentlig indflydelse på oplevelsen 
af kirken, idet bygningen ligger som en tilbygning imellem eksisterende bygninger. 
 
Fredningsnævnet behandling af sagen 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 26. november 2018. I besigtigelsen 
deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede 
medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Jens Munk. For Rebild Kommune mødte Jesper 
Hvidevold Jørgensen. For Aalborg Stift mødte Lene Mogensen. For Rebild Provsti mødte Carl Johan 
Mohrsen og Lone Juncher. For menighedsrådet ved Sønderup-Suldrup kirke mødte Leo Jespersen. For 
Danmarks Naturfredningsforening mødte Michael Wulff. For Rebild Arkitekterne mødte Kasper Skovbo. 
 
Menighedsrådet ved kirken oplyste, at der er behov for at lovliggøre adgang til toiletforholdene for 
handikappede. Det er derfor valgt at inddrage graverens kontor m.v. til dette formål og i stedet bygge det 
ansøgte nye til denne. Højden på byggeriet vil være den samme som de omliggende bygninger, og valg af 
sten og tag vil svare til det, som der er benyttet til de eksisterende bygninger.  
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Ingen havde bemærkninger til det ansøgte. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
Fredning af arealer ved Suldrup kirke betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  
 
Fredningsnævnet lægger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 
2 eller 3. 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation til det ansøgte, der med materialevalg og placering inde 
imellem to eksisterende bygninger, ikke vil ændre eller skæmme indsigten til eller udsigten fra kirken. 
 
Klagevejledning 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-
niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det 
generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der 
modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes 
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis 
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 
kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en 
frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
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Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, 
før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- 
og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis 
klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 
 
 

                                                                       
Torben Bybjerg Nielsen 

 
Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 
2. Jens Munk, 
3. Rebild Kommune, j.nr. 02.34-02-P19-63-17, 
4. Miljøstyrelsen, København, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning Lund, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, Himmerland-Aalborg, 
12. Aalborg Stift, 
13. Rebild Provstiudvalg, 
14. Menighedsrådet ved Suldrup kirke ved formand Morten Jødal, 
15. Kirkegårdskonsulent Mogens Andersen 
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