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~'edningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller bepl'mte~J, (j,j(i~f:]",jr1.L["t

eller vedvarende, lie;esom der heJ.ler ikke på ,'il",-'lilt:::I~~e tI/L P'?-

ves grus e'ller anbringes transforrratcn'fli.Tt i 0,,-,,0 ", te'l ,'-['011'- 'JF.

teleerafmaster o,lign., ej heller ops::r>t;tes ''','1'''', :":'''3j_g:;dle~·

der, isboder, vogne til beboelse eller opbpvr-L'",n,!. d' :.:ed,\i:a-

bel" ellsr lignende skønhedsforstyrrcndG gew, L 'rL~:".
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UndAr dar,s d,tto helT :rrednin~snrevnet bosluttot at mod··

tage og god~{ondo det fn:msatte frednJl:gstiJbud. således at
dette vil være at tjn~lyse som servitutstJ ftendo prl do foran-,
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Ørtil1g-1"ulling 8ot~n()råd tilbyder herved pli kommunen:3 \'1.:,',:-:(' .

at. lade nedenn'wlnte areal uf den. k.ommuncn tiJ.hurenuo øjondo ..l li:':;' ~J..'.

nr. 3.:;: ~rting by og OOOl, frede.
Areale'j; boskrivos s&ledeo: (len åel Hf l:I~tr. nr. :3 Ef (](:~C li! ,-

ger ldrkoclrdenu oydlic;o skel l1:.im:'Wl'e enu :)'!lletc:c, de~lrJ- 0'3~J.:i.U; :'~:'0-1
I ~ ... ,;

nærmore end ::s./mater og dens nOI'dlir;e skol n:nrmer" Oih.~-"i\~h.:i.\.T~ 8~;i.• i;

det fra bym!Bndenes oldcrmandsl\3v ti] inddruf,elnc 'U.W1Ci: ') a m·J.-,".):l'vO~

de. areal af cudejordcl1, belii;omJe 1::lilllem den 01':i:'l'~1'i;1:i f:'i- v~<ji' Le.', ~.,:.

nr. 6 a smnt. f kirkec'\rden oe det nuvmrcnde matr. n~. , ~;"
Tr(H1ninc;~m har folGcndo O::Jf<ll1[:,":
Arcalcl'110 må ikke beby{:;gcD eller bcplantesf Iddle:d;id1~:'i; L}.~

ler vedvo.rcnd(~, ligesom der hellcl' ikke pil m:·ell1c.n:·nG lJld. t)ru'Jc:.' (;J'nr;
eller .unbrin~cs tranf.Jfol'lllo.l;or:.;;tn:tioær, Gulc.l.'on- og t01cp.·~,..l.'..i~:r;-(.:;r

o. lign. f' oj lwllcl' oplJcvm:'int; 81 redol:ub::Jr eller lii..,n •. Sl':lJtl;udc~·

forstyrrl3udo ccnstar.ue.,
Por fr3dnin,_"on l~r::::::vcf{inL~cl1 er:J'ta tning •.
Oven3t[\onrte frcdn:Ll1,L~f3tilbL.1Ukan till,.:lY::;9:3 på ujendo::;;.,~:1 LIt.: u:i"

nr. :; ti. af Cl'ting by oG ~.J0L!J1,doe; uden udCift for 1:ommu.l;';l1.,
P:1tale hero 1j ttGe t cr. ir~ :1ni.n~Bll.:BVrl81., r'n,' ft.:t:huG amt og C:x·tt l~,:s
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eteombede t till!01'O nda Eje ndo!:l, 1:utr. nr. ~ l). 'J!'tinG Dy oG SO(;ll, t.ilby-

der horved at lado et \ronl uf c1orJ.:,o ~.jo,1d.OI:J frodo for at u nc1pH1. , nt

0rti~6 Kirke ~kJules ondJu Qera, o~d Tl1fml~ot Ol' nu.
Arealet beskrivGs Ml..1.1elloD : Den Dal af Llatr •• 11'. ;? !l e HO'JfHUOU

Nord for Gaden, beli~co~do Syd for B~ Linie vinkolrot pan 3kollot ucl-
lem Matr. Nr. :: !!; o(~ , !l Dlilst. at; udl,;andndo fra et PUllkt pau d.()t.to ,stol.
too ID Hard fOl' sydvestro Hjørne nf i:f:l.tr. Irr. '~ob Artist., j f):' v(J(1l.n(:t(; j; i l' l

FrodninGen har følGBuda ODf~nG :

Arealot maA.ilc1{e bøbY(jL,oS ello1' beplautes, r.licllortidist ellen' Vu(-

vareucJo, liGesom der hellor ilcke pnn }'Iy'ealat l'Jal:l. crnvt30 Grus ollor' [111-

l)rin~oo Trausformatorstatio:1Or, Telofor.l- 0l~ Teloc;rnf'r:laotor o.li,~n., {J.i

heller' ops!"Jttes Skure, Uds:l.lEsstodor, I&bodor, Vogno t,il Boboelp.) CUC-i::

OpbevarinG af RGdslmber oller li(~n. SkJrltlodsforntYl'ro ride GenI) t. 11. LC:t' •

om QVGutuel ~rJ,.tplnccrinb [l,f l~l'æstGI',narde,'ls B:I,:;ningol' part _\l'onIot, ht)):u,;"

der tilli~e salve BJGBo~lRnen SRmt eventuelle sonere TilbJGnin~or m.v.,

For FrodninGen kr(')vos Lll)tHl ~~l'st::l.t:li:lC;.

Ovonstaaondo }"rodl1i:l(';stil1.md, c1er' er nfGivet r:16d Fori)(Ji'lolded.' ;~lJ.'-

ministeriets TilslutninG' kan ti:lc1;yr30S pfln ~~j'3ndOLlI'l(iil ;:rlt)'. lIr. :! [~ Jf

Ortin~ By oe Soen, dog uden Udc;ift for EonlGnedsr;tn.do!lo.

PHRtaleberotti(,;ot 01' FredninC;311r.,vnot for \nrhUB .\r:lt ar;, llVis Ej.:.]~

dorrunen mnatte blive fl01(..';G, snfl. n.t lion ud"Hnr nf de ltirl{elige i:;;ncU,_;116-

dGrs DootyrolsG, d[';,{ tilli.=o nf :r,'ni~::1edsrft,".d(J t i Jrtin[i fioGno

0r.tint';, de n :.t S. r:'~'~?' /'':;j't,
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-t-H:oo(h- Dot sjotte IIedlern vil lkl::e støtte 8111;011,

0rting, .elen

ntift(~nd,1 p,'" It1...t.LI'.tll'. 2 <.L<.:': ~\j tll.~· 11, Ol '(\; I.

P •• :. 'Tl •

..,
("'. ..' .....( ...

.:.~.:d..t ~r t· \ ..~ ":·~·~..·t

RJ.

lndlørt j (1"~JU\)!:I'I) fr'r l "'LI.I 1..(10) lir. :X) i-ll,l.3 hu re::;

den - I~:~~"1~~6.. . ..........h..

L.,..· t " '_yst. Img )09: Bd. I akl: Sk:rih nr .'-.,
'(1Io .......

;..J.,fgill §
§
§ 141

.. l ... ~ ,(.-

"
l' l

.' .. ,

,'"



c
ø,~
Ec

I
.~

I

-
~ l
C I

"~) <'l~, .~
L

~"?,
~

I ':I
O 'r)

,~I

'" <liI ., i'::
Q'

~

~.j .r.. ~C- ~
t.- </I ? I

'", L-

O .'l!
I <II

'O '"O ~I 'J ~I L O'>• .
I :,

c:
'-'
ti; ~
',C ~I

.....,. r!~ <, ;;j
r,

~
.,

a ~r:
L .%'o.

"I: ~"'n ....
r: '<J~- '.c. . c::> "l "tir: ti, 'tic· ~ (.)

I

I

"
C-

..,
l (' '1

~
U
Q)
<•....
fil
-;:
t1l

.:.::
/~.:.::......

(O
C.
C;
GJ
O/)

(/)....
Q)

'L:
Q)....
tfl

c:
E
(/)

~
iii
::J

-"")

f.in:: ':)t~rall .ii".
(udfyllf{u, ef dlJll mttILr',~Il'\:'I)

a.
2-

,
~

I
I
I
I

!
I
I

i
l

ad
.2 -,,

",

De' a/ ~e' u:..(utterl ()rr~tattl d(~

c ~e...l rt'll · ...d -11.-t.lll'~1.7t.!J II

R· -Il 7,{ • .) ovel' lel'/if!';; al'
O/, t in,r; 1)// (~V :-;(~(!11 •

,~'/ ,.
'.,J



FREDNINGSNÆVNET>



~ Il" J.~ ,,'J <'jJ

,.... ~- - 1. JUN. 6 G "I\- 2 (i U ~I

J' ~~
".~~" I \l ~.-; .. ....

~ li r ,
" ,I I;~ l

" •..

U d s k r i f t

• !:if

forhandlincsprotokol

f o r

Naturfredninf,snævnet for Aarhus Amt

0-0-0-0-0

Ar 1965, den 25. maj behandlede n~vnot foleende sager

l
\

I
I
I,

~

Journal nr. 89/1965
§ l sogneråd æn ændring i fradnin~eD

af 0rting kirke:> omGiveleer fOl' 8,:

Mødt var formanden, herrerlso.ommer',"littc:;n~a.!l]hJel; :.l'ntb-

va.lgte medlem, vurderingsfor:nand 'rhorup, og det ko:nmunevalgtc
medlem, skovrider Halst.

Mødet blev afholdt i :.JUgneråddlokalet i 'Jrting•.løvrigt var mødt proveL Exner i henhold til Kirkewini-
steriets bemyndigelse af 26/1 1949.
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E. Bolvig.
Tillige var mødt menighedsrFidsmedlemmer'ne fru Gerda

Knudsen (formand) og gårdejer Rasmus Kjærseaard.
Mødt var ejeren af matr. nr. 3~ oG 6E-0rtinc by 08 sogn

gårdejer Erik Jensen.
Arealet besigtigedes.
Gårdejer Erik Jensen indgår på uden erstatning, at den

I

eksisterende fredning for stividt ~.Ulgb· m.atT. nr. 3.9: udvides til
at omfatte de mermest kirkegårdsdiget og ske11et til matr. nr.
3~ liggende 20 m, samt at den eksi sterende frednj ng for så vid t

angår 6~ udvides til at omf'a.ttearealet beliggende mellem det
nordvestlige hjørne a~ den eksistol'cnde freJning og til et PWljCt
beliggende 20 m nord for kirblgårdsdigets nordvestlige punkt.

Erik Jensen forpligter sig og følgende ejere af matr. nr.
3,9; til at underrette fredningsnnJvnct eller de til enhver l,id
eksisterende fredningsmyndighecler om alle di<Jpositione.r:-,der
ville være omfattet af den på Llatr'.nr. 3.1 etablerede l~irkefretl··
nine, forinden disse dispositioners iværksættelse og at give
fredningsmyndighederne rimelig tid til at tage stilling til
dispositionerne. Denne forpligtelse eælder arealet beliggende
i en afstand af ind til 25 m fra ovennævnte fredede a:l.'eala.f
ma.tr. nr. 3~.

J. Exner Erik R. Jensen
Sognerådsformanden, repræsenterende sognerådet som ejer

af matr. nr. )E: indgår på, at arealet begrænset mod vest af kjrke-
gårdediget, mod nord uf skellet til matr. nr. 3~, mod øst af
skeDet ti.lmatr. nr. 2~ og 2E.'2ilJiod syd bcgrd!l1Setaf en linie lhngs
den nordljge kant af ck~~iGtercnde e tOl'tJ i.tsJ:.;r , uden er8tatnill[';lJ\;l·"~~;.~t;,~

,·)rc':,] af ,:1:1LI'. ]11'. :3 ;i

22/1 J 95~.
Henry Jensen Gcn'da d1lH.t:lcn

fJOgucrau ~d·onal.1nd
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Udskriftens rigtighed
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Erling Bolvig

,
I,
Ir
\~

Bøggild Pedersen

Wittenkamp Knud ThorupK. Holst
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Matro nro 2a 0rting by Anmelder:

og Bogno
tltT'I",\·r~'~~J'\' .. ,...J.' .... I.llr.I' ;'/"": ,11'11'IC I' l

l • ,~ • i I I.

"I •• l-,~~ ,I.I,~ \)" • ,l,.., "0 ·tL •• ' !

-l 1. 1ML 6 8 1< 111 :> 1
l g 1,\ t!. b 8 .,.. II ;: :j ::

Den 60 august 1956 tinglystes på ejendommen Inatro 111'0

2a 0rting by og sogn et den 2B. maj 1956 af wenic:hedfjrådene i

0rting og :E'alling so~ne afgivet frcd:aingstilbud, hvo.refter det

af fredningstilhuddet omfattede areu.] ikke iiltL bebyggtw eLLer be--

plantes, midlertidigt eller vedvarcud e, ligesom. de t' ikke på a.x'u:Ll,n;

må graves grus eller anbringes tL'ens Cormato L'Gtationer, t31cJon-

og telegrafmaster 00 ligno, ej heller opsættes Glnlrc~ udsnlgs-

steder, isboder, vogne t il beboelse eller opbevarinc; af redG;;,lhc::-

eller lignende skøclledsforstyrrende genstande.

Påtaleberettigede efter dette frednjngstilhud er :E'red-

ningsnævllet for Aarhus Anr!; og, hvIs ejel1dolnmE.:nm::'ltte blive 80l~tis

så at den udgår af de kirkelige mYJlJibhcd{:.r.s bestYl'else, dl":. t u-·
lige Menie;hedsråd et i 01' tin-8 rwguo

Ved skri.velse ai' 21. juli 1967 D.nsøc~te 0rting-l!)allin~

sogneråd nævnet 0111 " at lade en mindre elel 8.1' frednlngslJestt.:llmG.l .:;c:..:-·

ne for matro nro 2.§!: 0rting by De; 80gn udgållo Bec;rund.elscn er, at

arealet er afhændet til kar8(;macer ~aB~ Bruus Jaco~Ren, der 011skerI

I '
I fredningsbestemrnelsen ophæV'et, således at han kan 0.011<1 udvidet ]:':5,--

dighed over arealet bloao til at udJ.'øre et lJ.cgn 0111sin virk80~1118('o

været afhol:lt et møde mellRm frednin~8mrJvnel;, :coh1IlJUnen,0rting-.

:E'allinfj GognlH'åcJ flfWIL pro'IIJ \; Exnnro
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gældende areal, der er identisk med det på det merlfulgte

lcortbilag indGkravered e, t illad eIs e t n, at der lancs ve;j en

opføres et passende hegn, mE:dens eventuel bebJTtSGelse afarealet

kun vil kunne finde sted efter forudgående godlmnJelse af sag-

nerådet pg fredningsnævnet, ide t det :::H:lmt:Ldigunderstreees, ::it
\

arealet ikke må benytten på en mAde, (ler k:3n virkFJ skæmmenrle

i bybilledet.

Nærværende bestemmelse be:3ærcs tinglyst som tillæg

til det den 6. august 1956 på matr. nr. 2~ Ørting b;y og sogn

tinglyste fredningstilbudo

, den lo. januar 196e •

iI I ~ I • j_ • 1 i ,...-<~; '~"'... .!I l ....{ ! ' .. - ~:§ lll;)l! ! JAN EJ 8 t:"
n

~ .~.. j-
j)

tL·~h..l.1.l1~ LA. :

~~ ~ /'lM., d-~/;t-o(j-v-j V I cl')" y Ill--:::1-!.. (tVZ'?l (N' vi)
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01589.02

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01589.02

Dispensationer i perioden: 09-05-1987 - 07-01-1988



REG.Nl
UDSKRIFT

af
forhandlingsprotokollen

for
NATURfREDNINGSNÆVNET FOR

ARHUS AM1S SYDLIGE FREDNIN68KKELJb

Den 9. maj 1987 behandlede nævnet
Sag nr. 43/1987 angående ansøgning om tilladelse til

opførelse af redskabshus ved Ørting
Kirke, der er omfattet af kirkeomgi-
velsesfredningen.

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen,
det amtsvalgte medlem, lærer Viggo }hing, det kommunevalgte medlem,
lærer Sven Gunnersen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.

For amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
For Dansk Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Per

Nørmark Rasmussen.
Endvidere mødte arkitekt Hans Jørgen Nielsen, sognepræst

Aastrup og Arne Nielsen.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Det bemærkes, at nævnet tidligere i sag 267/1976 har god-

kendt blandt andet beplantningen langs kirkegårdens nordside.
Amtsfredningskontoret har intet haft at indvende mod det

ansøgte.

e
•

Der var i fredningsnævnet enighed om i medfør af natur-
fredningslovens § 34 at meddele dispensation til opførelse af det
ansøgte redskabsskur.

Jørgen Jensen.

I '
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UDSKRIFT
af

fomandJlngsprorokollen
for

NATURffiEDNlrmuEVNET FOR
l\RHUS AMTS ::;YDLIGE FREDNINGSKRED8

REG. NR. O lS80 002.0

Den 7. januar 1988 behandlede Nævnet
Sag nr. 196/1987 angående ansøgning om tilladelse til at

ombygge eksisterende kapelbygning på matr.
nr. 6 m 0rting by, 0rting, der er omfattet
af kirkeomgivelsesfredningen.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amts-
valgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, lærer
Sven Gunnersen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For Amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen .
For Dansk Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Hans Møller.
Endvidere mødte graver lilly Pedersen og kirkeværge Aase Aagaard
samt arkitekten N.E. Kristensen og arkitekt Orla Trads.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Amtsfredningskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele tilladelse efter
naturfredningslovens § 34 til den ansøgte ombygning.

Jørgen Jensen.

UdskrIftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser Indbringes
for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15. 2970 Hersholm) af bl.a.
an.øgeren. amtsr6det, kommunalbestyrelsen og anerkendte foreninger
og Institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afg.relsen er meddelt den kllg.
berettigede.
En tilladelse eller dispensation må Ikke udnytte~ lør k~lgefrlstens
udløb. Er klage Indgivet, må tilladelsen eller dispensationen Ikke
udnyttes. medmindre den opretholdes al Overlre.dnlngsnævnet. Tllla:
delsen bortfalder, s"remt den ikke er udnyttet Inden 5 ir fra den~

meddelelse. 12 JAN. 1988
Fredningsnævnet for Arhus amts sydil~9 Irednlngs!o-re~s,den

1=0\0
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

                                                                                                                         Den 22. marts 2016 

 

FN-MJØ 2015.138: Maskinhus ved Ørting kirke 

Fredningsnævnet har den 18. februar 2016 fra Odder Kommune modtaget en udtalelse om en ansøg-

ning fra Ørting-Falling Menighedsråd om at opføre et nyt maskinhus på 48 m2 på en i ansøgnings-

materialet og udtalelsen nærmere angivet placering på matr.nr. 2a Ørting By, Ørting, Bilsbækvej 36a, 

Ørting, 8300 Odder. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. Begrundel-

sen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration af 3. august 1956 til sikring af Ørting kirkes frie 

beliggenhed, hvorefter ejendommen ikke må bebygges, idet Kirkeministeriet dog træffer afgørelse 

om eventuel nyplacering af præstegårdens bygninger på ejendommen.  

Aarhus Stift har den 29. oktober 2015 henvist til en udtalelse af 28. oktober 2015 fra den kgl. 

bygningsinspektør, ifølge hvilken bygningens placering ikke vil dække indsigten til kirken set fra 

både Horsensvej og Bilsbækvej på grund af det kuperede terræn. Det anbefales, at der meddeles 

dispensation til bygningen, da den er af beskeden størrelse, og da der ikke kan findes andre steder for 

placeringen. Dog betinges anbefalingen af, at bygningen i stedet for et metaltag forsynes med et rødt 

vingetegltag med tæt underlag. 

Ansøgningen er udformet i overensstemmelse med denne anbefaling. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 23. februar 2016. I besigtigel-

sen deltog fredningsnævnet, ansøgeren ved provst Dorte Sørensen og menighedsrådsformand Jens 

Peter Petersen, Odder Kommune ved Anders Houmann Blok og Danmarks Naturfredningsforening 

ved Ib Salomon og Else Jørgensen. Projektet blev gennemgået. Odder Kommune oplyste, at der med 

den ansøgte placering mod skel skal gennemføres nabohøring. Danmarks Naturfredningsforening 

havde ikke bemærkninger til projektet. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispen-

sation. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Ørting 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 meddeler dispensation fra fredningen, da bygningen ikke har nogen betydning for 

indsigten til og udsigten fra kirken. 

 

Klagevejledning 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. 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 Natur- og Miljøklage-

nævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Mil-

jøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-

gende 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 mil-

jø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, re-

kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, ind-

betaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 

Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.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 overskre-

det klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøkla-

genævnets 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 Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt for-

handlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, 

før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis 

Natur- og Miljøklagenævnet 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 partshø-

ring. 

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 bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 
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Denne afgørelse sendes til: 

1. Vilhelm Brage Michelsen, 

2. Bjarne Pedersen, 

3. Naturstyrelsen, København, 

4. Odder Kommune, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 

9. Dansk Botanisk Forening, 

10. Friluftsrådet, Odder, 

11. Region Midtjylland, 

12. Kulturstyrelsen, 

13. Menighedsrådet ved Ørting-Falling kirke v/ Jens Peter Petersen, 

14. Aarhus Stift, 

15. Odder Museum. 
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