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Tinel. 16/7 1951 i Herning
Justitsminister;iets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerla~,

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfyld .. af domm.,konlord)

l ~ Over SimmalJjær

'Sim~elkjær soen Købers }
Kreditors bopæl;

Gade og hus nr.:
(hvor ddant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fl'ednlagsnavnet fol'
Klagkøblag amtsl'ådskl'eds,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Sognerad for Simmelkjær

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l æ

af Over Simmelkjær by Simme1kjær
at lade nedennævnte areal af ovennævte matr. nr. frede.

logn

Arealet beskrives således:

Hele det pugmldende matr. 111'.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges ~1Iijf~~ midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red.
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

JeJ:Jfi1tJ5~~lI:~l'&JIit:lliX

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jer er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

l æ af Over Simmelkjær by Simmelkjær sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Simmelkjær menighedsråd hver for sig.

Simmelkjær, den 21/ 5 19 51.
Simmelkj~r sogneråd pr. Sunds

P.S. v.
Aa. Skorstenseaard

fmd.
Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.

'bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l æ
af Over Simmelkjær by Simmelkjær sogn

år.~~XXXXX~y~XXXXX~xxxxxxx~xxxxxxx~~~~~~+~~_
~~:lfR"'i:".~~ iti~iPCe.xli~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 1/6 195Ji.

II. Hicllter
Jensen &: K)eldskov, A/S, Københa\'n. '07' 110"'..110.... lloøerwMN:."'IlO\lftllflO
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Foranstuende fredninesti1bud godkendes herved.
RinGkøbine amtsrud, den 13. juli 1951.

E.O.
G. Brandt Pedersen.

Indført i da5bogen for retskreds nr. 8o, Herning købstad
m.v., den 16. juli 1:351. I t' '.:

Lyst Tingbog Bd. 26 nr. 335...Akt. 31mb IInr. 183. .'
Sø1linc;.
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REG. NR. A//
fin~l. 5/6 1951 i HerninL.

Justitsministeriets -genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

l ~ Over Simmelkjær,

Simmollcjær.

Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommerkontoret)

Købers }
Kreditors bopæl;

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(hvor 84.dan' finuee) Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsl'ådsll:nd.,
Bolstebro S I ktempe: . r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Peder Jensen Pedersen

tilbyder herved som ejer af .matr. nr. l a

af Ovor Simmelkjær by Simmelkjær
at lade nedennævnte areal af ovennævntematr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

En bræmme P~t 40 m. reGne t fra ves tskelle t for kirkeg,lrden

U l z) ae; l;t jfr. vedlaete lwrt.

Fredningen har følgende omfang: m~d udsietsødelætmende beplan tnine
Arealerne må ikke bebyggeseller beplantes/ midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej' opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red.
skaber eller lign. skønhedsforstyrrendegenstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at dyrke jorden •

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

l .9:. af Over Simloelkjælby Simmelkjær sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnetfor Ringkøbing amt og

S imme 11{jær menighedsråd hver for sig.

SimrnelkjæJi'den 21/5 19 51.
Peder J. Pedersen

Idet fredningsnævnet for Rinkøbing amt modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l a
af Over Simmelkjær by Simlllelkjær sogn,

~~XXXXXX~XXXXXXX~XXXXXX~XXXXXXXX~~~~~I~_
daslol~litxiiiIl:tKXit:lC XititP.C~::e1C:!IIml1mtg;
Det fredede areal ses indtegnet på vcdlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnetfor Ringkøbing amt, den 2 / 6 19 51 ..

Jensen &: KJeldskov, A/S, København. H. Hichter
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Indført i dagbogen for Hernine købstad m.v., den 5.
juni 1951-
Lyst tingbog Bd. 26 nr. 232 Akt. Skab A nr. 242.
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TinGl. 5/6 1951 i Herning. REG. NR . .-4//
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse: .

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab 111'.
(udfyldes al dommørkontoret)

l Y Over Simmelkjær,
Simmelkjær

KøberS} Ibo æ'Kreditors p,

.Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(hvor aAl1anl findes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing &mtsrådskreds,
Holstebro S I ktempe: r. øre.

Fredningstilhud
Undertegnede landpost Knud Knudsen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l y

~ Over Simmelkjær by Simmelkjær
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

En bræmme pu 20 m. regnet fra kirkegurdens søndre skel.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red.
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at dyrke arealet.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom malr. nr.

l y af Over Simrne1kjær by Simmelkjær sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Sirnmelkjær menighedsråd hver for sig.

Sirnme1kjær' den 21/5 19 51.

K. Knudsen

Idet fredningsnævnet for Rinkøbing amt modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l y
af Over Simrnelkjær by Simme1kjær sogn,

M~~XXXXX~KXXXXXXX~XXXXXX~XXXXXXX~~~~~~~
d'dsIr:lfDed:lQKMKXdfXX ffXt;X:~KJIU1et~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 2 / 6 19 51 ~
Jensen ar: Kleld~kov, AIS, KøbenhlVD. 11. Hichter



Indført i dagbogen for retskreds nr. 8o, Herning købstad
m.v., den 5. juni 1951.
Lyst Tingbog bd, 26 bl. 339 Alct. skab U nr. 338.
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REG. NR. A//
TinGl. 5/6 1951 i Hernin~.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn: l
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

az, l aæ Over Sim~elkjær, Akt: Skab IN'.
(udfyldes al domm.rkontorel)

Simmelkjær Købers} Ibo æ'Kreditors p,

/
"'( (j' t
~i .

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(hvor sAdanl findes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro S I ktempe: r. øre,

Fredningstilbud
Undertegnede Elmer Hikkelsen

tilbyder herved som ejer af .matr. nr. l az, l a.æ

af Over Simrnelkjær by Simmelkjær
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

Em brCJmmepu 20 m. fra kir1ceg.crdens og matr. nr. l ab' s
nordskel, jfr. vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges JdjeK~, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon. og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at dyrke.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud
l az, l uro .af Over Simmelkjær

tinglyses på min ejendom matr. nr.
by Simmelkjær sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Simmelkjær menighedsråd hver for sig.

Simmellcjær, den 21/5

Elmar thklcelsen

19 51.

Idet fredningsnævnet for Rinkøbing amt modtager og godkender foranstående frednings.
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1 az, 1 aæ
af Over Simmelkjær by Simmelkjær sogn,

~mocxxxxxx~xxxx:x::x:DpcXXXXXX:xtl!lk:xXXXXXXX~~~1OiI1Hir.
i'ciTSi~ilå1mOC~X i~apl.Diil::lla~~;x:
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 2 / 6 19 51 •.

Jensen Ir: KJeJdskov, AIS, København.
B. Hichter
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 80, Herning købstad
m.v., den 5. juni 1951.
Lyst TingbOG bd. 42 bI. 911 Akt. skub S nr. 3B2.

Sø1ling.

,"
I ~ J

'. \1 J.lu

I I j' I ; J :.J, ~:!J j • I l" I

l.

;; L .I:,:; I 'l '.

• IJ ! I 'L " '. " .



..

BesIllUD.I.
formular

D

REG. NR. /~//
Tingl. 5/6 1951 i IIern.in~~. ,
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andFe påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn~
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommørkontoretJ

l ~, l ~, l aø Over Sim-
melkjær, Simmelkjær'Køb }ers

Kreditors bopæl: /39
Gade og hus nr.:

(hvor .lIdant hndes)

Anmelderens navn OD bopæl (kontor):
Fl'edulngsuævuet fol'
RlDgkøblDg amtsl'åclskl'ecl.,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre,

Fredningstilbud
Undertegnede HanG Olav Andersen

tilbyder herved som eJ'er af matr. nr. l l l.9:.!:!, ~, aø

af Over Siwmelkjær by Simmelkjær
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

En bræmme pu 20 m. reenet fra kirkegurdens og matr. nr. l ~'s
østskel, jfr. vedlae;te kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at dyrke arealerne • ..

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

l au, l ax, l aø af Over Simmelkjær by SJ.mmelkJær sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Simmelkjær menighedsråd hver for sig.

Simmelkjær ,den 2J1 5 19 5l.
Hans O. Andersen

Idet fredningsnævnet for Rinkøbing amt modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l au, l ax, 1 aø
af Over Simmelkjær by Simmelkjær sogn,

~xxxxxx~xxxxxxx~~xxxxxxx~~xxxxxxx~~~~~~~~_
lI~lfWfXU: :JibJk~Dndtlmcxx
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 2 I 6 19 51 ..

H. Hichter
Jensen 6: K)eldskov, AIS, København.
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 80, Herning købstad
m.v., don? juni 1951.
IJyst Tingbog ild. 42 nr. 66. Akt. skab N nr. 299.
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REG. NR. /11//Ting1. 5/6 1951 i Hernin§.

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

M.... nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands.
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

1 be, 1 ba Over Simme1kjær,
Simme1kjær.

Akt: Skab nr.
(udfYldes øf domm"ku.lo,et)

Købers }
Kreditors bopæl: /31
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Gade og hus nr.:
(hvor Hdanl findes) FredD~gsD.VDet for

lUDgkøb~g ambridskreds,
Bolstebro St I kempe: r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Kristian 0stergaard

tilbyder herved som ejer af .matr. nr. 1 be, 1 ba

af Over Simme1kjær by Simme1kjær
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

En br~mme på 20 m. fra kirkegårdens nordre skel.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges JeHat~liifa8t midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgsstedelil isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at opdyrke j orden.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

1 be, 1 ba af Over Simme1kjær
tinglyses på min ejendom matr. nr.
by Simme1kjær sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Simme1kjær menighedsråd hver for sig.

SimmeH:jæL'den 21/ 5 19 51
Chr. 0stergaard

Idet fredningsnævnet for Rinkøbing amt modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som- servitut på matr. nr. 1 ba, 1 ba
af Over Simme1kjær by Simme1kjær sogn,

iIlfXWfUiiilf:XXXXXXXiIKXXXXXXX:jl)ijl1CXXXXXXXflt~XXXXxxxx~~~xrcroliQ;.

~~M;x;xu:rxXXX ~:mmtbt.q".
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 2 / 6 19 51 •.

H. RiehterJens~n 6: Kjeldl>kov, AIS, Københllvn.
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Indført i dagboc;en for retskreds nr. 80, Herning købstad
m.v., den 5. juni 1951.
Lyst l'ingbog Bd. 42 nr. 115 Akt. Skab U nr. 598.
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REG. NR. A//
Tingl. 13/6 1951 i Hernin~.

JUl1titsministeriets genpartpapir: Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast. ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

l ab Over Simmelkjær

Simmellcjær soc;n

Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommerkontoret)

Købers }
Kreditors bopæl; /19
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Gade og hus nr.:
(hvor _'dant finde6) Fredningsnævnet fol'

Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro St I kempe: r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Kirkel§lg Forening for Indre mission j. Danmark

tilbyder herved som ejer af. matr. nr. l a b

af Over Sirnmelkjær by Simmel1cjær
at lade:aæde»~~æ: ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebyggesl!IleK~fCmidlertidigt eller vedvarende, ligesom der helIer

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse elIer opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrendegenstande.

I·1an~forbeholder Aligdog ret til at anlægGe have. Foreningen forbeholder
siG desuden ret til at foretage en udvidelse af det på matr.
nr. l ab af Over Simmelkjær opførte missionshus, idet man dog er
indforstået med, at en eventuel udvidelse af den for tiden væren-
de byc;nine kun kan ske efter fredninesnævnets godkendelse.

For fredningen kræve~:R ingen erstatning.
Fore. J1ifg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på :xJl&~rendom matr. nr.

l ab af Over Sirnmelkjær by Simmelkjær sogn,

dog uden udgift for:mtgc foreninGen.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnetfor Ringkøbing amt og
Simmelkjælnenighedsråd hver for sig.

København, den 7/6 19 51. "li
Kirkelig Forening for den indre mission i Danmark
Bernstorffseade 21, Khbvn. V.

Alfr. Zacho

Idet fredningsnævnet for Rinkøbing amt modtager og godkender foranstående frednings.
tilbud, bestemmesdet, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l ab
af Over S:irnmelkjæl' by Over Simmelkjær sogn,

~~XXXXXXX~~XXXXXX~~~XXXXXX~XXXXXXXX~Kf~~~~~~
Jdelec~BI::lti't:;lCX ll\1:.X~lWCHM8f~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnetfor Ringkøbing amt, den 11/ 6 19 51.
H. Hichter

Jensen" K)eldskov, A/S, København.



•

•

Indført i dagbogen for retskreds nr. 8o, Herning købstad m.v.,
den 1~. juni 1951.
Forenings10ve OG 2. udskr. af forhand1inc;sprotolwller forevist.
Lyst Tin~bog Bd. 26 nr. 395. Akt. Skab U nr. 688.
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FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 
 

 
 

RETTEN I HERNING 
Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

                                                                                                                Herning, 3. marts 2017  
                                                                                                                              FN-MJV-37-2016 
Herning kommune 
bjgtf@herning.dk 
 
 
 
Herning kommune ansøger på vegne Simmelkær Sogns Menighedsråd og Simmelkær Gymnastik 
og Idrætsforening om tilladelse til at etablere en legeplads på græsarealet øst for Simmelkær Kirke 
på ejendommen Hodsagervej 27, 7451 Sunds. – Lb. nr. 139 – Simmelkær Kirke. 
 
Efter en besigtigelse den 27. februar 2017, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter for 
Herning Nordre Provsti, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og kirkeværgen ved Sim-
melkær kirke, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 give tilladelse til det ansøgte, 
idet nævnet ikke finder, at dette er i strid med fredningens formål.  
 
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at når legepladsen anlægges på de nedenfor nævnte vilkår, vil 
den ikke påvirke indkigget til kirken eller udkigget fra kirkegården, ligesom legepladsen heller ikke 
vil skæmme kirken og dens nærmeste omgivelser, idet legeredskaberne placeres, så kirkehuset er 
mellem legepladsen og kirken. Legeredskaberne er derfor ikke synlige fra kirkegården. Der er også 
lagt vægt på, at det ansøgte er med til at skabe gode aktiviteter for lokalsamfundet i Simmelkær. 
 
Tilladelsen gives på vilkår, at legeredskaberne placeres bag kirkehuset, dvs. på arealet øst for kirke-
huset inden for linjerne, der er en forlængelse af kirkehusets nordre og søndre mure. Hvis bor-
de/bænkesættet sættes syd for legeredskaberne, så det står i hjørnet ved plankeværkerne, skal bor-
de/bænkesættet holdes i en neutral afdæmpet farve. 
  
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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-
devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-
gefristen 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 

mailto:bjgtf@herning.dk
http://www.naevneneshus.dk/
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• 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 nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet 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  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) 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 frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-
ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse 
i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet 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 tilladelse 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 en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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