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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 

 

 
 
 

 
 
Dokken 1 
6700 Esbjerg 
Åbent 08.30-15.00 
Tlf.: 9968 8800 
 
E-mail: esbjerg@domstol.dk 
www.domstol.dk/esbjerg 
SE-nr. 50 03 28 17 
 
12. november 2020 
FN SJS 57/2019 

 
FN 57/2019: Ansøgning fra Egen Menighedsråd om dispensation til renovering og udvidelse 
af materialeplads ved Egen Kirke, Nordborgvej 118K, 6430 Nordborg, matr.nr. 779 Egen 
Ejerlav. 
 
Fredningsnævnet har den 13. november 2019 modtaget en ansøgning fra Sønderborg Kommune på 
vegne Byck ApS på vegne Egen Menighedsråd om dispensation til etablering af ny materialeplads 
og nedgravning af faskine ved Egen Kirke, Nordborgvej 118K, 6430 Nordborg, matr.nr. 779 Egen 
Ejerlav. 
 
Der er på ejendommen tinglyst en Exner-fredning den 28. juli 1952 og senere. Det fremgår blandt 
andet, at arealerne ikke må bebygges, og at der på arealerne ikke må foretages opbevaring af redska-
ber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensa-
tion, hvis det ansøgte skal udføres.  
 
Fredningsnævnet har den 20. november 2019 anmodet Sønderborg Kommune om udtalelser fra Den 
Kongelige Bygningsinspektør og kirkegårdskonsulenten. 
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, besluttet 
at give Egen Menighedsråd dispensation fra fredningen som anført i afsnittet ”Fredningsnævnets af-

gørelse”. 
 
Sagens baggrund 
 
Det fremgår af fredningen, at arealerne ikke må bebygges eller beplantes midlertidigt eller vedva-
rende, ligesom der heller ikke må graves grus eller anbringes transformerstationer, telefon- og tele-
grafmaster og lignende. Endvidere må der ikke etableres skure, udsalgssteder, isboder eller vogne til 
beboelse, ej heller foretages opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at den nye materialeplads skal etableres på samme placering som den 
nuværende. Murene, der sektionerer selve oplagspladsen, opføres med Mijodan Systemklodser i en 
højde på 1200 mm. Der etableres belægning i form af SF-sten, som anlægges i og omkring lager-
boksene. Mod nord og i den sydvestlige ende af materialepladsen etableres desuden ny bøgehæk. 
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Som en del af projektet ansøges om tilladelse til at etablere en underjordisk faskine til 700 m2 over-
fladevand, som nedgraves i materialepladsens sydøstlige hjørne. Den ansøgte faskine er 5,7 meter 
lang, 1 meter bred og 1,3 meter høj. Inden tilløb til faskinen etableres sandfang. 
 
Kirkegårdskonsulenten har den 4. august 2020 oplyst, at udvidelsen af materialepladsen ikke vurderes 
at have indvirkning på kig fra kirkegården. Projektet anbefales med de beskrevne materialer.  
 
Den Kgl. Bygningsinspektør har den 10. juni 2020 anbefalet ansøgningen. Det er oplyst, at ændrin-
gerne består i, at pladsen gøres noget større, så der kan vende leverandørbiler på pladsen, pladsen 
forsynes med ny belægning, og der udføres nye materialebåse af betonklodser. Afgrænsningen mod 
kirkegården berøres ikke. 
 
Haderslev Stift har oplyst, at der ikke er bemærkninger. 
 
Sagen har herefter været udsat på kommunes vurdering i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 2.                 
 
Sønderborg Kommune har den 28. september 2020 oplyst, at der er henholdsvis ca. 3,62 km og 4,18 
km fra det ansøgte til de nærmeste Natura 2000-områder, Lilleskov og Troldsmose mod nord samt 
Augustenborg Skov mod syd. Det er kommunens vurdering, at materialepladsen i den ansøgte ud-
formning ikke vil beskadige eller påvirke beskyttede Natura 2000-områder væsentligt. Det ansøgte 
vil heller ikke ødelægge eller beskadige de plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrear-
ter, som er nævnt i habitatdirektivets bilag IV. 
 
På kortet nedenfor ses med rød firkant projektområdet. Det med blåt skraverede viser fredningens 
udstrækning. 
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Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har ved mail af 13. oktober 2020 til Sønderborg Kommune, Miljøstyrelsen, Slot- 
og Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Danmarks Naturfredningsforening/København, Dan-
marks Naturfredningsforening/Sønderborg, Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, Dansk Orni-
tologisk Forening, Friluftsrådet centralt, Friluftsrådet Sønderborg, Sønderborg Provsti og Haderslev 
Stift, anmodet om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 27. oktober 2020. 
 
Sønderborg Kommune har den 19. oktober 2020 oplyst, at de ikke har bemærkninger til sagen. 
 
Museum Sønderjylland har i mail af 19. oktober 2020 anført: 
 

”Generelt har museet ingen indvendinger mod de fremsendte planer mht. materialplads. 
Museet har dog den ene bemærkning, at den nye afgrænsningsmur ind mod kirkegården 
tænkes placeret i en afstand af kun 50 cm. fra kirkegårdsdiget. Her vil museet gerne be-
tone, at det er vigtigt, at man sikrer sig, at muren kan opføres uden skader på diget. Skulle 
der være usikkerhed herom, vil vi anbefale, at man overvejer at rykke hele det planlagte 
anlæg en smule mod nord. ” 

  
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fred-
ning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter 
reglerne om gennemførelse af fredninger. 
 
Det er fredningens formål at bevare indsigten til og udsigten fra Egen Kirke. Fredningsnævnet finder 
ikke, at etablering af materialepladsen eller nedlæggelsen af en faskine vil påvirke indsigten til og 
udsigten fra kirken. Etablering af ny materialeplads vurderes i det foreliggende tilfælde at have be-
tydning for opbevaring af forskellige materialer til kirkegården.  
 
Fredningsnævnet meddeler herefter Egen Menighedsråd dispensation i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, til det ansøgte på vilkår, 
 
at det ansøgte udføres i overensstemmelse med ansøgningen og således, 
 
at det sikres, at der i forbindelse med opførelsen af afgrænsningsmuren ikke sker skader på kirke-
gårdsdiget jf. udtalelsen fra Museum Sønderjylland.  
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødevare-
klagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
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Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klage-
portalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i 
de tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
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 afgørel-

sen, 
• 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. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og of-
fentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det 
nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det ge-
nerelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Miljø- og fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
Klagegebyr opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektro-
nisk overførsel eller ved indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet. Gebyr skal indbetales 
indenfor en af Miljø- og fødevareklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udlø-
bet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Miljø- og fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle 
klagen. 
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Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af den på-
klagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i Miljø- og fødevareklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som ud-
gangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret 
ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget 
en stor del af sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, 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 tilladelsen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg den 12. november 2020 

 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk; list@sonderborg.dk, sjac@sonderborg.dk 
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Sønderborg, soenderborg@dn.dk  
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, soenderborg@dof.dk, jorn.vinther.sorensen@gmail.com   
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Sønderborg: soenderjylland@friluftsraadet.dk  
Sønderborg Provsti, soenderborg.provsti@km.dk  
Haderslev Stift, kmhad@km.dk  
 
 

mailto:post@sonderborg.dk
mailto:list@sonderborg.dk
mailto:sjac@sonderborg.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:tekr@museum-sonderjylland.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:soenderborg@dn.dk
mailto:finn.borchsenius@sm.au.dk
mailto:soenderborg@dof.dk
mailto:jorn.vinther.sorensen@gmail.com
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:soenderjylland@friluftsraadet.dk
mailto:soenderborg.provsti@km.dk
mailto:kmhad@km.dk
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Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del, Dokken 1, 6700 Esbjerg,  
tlf.: 9968 8874, E-mail: sydyllandsyd@fredningsnaevn.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
      Sagsnr.: 17/2021 
      25. august 2021  
 

 
 

FN SJS 17/2021: Ansøgning fra Sønderborg Kommune om dispensation til etablering af en tunnel 
ved Søndergade i Guderup og et signalanlæg ved Fynshavvej inden for fredningen af Egen Kirkes 
omgivelser – matr.nr. 136 Guderup, Egen, matr.nr. 7000b og 7000r, Guderup, Egen, matr.nr. 27 og 
32 Egen, Egen og matr.nr. 152 og 155 Egen, Egen. 
 
Fredningsnævnet har den 22. marts 2021 modtaget en ansøgning fra Sønderborg Kommune om dispensa-
tion til etablering af en tunnel ved Søndergade i Guderup, og et signalanlæg ved Fynshavvej inden for 
fredningen af Egen Kirkes omgivelser. 
 
Der er på de berørte ejendomme tinglyst en Exner-fredning den 28. juli 1952 og senere. Det fremgår 
blandt andet, at arealerne ikke må bebygges, og at der på arealerne ikke må foretages opbevaring af 
redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.  
 
Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation til det ansøgte. 
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, besluttet 
at meddele Sønderborg Kommune dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, som anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Der ansøges om dispensation til etablering af en ny cykelsti med tunnel under Nordborgvej, der er 
meget trafikeret. Tunnelen vil være i niveau med eller lavere end det omkringliggende terræn.  
 
Derudover ansøges der også om cykelsti, svingbaner, lyskryds m.v., som således udvider det asfal-
terede areal, særligt i krydset mellem Nordborgvej og Fynshavvej.  
 
Herudover forlægges en del af Egen Kirkevej, således at bilerne kan ’køre ligeud’ i krydset mellem 

Nordborgvej og Fynshavvej. Cyklister fra cykeltunnellen vil kunne bruge den eksisterende del af 
Egen Kirkevej, som lukkes for biler. 
 
Sønderborg Kommune har på forespørgsel den 26. maj 2021 supplerende oplyst:  
 

”Natura 2000 og bilag IV-arter  

mailto:sydyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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Nærmeste Natura 2000-område er habitatområde H189 Lilleskov og Trolds-mose, der 
ligger ca. 3,5 km nordøst for projektområdet, hvilket er et terrestrisk Natura 2000-om-
råde.  
På baggrund af projektets karakter og afstanden til Natura2000 området afvises det, at 
etablering af tunnel og forsinkelsesbassin vil påvirke arter eller naturtyper på udpeg-
ningsgrundlaget.  
 
Der er ikke registreret bilag IV-arter eller rødlistede arter i eller omkring projektområ-
det. Den nærmeste registrering af en bilag IV art (løvfrø) er i en afstand af ca. 600 me-
ter. Af kortlægningen af padder fremgår desuden, at der i en afstand af op til 10 km kan 
forekomme: spidssnudet frø, markfirben, og stor vandsalamander. Af kortlægningen af 
flagermus ses, at følgende arter kan forekomme i en afstand af op til 10 km: Brun-, syd- 
og dværgflagermus. Der vil blive fældet dele af en ældre juletræsplantage for at give 
plads til regnvands-bassinet uden for selve kirkefredningen. Det vurderes, at plantagen 
ikke rummer hule træer, der kan være levested for flagermus.  
 
Projektet vil ikke ændre på eventuelle leve- eller ynglesteder for særligt beskyttede arter 
eller for rødlistearter.” 
 
 

 
 
Af ansøgningen fremgår blandt andet: 
 

” … 
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Det vurderes, at det ansøgte er den bedst mulige løsning på en lokal, trafikal problemstil-
ling i området. Løsningen sikrer samtidig indsigten til kirken samt giver mindst mulig på-
virkning af de kirkenære omgivelser. Der har på et tidspunkt været overvejelser omkring 
en rundkørsel, som en løsning på det trafikale problem. En rundkørsel vil potentielt påvirke 
det fredede område i højere grad end den valgte løsning. Nordborgvej er en hovedtrafikåre, 
hvor de bløde trafikanter er særligt udsatte, og ved at etablere en cykeltunnel, som graves 
ned i terrænet, vil indsigten til Egen kirke ikke blive svækket.  
 
Set fra kirkegården vil man i vid udstrækning bevare den landskabelige oplevelse i de nære 
kirkeomgivelser, hvor fortrinsvis vejforlægningen mod Nordborgvej/ Fynshavvej og indkig 
til selve tunnelforløbet fra sydøst vil have visuel indflydelse på områdets nuværende karak-
ter. Ved tunnelføringen på arealerne foran kirkegården anvendes i vid udstrækning græs på 
overgangen til naturligt terræn, så anlægget derved tilpasses visuelt. 
 
Det vurderes endvidere, at forlægningen af Egen Kirkevej ikke vil være helt fremmed, set 
fra et historisk synspunkt idet vejen tidligere har haft en tilsvarende vejføring, som i sin tid 
havde sit forløb nordvest om kirkegården, der koblede sig på Fynshavvej. Se evt. de ved-
lagte historiske kort. Udvidelsen af krydset mellem Nordborgvej og Fynshavvej er udarbej-
det efter vejlovgivningen og de konkrete behov. Det vurderes, at udvidelsen inkl. skiltning 
og lyskrydsmaster er af underordnet betydning for indblikket til og udsynet fra kirken. 
…” 

 
Den Kongelige Bygningsinspektør har den 11. juni 2021 anført: 
 

”… 
Vi har ved tidligere lejligheder udtalt os om sagen. Der foreligger nu et par visualiseringer.  
 
Egen Kirkevej lukkes ved Nordborgvej. En Ny Egen Kirkevej anlægges fra Fynshavvej og 
anslutter til Egen Kirkevej ved kirkegårdens sydøstre hjørne.  
 
Der anlægges en tunnel for bløde trafikanter under Nordborgvej fra Søndergade til Egen 
Kirkevej.  
 
Visuelt er det vores vurdering, at omlægningen af vejene ikke vil påvirke udsyn fra og ind-
syn til Egen Kirke i væsentlig grad, eftersom der ikke sker hævning af terrænet.  
 
Vedr. skiltning og lysreguleringer ser det ud som om det kun bliver nødvendigt med en lys-
regulering ved Fynshavvejs udløb i Nordborgvej. Dette kan næppe undgås, men skal udfø-
res så diskret som muligt.  
 
Vi kan således anbefale en dispensation.” 

 
Kirkegårdskonsulenten har den 21. juni 2021 skrevet: 
 

”Der anlægges en tunnel til bløde trafikanter under Nordborgvej fra Sønder-

gade til Egen Kirkevej. Den eksisterende Egen Kirkevej lukkes for biltrafik til 
og fra Nordborgvej. En ny Egen Kirkevej anlægges fra kirkegårdens sydøstlige 
hjørne til krydset Nordborgvej – Fynshavvej.  
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Der er lavet to visualiseringer, en fra Søndergade og en fra Fynshavvej. Begge 
viser at indkig til kirken ikke påvirkes væsentligt.  
 
I teksten beskrives at cykelstien belyses med 3-4 meter høje master, disse synes 
ikke at være vist på visualiseringerne. Belysning kan næppe undværes helt, 
men skal udføres så diskret som muligt. Det samme gælder lysreguleringen og 
skiltningen i krydset ved Fynshavvej. På skilteplanen er vist mange skilte både 
langs Nordborgvej, Fynshavvej og den nye Egen Kirkevej. Det er vigtigt at 
denne skiltning udføres så diskret som muligt.  
 
Jeg kan således anbefale en dispensation.” 

 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har ved mail af 12. juli 2021 til Sønderborg Kommune, Miljøstyrelsen, Slot- og 
Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Danmarks Naturfredningsforening/København, Danmarks 
Naturfredningsforening/Sønderborg, Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, Dansk Ornitologisk 
Forening, Friluftsrådet centralt og Friluftsrådet Sønderborg anmodet om eventuelle bemærkninger 
til ansøgningen med høringsfrist den 16. august 2021. 
 
Der er ikke indkommet bemærkninger til ansøgningen. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensation fra fred-
ningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen.  
 
Det er fredningens formål, at sikre indsigten til og udsigten fra Egen Kirke. 
 
Fredningsnævnet finder på baggrund af beskrivelsen af de arbejder, der ønskes udført herunder sær-
ligt de udarbejdede visualiseringer, at det ansøgte ikke vil påvirke indsigten til eller udsigten fra Egen 
Kirke på nævneværdig vis. Det ansøgte er derfor ikke i strid med fredningens formål. 
 
Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, på vilkår  
 
at arbejdet udføres i overensstemmelse med ansøgningen. 
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødevare-
klagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
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Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klage-
portalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i 
de tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
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 afgørel-

sen, 
• 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. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og of-
fentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det 
nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det ge-
nerelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Miljø- og fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
Klagegebyr opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektro-
nisk overførsel eller ved indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet. Gebyr skal indbetales 
indenfor en af Miljø- og fødevareklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udlø-
bet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Miljø- og fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle 
klagen. 
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Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af den på-
klagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i Miljø- og fødevareklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som ud-
gangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret 
ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget 
en stor del af sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, 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 tilladelsen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg den 25. august 2021 

 

 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk og giad@sonderborg.dk; trte@sonderborg.dk  
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Sønderborg, soenderborg@dn.dk  
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, soenderborg@dof.dk, gert.fahlberg@bbsyd.dk   
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Sønderborg: soenderjylland@friluftsraadet.dk 
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