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Afgørelser - Reg. nr.: 01969.15

Fredningen vedrører: Bredballe Kirke

Domme

Taksations kommiss ione n

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 27-12-1952

Kendelser

Deklarationer

01969.15



FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. /:?~9;D

Matr. nr. 26~ Bredball e by,
Hornstrup sogn.

Stempel-og gebyrfri i h. t. § 33
i l. nr. 140 af 7. maj 1937.

.Anmelder:

Fredningsnævnet for Vejle amt.

Fredningsdeklaration.

Underskrevne Axel Nielsen, Bredballe ,

indgår herved på for at bidrage til at værne om Bredballe
kirkes frie beliggenhed, at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom
matr. nr. 26~ Bredballe by, Hornstrup sogn,

fredes som nedenfor anført.
Ar~alet beskrives således:

En bræmme parallel med kirkegårdsdiget og med en afstand fra
dette af 15 m.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebyggesJexXwx:k~r.x. Der maa ikke anbringes trans-

formatorstationer, telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsbode~, vogn~
til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

For fredningen ydes intet vederlag.
Denne fredningsdeklaration må lyses på min ejendom matr. nr. 26~ Bred-



balle og de matr. nre., i forbindelse med hvilke den er noteret som samlet
ejendom.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Vejle amt og menighedsrådet
for Bredballe hver for sig.

Bredba11e~ d. 16. juli 1952.
Axel Nielsen.

Godkendes i h. t. § 11 i 1, n~. 140 af 7. m~j 1937.

Fredningsnævnet for Vejle amt, do 27. dec. 1952.
P. n. v.

C.ltudbeck.
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REG. NR. "'9~9;D

Matr. nr.26f Bredballe by, Hornstrup sogn.

Stempel-og geby~fri i h. t. § 33

i 1. nr. 140 af 7. maj 1937.
Anmelder:

Fredningsnævnet for Vejle amt.

Fredningsdeklaration.

Underskrevne Bernt Mikkelsen, Bredballe ,

indgår herved på for at bidrage til at værne om Bredballe
kirkes frie beliggenhed, at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom
matr. nr. 26f Bredballe by, Hornstrup sogn

fredes som nedenfor anført.
Arealet beskrives således:

En bræmme på 10 m langs kirkegårdadiget og altså det areal
der ligger mellem kirkegårdsdiget og en linie parallel med dette
og i 10 mis afstand derfra.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges lXlKbex~x~. Der maa ikke anbringes trans-

formatorstationer, telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vognb
til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

For fredningen ydes intet vederlag.
Denne fredningsdeklaration må lyses på min ejendom matr. nr. 26:f Bred-



balle og de matr. nre., i forbindelse med hvilke den er noteret som samlet
ejendom,

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Vejle amt og menighedsrådet
for Bredballe hver for sig.

Medundertegnede Frederik Persson, Bredballe, som har erhvervet et
endnu ikke udstykket areal af ovennævnte matr. nr. tiltræder for mit
vedkommende foranstående fredningsdeklaråtion.

Bredballe, d. 16. ju1i'1952.
Bernt Mikkelsen. Fr. Persson.

Godkendes i h. t. § 11 i l. nr. 140 af 7. maj 1937.
Fredningsnævnet for Vejle amt, d. 27. dec. 1952.

P. n. v.

C. Rudbecko

KMT/MLAo
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding 
Telefon 99686800, mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk 
 

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-47-2017: Ansøgning fra Charlotte Knudsen og Mar-

tin Andresen om dispensation til at opføre en carport på nordsiden af garagen på ejendom-

men matr. nr. 26 aq Bredballe by, Bredballe. 

 

Fredningsregisteret: Bredballe Kirke  -  Reg. nr.: 01969.15 

 

 

Ansøgningen: 

 

Vejle Kommune har den 3. august 2017 sendt fredningsnævnet en ansøgning fra Charlotte Knudsen 

og Martin Andresen om dispensation til at opføre en carport på nordsiden af garagen på ejendom-

men matr. nr. 26 aq Bredballe by, Bredballe. Det fremgår af ansøgningen med tilhørende bilag, at 

carporten er projekteret med et grundareal på 6,0 x 4,7 m og en højde på 2,73 m. 

 

Retsgrundlaget: 

 

Det areal, hvor carporten skal opføres, er omfattet af en fredningsdeklaration, oprettet den 16. juli 

1952, tiltrådt den 27. december 1952 af Fredningsnævnet for Vejle Amt; det er formålet med fred-

ningen at bevare og at sikre indsigten til og udsigten fra Bredballe kirke. 

 

Det fremgår af fredningsdeklarationen, at de fredede arealer, der udgør en bræmme på 15 meter 

langs kirkediget omkring Bredballe Kirke, ikke må bebygges eller beplantes med højtstående træer, 

midlertidigt eller vedvarende, og at der ikke må anbringes genstande på arealet, som kan virke 

skæmmende for kirken og dens omgivelser. 

 

Fredningsnævnet skal derfor tage stilling til, om der kan dispenseres til projektet. 

 

Fredningsnævnets afgørelse: 

 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag. 

 

Denne afgørelse er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for frednings-

nævn § 10, stk. 5. 

  

Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, Charlotte Knudsen og 

Martin Andresen dispensation til at udvide carporten på ejendommen matr. nr. 26 aq Bredballe by, 

Bredballe. 

 

Begrundelsen herfor fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets begrundelse for afgørelse”. 
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Vilkår for dispensationen: 

 

Der gælder disse vilkår for dispensationen: 

 

 Carporten skal placeres på grunden som vist på den skitse, der er vedhæftet denne 

afgørelse. 

 

 Byggeaffald skal deponeres uden for det fredede område ved byggeriets afslutning. 

 

Hvis vilkårene ikke overholdes, bortfalder dispensationen. 

 

Sagens baggrund:  

 

Charlotte Knudsens og Martin Andresens hus er et fritliggende enfamilieshus med et bebygget areal 

på 146 m². Huset er opført på en grund umiddelbart syd for Bredballe kirke og er orienteret 

nord/syd. Der er ud for husets gavl mod nord opført en garage. Carporten skal ifølge projektet opfø-

res nord for garagen og med et overdækket areal, så indkørslen til garagen bliver overdækket. 

 

Det fremgår af ansøgningen, at carportens areal er 35 m², og at det overdækkede areal er 14 m². 

 

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at carporten skal opføres i træ, og at taget skal udføres i tag-

pap. 

 

Det fremgår af fotos, vedlagt ansøgningen, og luftfotos af ejendommen, at Charlotte Knudsens og 

Martin Andresens hus ligger syd for Bredballe kirke, og at huset i sig selv begrænser indsigten til 

og udsigten fra kirken.  

 

Det fremgår endvidere af luftfotos af huset og de omliggende arealer, at der umiddelbart vest for 

Charlotte Knudsens og Martin Andresens hus er opført et større hus, som begrænser indsigten til og 

udsigten fra kirken. 

 

Det fremgår af en mail af 19. august 2017 fra Bredballe Menighedsråd til Haderslev Stift, at menig-

hedsrådet har behandlet sagen på et møde den 17. august 2017, og at menighedsrådet har besluttet at 

protestere mod opførelsen af carporten. 

 

Menighedsrådet anfører i mailen blandt andet: 

 
”Vi synes, at den over 50 år gamle fredningsbestemmelse skal respekteres. Vi henser til, at bestemmel-

sen er meget præcist formuleret. Vi ønsker, at der ikke foretages bebyggelse på nogen art af arealet. 

 

Vi henser til, at en dispensation kan medføre, at andre af vore naboer vil påberåbe sig lignende retter.. 

Og vi henser til risikoen for, at nuværende eller senere grundejer med eller uden forudgående drøftelser 

med os vil ændre anvendelsen i forhold til det nu ansøgte...”   
 

Fredningsnævnets behandling af sagen: 
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Fredningsnævnet sendte den 10. december 2017 sagen i høring og har anmodet Vejle Kommune, 

Miljøstyrelsen, København, Haderslev Stift, Vejle Provsti, Bredballe Menighedsråd, Danmarks Na-

turfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening om eventuelle bemærkninger til 

ansøgningen med høringsfrist den 3. januar 2018. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har i brev af 10. december 2017 anført blandt andet: 

 
”… 

 

Bredballe Kirke er mod nord, øst og syd omgivet af en Kirkefredning dateret 27-12-1952. 

En bræmme parallel med kirkegårdsdiget og med en afstand fra dette på 10-15 meter skal værne om 

Bredballe Kirkes frie beliggenhed. 

Arealet må ikke bebygges. Der må ikke anbringes transformatorstationer, telefon- eller telegrafmaster, 

skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. 

 

DN har vurderet det fremsendte projekt og har ligeledes besigtiget området, der er yderst velkendt. 

 

Det er DN´s vurdering, at en opførelse af en carport i forlængelse af den eksisterende garage på ingen 

måde vil forstyrre hverken indsigten til, eller udsigten fra den højt beliggende Bredballe Kirke. Ej heller 

vil det planlagte byggeri påvirke Bredballe Kirkes frie beliggenhed. 

 

DN kan derfor anbefale fredningsnævnet at meddele ansøger dispensation fra fredningsbestemmelserne 

til gennemførelse af projektet….” 

 

Danmarks Naturfredningsforening har i en supplerende udtalelse, dateret den 1. januar 2018 anført 

supplerende blandt andet: 

 
”…  

 

DN-Vejle fremsendte allerede 10.12.2017 bemærkninger til ovennævnte sag. På det tidspunkt havde vi 

ikke haft lejlighed til at gennemlæse de skrivelser, som henholdsvis Haderslev Stift, Den Kongelige 

Bygningsinspektør og Bredballe Sogns Menighedsråd havde fremsendt. 

 

Vi kan se, at alle førnævnte er kritiske i forhold til en dispensation til opførelse af en carport på matr. 

nr. 26aq Bredballe By, Bredballe. 

 

DN-Vejle har derfor endnu engang besigtiget området ved og omkring Bredballe Kirke og matr. nr. 

26aq Bredballe By, Bredballe samt gennemgået det fremsendte projektmateriale. 

 

Det er fortsat vores helt klare opfattelse, at en carport opført som vist på den fremsendte tegning med et 

grundareal på 6 x 4,7 m og en højde på 2,73 m på ingen måde vil være forstyrrende for Bredballe Kir-

kes frie beliggenhed. Carporten vil ikke fra nogen retninger hindre indsigten til kirken, ligesom carpor-

ten overhovedet ikke være synlig set fra kirkens nære omgivelser. 

 

Set fra den højtbeliggende Bredballe Kirke mod syd er der en flot udsigt over Vejle Fjord og de mange 

villaer på skråningen mod fjorden. Med lidt god vilje kan man netop ane toppen af rygningen på ejen-

dommen Kirkebakken 26, men en carport med fladt tag, som ca. vil være 2 m lavere end huset, vil ikke 

blive synlig fra området omkring kirken. 

 

Naboejendommen Kirkebakken 24, som har en meget stor bygningsmasse og en betydelig højde, er 

meget synlig set fra kirken, men denne ejendom ligger ligesom nr. 26 umiddelbart syd for frednings-

grænsen. Dog må DN konstatere, at en tilbygning på den nordlige side af ejendommen Kirkebakken 24 

ligger i den fredede zone. Der er ingen oplysninger på miljøportalen, der indikerer, at der er givet di-

spensation til denne tilbygning eller den er påtalt af tilsynsmyndigheden. Tilbygningen har dog en be-

grænset bygningsmasse, herunder højden, og DN ville, hvis vi var blevet spurgt, have anbefalet en di-

spensation. 
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De fremsendte skrivelser fra de kirkelige myndigheder og en ny besigtigelse af området har således ik-

ke ændret DNs holdning til projektet. 

 

DN  anbefaler således fortsat fredningsnævnet at meddele ansøger dispensation fra fredningsbestem-

melserne til gennemførelse af projektet…” 

 

Charlotte Knudsen og Martin Andresen har i en mail, dateret den 1. januar 2018 anført blandt andet: 

 
”… 

 

Vi har i forbindelse med på vores ejendom; Kirkebakken 26, 7120 Vejle Ø, tidligere fremsendt oplys-

ninger og billeder af vores ejendom til Vejle Kommune, i forhold til den renovering og udbygning af 

carport, som vi ønsker at foretage. 

  

Formålet med dette brev er at fremsende yderligere fremskaffet materiale for at synliggøre overfor 

Fredningsnævnet, at byggeriet efter vores bedste overbevisning, ikke vil have nogen æstetisk betydning 

i forhold for vores nabo – Bredballe Kirke. Vi mener ikke, at en dispensation vil stride mod frednings 

oprindelige formål og henviser til § 50, stk. 1 i Naturbeskyttelsesloven. Ligeledes henviser vi til tidlige-

re behandling af en fredningssag, hvor Naturklagenævnet udtaler følgende: 

  

..”deklarationer fra 1952 indeholder ikke et beplantningsforbud og ej ikke plejebestemmelser. Der kan 

derfor være god grund til at tage deklarationerne op til revision og modernisering, når der opstår mu-

lighed herfor. (…) Den oprindelige afgrænsning af fredningerne blev imidlertid til efter forhandling og 

var ikke altid udtryk for, at der med de aftalte grænser blev opnået præcis den sikring af ind- og udsy-

net til kirken, som var formålet. Grænserne skal derfor ikke automatisk fastholdes, som de blev fastlagt 

i sin tid, men bør undtagelsesvis kunne ændres” 

 

 Den tidligere sag er naturligvis ikke direkte sammenlignelig med vores, idet vi i vores tilfælde ikke har 

noget ønske om at ændre grænserne – men blot en mindre dispensation fra fredningen.  

 

Baggrund  
Vi købte vores hus i 2010 – dengang kunne Vejle kommune fortælle os, at der var en fredning på vores 

grund – men man kunne ikke se, hvad fredningen indeholdt. 

  

Vi gik for to år siden i gang med en planlægningsproces for udvendig renovering af vores hus. Vi har 

haft såvel arkitekt samt bygningskonstruktør til at færdiggøre de tegninger, som vi efterfølgende har 

fremsendt til Vejle Kommune med den ønskede renovering af vores hus og herunder carport. I forbin-

delsen med ansøgning om byggetilladelse i foråret 2017, får vi oplyst af Teknik og Miljø forvaltningen 

ved Vejle kommune, at alle fredninger i Danmark i årene efter 2010 er blevet digitaliserede og at servi-

tutten indeholder en Exner fredning. Derfor skal vores ønske om renovering og udbygning i høring.  

 

Vi har forstået, efter vores først fremsendte ansøgning, at det kan være en større sag end vi hidtil troede 

at få en dispensation. Vi har således fremfundet billeder og dokumentation i de lokale arkiver, der yder-

ligere kan synliggøre vores dispensationsansøgning.  

 

Bredballe Kirkes omgivelser  
Bredballe kirke var oprindelig en landsbykirke, hvilket ses af vedhæftede foto som stammer fra Vejle 

Stadsarkiv og viser kirken omkring år 1950, hvor Exner fredningen frivilligt er underskrevet af de da-

værende lodsejere. I løbet af de sidste 70 år, har kirken ændret status fra at være en landsby kirke til at 

være en forstadskirke.  
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Bredballe Kirkes omgivelser: 

 

Bredballe Kirke omkring år 1950: Kilde: Vejle Stadsarkiv 3  

På billedet nedenfor kan det ses, at Bredballe Kirke ligger højt (vi vurderer selv, at kirken ligger ca. 10 

til 15 meter højere end vores ejendom).  
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Bredballe Kirke og omgivelser, September 2011 ønsket carport  

 

Kilde: http://www.bredballelokalhistoriskeforening.dk/galleri-2/luftfotos/  

 

Der er ligeledes opført mange ejendomme tæt på kirkens omgivelser som tilfældet er, når en kirke gen-

nem årerne ændrer status fra landsbykirke til forstadskirke. Der er endvidere opført bebyggelse indenfor 

den oprindelige fredningsgrænse. Dette på såvel Kirkebakken som på Mølgårdsvej. Se billede fra Fred-

ningsnævn.dk nedenfor. Vi kan se, at disse bebyggelser er godkendt af Vejle Kommune.  

 

 

 
  

Bredballe Kirke og omgivelser,  September 2011     ønsket carport   
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I forhold til den Exner fredning, der eksisterer på vores ejendom og hvor formålet er at sikre ind- og ud-

syn til Kirken, mener vi ikke, at carporten hindrer formålet, frit ind- og udsyn. Vi ønsker på ingen måde 

at hindre ind- og udsyn til kirken og en carport på 2,75 meters højde er ikke i konflikt med fredningen. 

Højdeforskellen er betydelig (ca. 10-15 meter) og carporten vil ligge ”gemt” bag store træer på kirkes 

grund. Vi har været rundt i alle dele af Bredballe området og har ved selvsyn kunnet konstatere, at en 

carport, efter bedste overbevisning, ikke kan ses, hverken fra Bredballe Kirke og ej heller ikke vil hin-

dre indsyn til kirken fra nogen parceller i området. De eneste der vil kunne se carporten er os og vores 

nærmeste nabo på Kirkebakken nr. 24, som vi deler indkørsel med. 

 

 

Husets arkitektur 

 

Det er det vores hensigt og opfattelse, at en forbedring af arkitekturen på vores hus som oprindelig er 

fra 1964, også vil være en forskønnelse af kirkens nærmeste omgivelser (selvom vores hus, bortset fra 

taget, kun kan ses såfremt man står helt nede ved den sydligste kirkegård og kigger ind gennem hæk-

ken). Selve carporten ønskes opført i lette materialer og med et let udseende. I øjeblikket oplever vi, at 

omgivelserne til vores hus skæmmes med et rodet indtryk i indkørslen og på gårdspladsen, idet der ofte 

holder mange biler i indkørslen og på gårdspladsen og op af hækken ind til kirkegården.   

 

 
 

Billede af indkørsel til Kirkebakken 26, hvor der ønskes carport i forlængelse af eksisterende garage og 

med overdækket baldakin ind til hovedindgang. 
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Ønsket udseende på carport  

  
 

 

 

 

Arkitekt tegninger set fra forsiden af huset 
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Beplantning i og omkring Bredballe Kirke  
Kirken og kirkegården er oprindeligt og gennem årerne beplantet med 25-30 meter høje træer som na-

turligt skærmer for meget af det ind- og udsyn der ellers måtte være til kirken. De senere år er der end-

videre plantet træer direkte op til hækken ind til vores grund. Indenfor de næste par år, vi disse træer 

også skærme for ind- og udsyn til denne del af kirken til og fra vores gårdsplads.  

 

 

 
 

Hækken der støder op til kirkegården set fra Kirkebakken nr. 26. Hækken har en højde på 2 meter.  

 

 

Ved en gennemgang af de offentlig tilgængelige dokumenter, herunder ”Weblageret”, kan vi konstate-

re, at Bredballe Kirke igennem årerne ikke på noget tidspunkt har gjort indsigelser mod de bebyggelser, 

der pt. findes indenfor fredningsgrænsen på hverken Mølgårdsvej og Kirkebakken. Der har således ikke 

været nogen bemærkninger fra kirken, hverken i det daglige tilsyn, det årlige tilsyn med menighedsrå-

det eller det treårlige ”provstesyn” med kirken, kirkegården eller dens omgivelser2. Vi vurderer derfor, 

at man ikke har skønnet, at disse bebyggelser har været æstetisk til gene for Bredballe Kirke eller dens 

omgivelser. Derfor vurderer vi heller ikke, at den tiltænkte carport til vores ejendom (som ligger helt 

udenfor Kirkens synsfelt) kan komme til at genere Kirkens omgivelser, hverken nu eller i fremtiden.  

Som nabo til kirken ønsker vi en naturlig balance mellem kirkens omgivelser og de omkringliggende 

huse, hvilket også er det Kirkeministeriet lægger op til i deres publikation: ”Kirker og Kirkegårde fra 

2001”. Vi vil derfor foreslå, såfremt det ønskes, at den tiltænkte carporten tinglyses til kun at måtte an-

vendes til carport og derfor ikke kan tages i brug til andre formål, hverken nu eller i fremtiden. Dette vil 

kunne fjerne en eventuel usikkerhed Menighedsrådet måtte have omkring formålet med byggeriet.  

Vi håber, at vi med det fremlagte materiale har synliggjort overfor Fredningsnævnet, at vi med den øn-

skede renovering af vores ejendom ikke er imod den oprindelige fredning og er med til at bevare vær-

dighed omkring kirken og dens omgivelser…” 

 

Miljøstyrelsen har i en mail, modtaget den 4. januar 2018, oplyst, at styrelsen vurderer, at projektet 

ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrear-
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ter, der fremgår af habitatdirektivets bilag VI, og at ansøgningen ikke i øvrigt giver styrelsen anled-

ning til bemærkninger. 

  

 

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse: 

 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.  

 

Arealet syd for Bredballe Kirke er omfattet af en frivillig fredning, der skal sikre kirkens frie belig-

genhed. 

 

Formålet med kirkeomgivelsesfredningerne har generelt været at bevare kirkerne som en del af 

landskabs- og bybilledet. Det indebærer navnlig, at indsigten til kirkerne, set fra såvel nære som 

fjerne omgivelser, skal bevares, at udsynet fra kirkerne skal beskyttes, samt at der skal fastholdes et 

frirum i kirkernes nærmeste omgivelser. 

 

Det fremgår af luftfotografier af området og de fotos, fredningsnævnet har modtaget, at Bredballe 

Kirke er omgivet af tæt lav bebyggelse, at Charlotte Knudsens og Martin Andresens hus ligger i 

anden række, set fra bygaden, at kun en begrænset del af carporten overskrider fredningsgrænsen, 

og at carporten på grund af dens placering vil være uden betydning for indsigten til og udsigten fra 

kirken. 

   

Fredningsnævnet lægger endvidere til grund på baggrund af luftfotos af området, at carporten ikke 

har nogen betydning i bybilledet og landskabsbilledet omkring kirken. 

 

Fredningsnævnet vurderer derfor, at der kan meddeles Charlotte Knudsen og Martin Andresen di-

spensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til at opføre carporten på de vilkår, der 

er anført i afsnittet ”Vilkår for dispensationen”. 

 

Fredningsnævnets afgørelse går således ud på, at Charlotte Knudsen og Martin Andresen får di-

spensation til at opføre carporten. 

 

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

  

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 u-

ger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog al-

tid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Føde-

vareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevne-

neshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen ud-

løber 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, 

http://www.naevne-neshus.dk/
http://www.naevne-neshus.dk/
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 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 væsent-

lige, 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 virk-

ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-

sen 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 ef-

terkommelse 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 tilbagebe-

tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-

relsesudkast i partshøring. 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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. 

 

Kolding, den 1. februar 2018. 

 

 
 

 

Denne afgørelse er sendt til: 

 

Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning – post@vejle.dk  

Miljøstyrelsen – mst@mst.dk  

Haderslev Stift – kmhad@km.dk 

Vejle Provsti – bejle.provsti@km.dk 

Bredballe Menighedsråd – hh@holmhansen.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø - dn@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforenings Vejle afdeling – ufferomer@gmail.com 

Friluftsrådet, Scaniagade 13, 2450 København SV – fr@friluftsraadet.dk 

Friluftsrådet c/o Lone Høgholt – trekantsområdet@friluftsraadet.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V – natur@dof.dk 

DOF Vejle – vejle@dof.dk 

Charlotte Knudsen og Martin Bo Andresen martin.andresen@mail.dk 
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