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REG. NR. ,2//JI

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

Akt: Skab nr.
(mifyldes af dommerlrontoret)

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

el1er (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

22c.30c He~ b~ O so~n.
Købers }
K d't bopæl:re. I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant Rndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr, nr. 220

af He. by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til ,Hem kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske. npg~n"bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu lttrrr':eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod syd OS vest
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af en linie parallel med det nordre og østre
tirkegårdsj1~ 1 15 m afstand udgående fra det østre skel at 24b
til det norure skel af 22d

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Rem aogn.hvcl' for sig.

, den 1951.Rem 29.nov.
;'t.::ren Slmoi:"a~Gn.

Til vitterlighed:

]".W1l1umagård
l ter Cr

r,~.1'!eoh



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil .'
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 19#.15.fe'tr.
V. aasll.ussen.Otto Itiørboe. N. Ja co't'sen.

Indført 1 t1ngbo"~en fOr retskxeJe nr. 77.~kiv e kebstad
m.v., ~en 30.murta 1~54.

'Lyat. • • • •
torentzen.

Genpartens rigtip-!Jcd b k c
":1'. _1 • • t> e tættes.
.. Vill..l.IUngsnævuet [01' V'l

den iOorg amis.råd5!~ed~

"6.4Pp
1T,19SS

•" .



REG. NR. -1//)/ A ... / I,

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,

H{JI1.

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerlrontoret)~'b.<"41:'.~Oø ll~m

bj! ug sogn. Købers }
K d·t bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri
h. t. lov 140/37.

Stempel: kr. øre.

DeklaratioD.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 24b

af He. by 0& sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til nem kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu lttMY eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod ~
"'i'tf~ki'.-llk....egoå.rdildiget eg i9Yfigt ~!...

en l:1nle u\~:åend. iT. et pu~kt pA de" øatll-§-:e
skel &.f 24b 50 11 fra so~n eve~ en tViJllS OTNr m.nr. 24b p(;;\l'l.ll";cl :.:ed
130 .:ll'1E:vu j en

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. !fem.sogn hVer far alg•.

1951.

Til vitterlighed:

Jacob 0otergl4- d
::Jo~..,erhiJ.8fQ l';~iur~J.



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Otto Uø:r'troe.

Viborg, den 199f.15. februar

:rrh~f"rt 1 {tliilbo~~eafOl: ret$kre'~o nr. 77t :.ndve kø<:stu,.~m.v.
de~ '::.3.1~54.

• • • iii

~.. . . .
Genpartens rigtighed bekræftes.

FredningsnæVl~et fol' Viborg amts::ådslc:cd:;ij
den

...... ' .. -6.APR.1955

J\~
, ~-

.'
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DISPENSATIONER>

Afgørelser- Reg. nr.: 02114.00

Dispensationer i perioden: 24-10-1983 - 22-05-1991



N A l' U R t ~ E i) N I N G S N Æ V N E T
for Vll.(,rg amts sydlige fn'dnlngskreds

ADR .LAtJDBOGÅI<D[~., rÆLLEDVEJ 1
TLF, (05) ·671228

KO~!ortld 9·12, lerd.g lukket

REG. N R. ~.\ \l{
B B O O V I B O R G, den

•
.J.. :::;.';1'';' ve1se af 20. september 1983 11ur De anmodet om -(,ill,-,-G~1se til oJ;-

.~ti_1 in, af e t be to n11ee;n fra ske11l:t til Hem kirke o C" ne d 1,i1 ve jen

:D:in21y~;J-;e. Ar(;alet er delvis omfattet af bestemmelserne i deklCir2tio-

n~n an rrednin~ af Hem kirkes ulli~ive18er.

Nationa1museets 2. afdeling har i en til sagen indhentet udtalelse af

21. oktober 1983 ikke villet rejse indvendinfer mo~ ~egnet, som vil

olive sløret af en nærmere angivet beplantnin~.

l ill2dfør af naturfrednin~slovense,
~i11a~~}se til he~net.

e o PIJ 2rL3u.lJh e den henledes

§ 34 €iver fredningsnævnet herved

på, at ti11caelsen bortfalder, s&i'remt denej i}'~kt;;er udny t tet inden 5 år fra da"LCJ.

Ol~;;jc:.;.!.·};sorrJ18uenhenle<ies endvidere pu, at freQninR'snævl:2ts c:.f[iCl'",lse

:;ciD patiages til overfredninR'snævnet, Ama1iegaue 7, le:)b E~l-enija"yn .i:~.,

ul.c.. a"::'Danmarks Naturfrednin::sforc:ning og i;Ji1jøI:;inh:t8ren. K1ace-

;ri~ten er 4 u~er fra den dag, ma~ har fået meddelels6 Ofu ai~ørelsen,

o - l.ill'.1delsen kan ikke udnyttes, l'rur klagefl'i::1ten er ualøbet, ILedmir,-

ure Gen opretholdes af klagemyndirhedene

hopi af denne skrivelse er sendt til

lngc;zlann Jensen, V.H.Strandvej 23, Lihme pr. 7862 Bradal,

Peter Jacobsen, Frederiksdal Alle' 5, 7800 Skive,_IIVilJor.'! EilIltslwmmunes fro=dningskontor og plankontor, P03:.bcks 21,8000 Viborf

3!-; i ve kc"TImune o f! kOlfilllunens vurde rinD"sråd, kOIli..I1mnekonto :::-et, 7800 Ski ve,
i-re_~ninf';ss ty rel senJ..._Amali~Bad~-lJ..J_. 1256 Jh~g~nha vn K....J--

~~:~arks Naturfredninpsforenin~, Fr8deriksber~ Runddel l, 2000 Kbhvn.F.,

e!i;:;.i:l :,.eni:::-hedsråd v/formanden Peter 1,l.Brask-Nie1Gen, ner::., 7000 Sr:..ive,

NationaJ~useets 2. afdeling, 1220 ~øbenhavn K., j.nr. 1431/63.

? -, PVc "19~q_ • t... (i ......

r.
i" -'~

Re.rcw:l

- --
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NATU RFRE DN IN GSNÆVN ET
for Viborg amts sydlige fredningskreds

p

~I/I
1800 VIRiG, Ni.28. januar
Fredn.j.nr.H - 10/1986

1987
TLF. (06) -62 1228

Kontortid 9·12. lerdao lukkat

ADR. GRAVENE 2 •
'fi! ~reolningslT6gisterei
til orientering ft,h -J'~M

I skrivelse af 3l.oktober 1986 har De på vegne Hem Menighedsråd anmodet
fredningsnævnet om tilladelse til opførelse af et redskabshus med contai-
nerplads ved Hem Kirke på en tillagt del til matr.nr.l b Hem by, Hem,
tilhørende Hem Kirke.
Fredningsnævnets tilladelse er nødvendig, fordi byggeriet Øns~es foreta-
get på et område, der er omfattet af en deklaration om fredning af Hem
Kirkes omgivelser, jfr. naturfredningslovens § 34.
Viborg amtskommunes fredningskontor har i skrivelse af 8. januar 1987 ud-
talt bI.a., at det "ansøgte redskabshus vil blive placeret inden for.det
fredede område, umiddelbart op mod kirkegårdsdigets nordvestlige hjørne.
Der er i forvejen en del bebyggelse nord og nordvest for kirken, således
at udsigts-og indbliksforholdene fra disse retninger næppe vil ændres
væsentligt."• Under hensyn til det således oplyste og til byggeriets karakter og for-
mål finder fredningsnævnet at kunne give den efter naturfredningsloven
nødvendige tilladelse.
Der er herved alene taget stilling til, om tilladelsen kan gives efter
bestemmelserne i naturfredningsloven, og der må tillige indhentes tilla-
delse fra bygningsmyndighederne og eventuelt andre myndigheder.
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke
er udnyttet inden 5 år fra dato.

-•e

Opmærksomheden henledes endvidere på, at fredningsnævnets afgØrelse i
medfør af naturfredningslovens § 58 kan påklages tiloverfredningsnævnet,
Amaliegade 7, 1256 København K. bl.a. af Danmarks Naturfredningsforening
og miljøministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, man har fået
meddelelse om afgørelsen, og tilladelsen kan ikke udnyttes, fØr klage-
fristen er udløbet. Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, med-
mindr~ den opretholdes af klagemyndigheden .
Kopi af denne skrivelse er sendt til:
Bent Jensen, Egevej 5, Lem pr. 7861 Balling,
Peder Chr. Kirkegaard, Fælledvej 27, Hald, 7840 Højslev,
Skive kommune og kommunens vurderingsråd, kommunekontoret, 7800 Skive,
viborg amtskommunes plankontor og fredningskontor, j.nr.8-70-52-1-779-3-86,
Skov- og-Naty sen Amalie ade 13,1256 KØbenhavn K.,
Danmarks Naturfredningsforening, Fre er s erg un e ,2000 Kbhvn.F.,
Hem menighedsråd v/S.Sørensen, Krarupvej 29, Hem pr. 7800 Skive.

Mod~getl
Skov- og Naturstyretsen

, ' I 2 9 JAN. 1987

MIlJøministerIet
3. nr. F. 1L12· 3 9N.

Arkitekt-& Ingeniørfirma Tage Hansen & Sennels,
v/Børge Nielsens Tegnestue ApS,
Nordbanevej 8,
7800 Skive

&-



/, Naturfredningsna>V"net
... for Viborg amts sydlige fredningskreds
... Gravene 2, 8800 Viborg

Tlf. 06 62 12 28
Kontortid 9-12, lørdag lukket

REG. NR. ~ /J Y

Viborg, den 2. december 1987.
Fred.j.nr. H 7/1987.
Deres j.nr. 01.012.05 P16.

Skive Kommune,
østergade 13,
7800 Skive.

I skrivelse af 19. oktober 1987 har Skive Byråd ansøgt frednings-
nævnet om godkendelse af lokalplanforslag nr. 72 vedrØrende er-
hvervsområde ved Danelykke i Hem.
Fredningsnævnets tilladelse er nødvendig i medfØr af naturfred-
ningslovens § 34, fordi lokalplanen vedrører et område, der er
omfattet af en deklaration af 29. november 1951 om fredning af
Hem kirkes omgivelser, hvorefter det bl.a. er bestemt, at der

"ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller fore-
tages nogen beplantning eller andet, der nu eller senere kan virke
skæmmende eller hæmmende for udsigten til eller fra kirken eller
kirkegården.

Den del af matr.nr. 22 ~ Hem By, Hem, som den fornævnte bestemmelse
angår, begrænses mod syd og vest af kirkegaardsdige i 15 m afstand
udgaaende fra det østre skel af 24 !? til det nordre skel af 22 g."

Fabriksinspektør Elinor Brask Nielsen, A/S Klorinfabrikken, op-
lyste under besigtigelsen, at det er nødvendigt for virksomhedens
drift, at der fortsat er mulighed for bilkØrsel på det befærdede
areal mellem fabriksbygningen og kirkegårdsdiget. Hun oplyste
endvidere, at fabrikkens behov for bygningsudvidelse må antages
at være dækket med den nu ansøgte udvidelse, der skal ske i for-
længelse af den eksisterende bebyggelse i østlig retning.
Svenning SØrensen udtrykte på menighedsrådets vegne betænkelighed
ved at tillade kørsel på det befæstede areal. Sognepræst Bjarne
Krohn tilsluttede sig denne betænkelighed. ,Som begrundelse an-
førtes navnlig, at støjen fra kØrsel med lastbiler kan virke ge-
nerende ved begravelser. Svenning SØrensen kunne i øvrigt henhol-
de sig til det, der er anført i et af Viborg Stiftsøvrighed ud-
arbejdet referat af et mØde den 10. april 1987 mellem repræsentan-
ter for kommunen, kirken og klorinfabrikken. Det fremgår heraf,
at de kirkelige myndigheder har udtalt sig imod, at arealet mel-
lem kirkegården og klorinfabrikkens bygninger anvendes til kØrsel
og parkering.
Det konstateredes, at der ikke er indhentet tilladelse fra nævnet
til den i 1976 udfØrte befæstelse af det nævnte areal.
Det fremgår, at klorinfabrikkens bygninger er placeret nord for
kirkegården umiddelbart uden for det 15 meter brede fredede areal
langs det nordlige kirkegårdsdige. Dette fredede areal fremstår
nu for størstedelen som et befæstet kØreareal.
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Ved afgørelsen bemærkes indledningsvis, at der eksisterer et
afgørende modsætningsforhold mellem fredningens formål - sik-
ring af kirkens frie beliggenhed og udsigten til og fra kir-
ken - og klorinfabrikkens placering nær kirkegården. Dette
modsætningsforhold findes, når fabrikken fortsat skal eksiste-
re på stedet, bedst at kunne søges udjævnet ved det af kommunen
fremsatte forslag, hvorefter der plantes en ny bØge hæk nord for
kirkegårdsdiget, således at fabriksbygningerne med tiden skju-
les mest muligt. samtidig bØr det sikres, at arealerne øst for
kirken yderligere friholdes for bebyggelse m.v.
Under hensyn hertil finder fredningsnævnet at kunne give den
efter naturfredningsloven nødvendige tilladelse til det ansøgte
på vilkår, hvorom der under besigtigelsen for så vidt blev op-
nået enighed med klorinfabrikken,

at det fabrikken tilhØrende areal øst for kirken helt friholdes
for bebyggelse og oplagsplads,

at det befæstede areal mellem kirken og fabriksbygningerne begræn- ~
ses til et areal, der overalt ligger mindst 6 meter fra kirke- ~

,gårdsdiget , .

at der langs sydsiden af det herefter befæstede areal, det vil sige
ind mod kirkegårdsdiget, opsættes en stensætning med en højde på
ca. 0,5 meter, hvorefter arealet mellem stensætning og foden af
kirkegårdsdiget fyldes op,

at der på det således opfyldte areal langs stensætningen plantes en
bøgehæk med henblik på efterhånden at sk~uJe for udsigten fra
kirkegården til fabriksbygningerne, og

at denne hæk stedse vedligeholdes.

Mellem kirkegårdsdiget og det befæstede areal kan der om Ønsket
i øvrigt foretages en slØrende beplantning, der i så fald sted-
se skal vedligeholdes. e,
Vilkår svarende til foranstående forudsættes optaget i lokal- ~
planen, hvorfor nævnets afgørelse ikke tinglyses på ejendommen. W.
Det forudsættes endvidere, at der i lokalplanen optages bestem-
melser om, hvem forpligtelsen til at sørge for, at foranstående tt
vilkår stedse er opfyldt, påhviler. Dispensation fra de nævnte
vilkår kan alene ske med tilladelse fra nævnet.
Der er ved foranstående alene taget stilling til, om tilladelse
kan gives efter bestemmelserne i naturfredningsloven.
Opmærksomheden henledes på, at' tilladelsen bortfalder, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.
Opmærksomheden henledes på, at fredningsnævnets afgørelse i
medfØr af naturfredningslovens § 58 kan påklages til Overfred-
ningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 HØrsholm, bl.a. af Viborg
Amtskommune, kommunalbestyrelsen i Skive Kommune, klorinfabrik-
ken, Danmarks Naturfredningsforening og miljøministeren. Klage-
fristen er 4 uger fra den dag, man har fået meddelelse om af-
gørelsen, og tilladelsen kan ikke udnyttes, før klagefristen 4t

1



er udlØbet. Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes~T
~ medmindre den opretholdes af klagemyndigheden.

e
•e

Poul SØrensen
Kopi af denne skrivelse er sendt til:
Bent Jensen, Egevej 5, Lem, 7861 Balling,
BØrge Quist Olesen, Grønningen 16, 7800 Skive,
Viborg Amtskommunes fredningskontor og plankontor, Postboks 21,
8800 Viborg,
Skive Kommunes vurderingsråd, østergade 13, 7800 Skive,
Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,
Danmarks Naturfredningsforening, NØrregade 2, 116S-København K,
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Bjarne Christen-
sen, Floutrupvej 26, 7870 Roslev,
Kloringruppen, Danelykke 3, Hem, 7800 Skive,
Viborg StiftsØvrighed, Bispegården, Domkirkestræde 1, 8800 Vi-
borg, Deres j.nr. 5131/0705,
Hem Menighedsråd v/Svenning SØrensen, Krarupvej 29, Hem, 7800
Skive.
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OVERFREON INGSNÆVN ET
;./I Y
Slotsmarken 15 Me/ic
2970 Hørsholm
Telefon 02 76 57 18

REG.NR.

".~ Skive Byråd
• Plan- og Bygningsudvalget

Postboks 509, 7BOO Skive
Den 02.06.88
J.nr. 2727 K/87

Viborg Stiftsøvrighed
Bispegården, Domkirkestræde l
8800 Viborg
Advokatfirmaet Nielsen, Andersen
&: Nielsen
Postboks 335
6000 Kolding

./ .,.,0

Vedr. Kommunens j.nr. 0.1.02.5P16, Stiftsøvrighedens j.nr. 5131/0705 og advo-
katfirmaets j.nr. 5-4835.

Fredningsnævnet for Viborg Amts Sydlige Fredningskreds har den 2. december
1987 truffet en afgørelse, der vedrører anvendelsen af arealer tilhørende Klo-
rinfabrikken A/S, Hem. Afgørelsen er truffet i medfør af naturfredningslovens
§ 34, jfr. en i 1954 tinglyst deklaration om fredning af Hem Kirkes omgivel-
ser. Viborg Stiftsøvrighed har påklaget afgørelsen tilOverfredningsnævnet.

Fredningsdeklarationen hviler på et 15 m bredt bælte nord og øst for det dige,
der omgiver kirkegården. Dette areal er dele af nu matr.nr. 22 g og 22 ~ Hem
By, Hem, som ejes af Klorinfabriken A/S. I deklarationen er det bestemt, at
der på arealet lIikkemå ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller
foretages nogen beplantning eller andet, der nu eller senere kan virke skæmmen-
de eller hæmmende for udsigten til eller fra kirken eller kirkegården".

Klorinfabrikken A/S påbegyndte i 1971 sin produktion i et nedlagt mejeri på
matr.nr. 22 g nord for kirken og udarbejdede i 1985 planer for en udvidelse af
virksomheden. Udvidelsesplanerne omfattede opførelse af nye bygninger på matr.
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nr. 22 g uden for det fredede areal samt indretning af befæstede køre- og par-
keringsarealer på matr.nr. 22 g og 22 h både uden for og på det fredede areal.

Matr.nr. 22 g ligger i byzone og matr.nr. 22 h i landzone.

•
Skive Byråds Plan- og Bygningsudvalg gav i april 1986 virksomheden tilladelse
til at iværksætte de første etaper af udvidelsen, som ikke fandtes at nødven-
diggøre lokalplan. Udvalget besluttede samtidig, at der skulle tilvejebringes
en lokalplan for de senere udbygningsetaper, hvorved en del af matr.nr. 22 h
skulle overføres til byzone •

Viborg Amtsråd gav den 25. juli 1986 tilladelse efter by- og landzoneloven til
"etablering af et befæstet manøvreareal (vendeplads for lastbiler)" på en nær-
mere angivet del af matr.nr. 22 h nordøst for kirken. Ansøgningen om zone lovs-

./ .
tilladelse var anbefalet af Skive Kommune og blev af Amt6t -forelagt Hem Menig-
hedsråd til udtalelse. I en skrivelse af 27. juni 1986 udtalte Menighedsrå-
det, at man ikke havde betænkeligheder ved det ansøgte, såfremt et 5 m bredt
bælte langs kirkegårdsdiget friholdes for lastbiltrafik, parkering af lastbi-
ler og oplagring. Amtets zonelovstilladelse blev meddelt på vilkår i overens-
stemmelse hermed. En del af det areal, der således blev tilladt befæstet, er
omfattet af fredningsdeklarationen.

-e
•te

Byrådsudvalget vedtog i december 1986 et udkast tillokalplan nr. 72 for et er-
hvervsområde ved Danelykke i Hem, senere dateret 5. februar 1987. Lokalplanom-
rådet var begrænset til at omfatte matr.nr. 22 g og den del af matr.nr. 22 ~,
der skulle medgå til fabriksudvidelsen, herunder det ovennævnte "manøvreare-
al". Byrådsudvalget sendte udkastet til Menighedsrådet til eventuelle bemærk-
ninger. l den anledning fremsatte Viborg Stiftsøvrighed den 3. marts 1987 nog-
le indvendinger over for Kommunen.

Efter et den 10. april 1987 afholdt møde mellem bl.a. repræsentanter for Kommu-
nen, Stiftsøvrigheden, Menighedsrådet og fabrikken besluttede Byrådsudvalget.
at ændre udkastet tillokalplan, så planen ville omfatte kirkens omgivelser
til alle sider. Blandt ændringerne var, at stort set hele matr.nr. 22 h syd
for "manøvrearealet" samt det øst derfor beliggende landbrugsareal som "land-
skabskiler" skulle friholdes for bebyggelse. Ændringerne er foreløbig kun
skitseret af Kommunen.
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Byrådsudvalget fremsendte den 19. oktober 1987 10kalplanudkastet ef 5. februar
~ 1987 til Fredningsnævnet med oplysning om de besluttede ændringer. Udvalget

anmodede om Nævnets godkendelse i henhold til fredningsdeklarationen af, at en
allerede i 1976 - uden forelæggelse for Fredningsnævnet - foretaget befæstelse
af et køreareal ved det nordlige kirkegårdsdige bibeholdes, og at der som af-
skærmning plantes en bøgehæk parallelt med og i en afstand af 2 8 2,5 m fra
dette dige •

I den påklagede afgørelse af 2. december 1987 udtalte Fredningsnævnet enstem-
migt, at der består et afgørende modsætningsforhold mellem fredningens formål
og fabrikkens beliggenhed, og at dette modsætningsforhold - når fabrikken fort-
sat skal eksistere på stedet - bedst udjævnes ved Kommunens forslag. Fred-
ningsnævnet meddelte herefter dispensation til det ansøgte på vilkår, at det
fabrikken tilhørende areal øst for kirken helt friholdesS(~r' bebyggels~09 op-
lagsplads, at det befæstede areal mellem kirken og fabriksbygningerne begræn-
ses til et areal, der overalt ligger mindst 6 m fra kirkegårdsdiget, at der
langs sydsiden af det herefter befæstede areal opsættes en stensætning med en
højde på ca. 0,5 m, hvorefter arealet mellem stensætning og foden af kirke-
gårdsdiget fyldes op, at der på det således opfyldte areal langs stensætningen
plantes en bøgehæk med henblik på efterhånden at skjule for udsigten fra kirke-
gården til fabriksbygningerne, og at denne hæk stedse vedligeholdes. Fred-
ningsnævnet forudsatte herved, at lokalplanen får et indhold, der svarer til
dispensationsvilkårene .

Viborg Stiftsøvrighed har for Over fredningsnævnet påstået Fredningsnævnets af-
gørelse ændret, så der opnås en bedre beskyttelse af,kirken. Stiftsøvrigheden
har således af hensyn til de kirkelige handlinger ønsket "den nuværende inten-
sive trafik med støjende svære lastbiler på området mellem kirkedige og fabrik
helt indstillet". Stiftsøvrigheden har endvidere givet udtryk for tvivl med
hensyn til, om der vil blive gennemført en lokalplan for et større område om-
kring kirken og med bestemmelser som de af Kommunen skitserede.

Klorinfabrikken A/S har v/advokat firmaet Nielsen, Andersen & Nielsen påstået
Fredningsnævnets afgørelse stadfæstet. Fabrikken er en eksportvirksomhed med
35 ansatte og har stor betydning for lokalsamfundet. De allerede foretagne ud-
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videiser af fabrikken i overensstemmelse med Kommunens tilladelse vil være en
fejlinvestering, hvis den planlagte yderligere udvidelse ikke kan ske, og fa-
brikkens eksistens vil komme i fare. Fabrikken har redegjort nærmere for van-
skelighederne ved at tilvejebringe en anden løsning af problemet med hensyn
til til- og frakørsel end langs det nordlige kirkegårdsdige og har iøvrigt be-
stridt, at trafikken kan betegnes som intensiv. Fabrikken betvivier, at den i
1976 foretagne befæstning af dette køreareal strider mod fredningsdeklarati-
onen, og har iøvrigt henvist til, at Menighedsrådet først nu protesterer imod
den, og at Fredningsnævnet under en besigtigelse i anden anledning i 1983 blev
bekendt med forholdet uden da at rejse indsigelse.

..

Byrådets Plan- og Bygningsudvalg har for Fredningsnævnet betegnet fabriksudvi-
delsen som meget væsentlig for sikring af arbejdspladserne og dermed af stor
betydning for lokalsamfundet. For Overfredningdnævnet har'Udvalget udtalt, at
Udvalget·har besluttet at udarbejde et nyt forslag til en lokalplan, der vil
omfatte hele området ved Hem kirke.

Viborg Amt har ikke haft bemærkninger til Fredningsnævnets afgørelse.

Over fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsdeklarationen må forstås som værende til hinder for såvel den anven-
delse af arealet umiddelbart nord for kirkegårdsdiget, der har fundet sted si-
den 1976, som for anlægget inden for fredningsområdet af det ovennævnte "manøv-
reareal". Den nødvendige dispensation til bibeholdelse af befæstningen på are-
alet langs det nordlige kirkegårdsdige og til arealets anvendelse til kørsel
kan ikke anses for stiltiende meddelt af Fredningsnævnet i 1983.

Deklarationen hviler på et efter dens formål særdeles snævert afgrænset områ-
de. Ved en stillingtagen til, om de nødvendige dispensationer kan meddeles,
må det tillægges afgørende betydning, hvorledes Kommunens planlægning for kir-
kens omgivelser vil blive udformet. Denne planlægning er foreløbig kun skitse-
ret af Kommunen, og der foreligger ingen sikkerhed for, at Byrådet vil vedtage
en lokalplan med det skitserede indhold.
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Uanset fabrikkens - i forhold til kirken meget uheldige - beliggenhed har Kom-
mune~ tilladt den bygningsmæssige udvidelse af fabrikken, som allerede er fore-
taget, og lægger stor vægt på, at den planlagte yderligere udvidelse kan finde
sted. Kommunen har ikke ønsket, om nødvendigt ved ekspropriation, at tilveje-
bringe ændrede til- og frakørselsforhold for virksomheden.

Over fredningsnævnet finder det derfor rimeligt, at en endelig dispensation fra
fredningsdekla~ationen først meddeles, når Byrådet har endeligt vedtaget en 10-
kalplan, der - i overensstemmelse med Kommunens tilkendegivelser under sagen -
sikrer arealet øst for kirken indtil Ballingvej friholdt for oplag m.v. og for
yderligere bebyggelse, selvom konsekvensen heraf kan blive, at Kommunen i hen-
hold til kommuneplanlovens § 32 må overtage den del af arealet, som ikke tilhø-
rer Klorinfabrikken A/S. Det vil til sin tid blive tilla~t betydning, om 10-

, .'
kalplanen holder "manøvrearealet " nord for en linie, der "trækkes mellem det
nordvestlige skelhjørne for matr.nr. 13 a og kirkegårdsdigets nordøstlige hjør-
ne.

Som sagen nu foreligger, kan der alene gives en tidsbegrænset dispensation fra
fredningsdeklarationen til bibeholdelse af befæstningen på arealet langs det
nordlige kirkegårdsdige og til arealets fortsatte benyttelse som køreareal.
Tidsbegrænsningen fastsættes til 2 år fra datoen for denne afgørelse, og denne
midlertidige dispensation meddeles uden vilkår. Det må imidlertid forventes,
at Over fredningsnævnet- i tilfælde af en endelig bibeholdelsesdispensation og
en dispensation til anlæg af "manøvrearealet" på en del af det fredede område
vil tiltræde de vilkår, som Fredningsnævnet har stillet i den påklagede afgø-
relse, og som i givet fald vil blive tinglyst på matr.nr. 22 g og 22 ~, jfr.
naturfredningslovens § 64.

'I

I I' 'I

". 't

Fredningsnævnets afgørelse ændres i overensstemmelse med foranstående.

I,
I sagens behandling har deltaget 10 af Overfredningsnævnets medlemmer. Afgø-
relsen er enstemmig.

På Overfredningsnævnets vegne

Michael Christiansen
fm.
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REG. HR.
Naturfredningsn~~net

for Viborg Amts sydlige fredningskreds
Gravene 2, 8800 Viborg

Tlf. 06 62 12 28
Kontortid 9-12, lørdag lukket

l\!lodtage~ j'
::31-(0110 og NatlJrstyreisc'

~~ ,~ .'l,; W '!(lflP
• , • "J l-, ...#\

Viborg, den 19. augus~. 1988.
Fred.j.nr. H 8/1988.

Arkitekt Erik Haubo Christensen,
Vestergade 10, Jebjerg,
7870 Roslev.-------------------------------
Den 28. januar 1987 meddelte fredningsnævnet i medfør af natur-
fredningslovens § 34 tilladelse til opfØrelse af et redskabs-
hus op ad det nordvestlige hjørne af kirkegårdsdiget ved Hem
Kirke.
Ved skrivelse af 17. august 1988 har De nu ansøgt frednings-
nævnet om tilladelse til i stedet at tilvejebringe de Ønskede
faciliteter for graveren ved at forlænge den eksisterende ka-
pelbygning vest for k{rkegArden med ca. 3,70 meter. Frednings-
nævnets tilladelse hertil er nødvendig, fordi også dette byg-
geri vil være beliggende inden for fredningen af kirkens omgi-
velser.
Da det nu ansøgte med hensyn til fredningens formål må anses for
en forbedring i forhold til den tidligere meddelte tilladelse,
finder fredningsnævnet at kunne give den efter naturfrednings-
loven nødvendige tilladelse til det nu ansøgte.
Der er herved alene taget stilling til, om tilladelsen kan
gives efter bestemmelserne i naturfredningsloven, og der mA
tillige indhentes tilladelse fra bygningsmyndighederne og even-
tuelt andre myndigheder.
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen bortfalder, såfremt
den i.kke er udnyttet inden 5 år fra dato.
opmærksomheden henledes endvidere pA, at fredningsnævnets af-
gørelse i medfØr af naturfredningslovens § 58 kan påklages til
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, bl.a. af
Danmarks Naturfredningsforening og miljØministeren. Klagefristen
er 4 uger fra den dag, man har fået meddelelse om afgørelsen,
og tilladelsen kan ikke udnyttes, fØr klagefristen er udlØbet.
Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af klagemyndigheden.

Vend--
Miljøministeriet

SI<ov- og Naturstyrelsen

j.nr. F / f2 -3 00.

.';Fotoventer
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~!.Jd·~"oREG.NR.
Skov- og I ~i.:;Jlslyretsp-n

o~//tj,
Naturfredningsn~~net
for Viborg Amts sydlige frednin'gSk.redts:·j\0;~ 'l"_ 7 ·'st~.1:~;9 (;.." j.:~(..)f

Skottenborg 24, 8800 VJ/bbrg ji ;.~3 ~ ;". ,. . i1~3afl~.T t...

Tlf. 86 \62 "1'2 ae' .-1 r" tO • ·v· ~ 9 .li t;: ': f) "1: ..'::.h i~(j~~ ......~.. : • t,:t') .. .t" 8q
Kontortid 9-12, lØt.d~g lukket., '.l' ,': >.J'V ~'\.c;.-.[1'. " 10:( (,.! ~')mffi!fw:;1 t. j;:.

Viborg, den 'J6 ....r:·.september
q. )-". ;;'2~~:l,~1t:,,~'liFled'. ')'~'ni..H·.A«;Y.t98 f.'

,t3 ~~ ;'.-'l2l'r-' •. ' I,' -Co ,',dl, ( ',:' ' ..:(1.1. OD:--I ~ ~"
1;1 "~' ....'f. Ir} f,.tf 2."~( r,*", ,.f',{c:.if"!\-.~~:l "''j2,il t?O _\r~·')f .....

I ,I' - ,..1, • " ~~' :t,·,"... ' ..Lilf:r,L:·t.;·~,Tif" a;;,'lf>i;fl~C{Arkitekt Erik,(E~~t}aF).)l\t>:Jf' m. a.~:.l;:/:~,1 . '11'" . ,- ',~,,:il. .;:.; ln01. JDHEskjær Hovedga-ard ' . .
Eskjærvej 237870 Roslev

1989.

I skrivelse af 19. maj 1989 har De for Heromenighedsråd ansøgt
fredningsnævnet 'om tilladelse til indretning af depotplads ved
Hem Kirke på et tilkØbt areal nordvest for kirken, matr. nr.
1 ~ Hem By, Hem.
Fredningsnævnets tilladelse er nødvendig, fordi det ansøgte Øn-
skes foretaget inden for fredningen af Hem Kirkes omgivelser,
jfr. naturfredningslovens § 34.
Med skrivelse af 1. september 1989 har De herefter fremsendt
anbefalinger af projektets godkendelse fra bl.a. Nationalmuseet,
Den kongelige bygnings inspektør og Stiftsøvrigheden.
Efter det således foreliggende og i øvrigt under hensyn til det
ansøgtes karakter og beligqp~~ed finder frednings~æ~'~e~ at ku~ne
give den efter naturfredningsloven nødvendige tilladelse til det
ansøgte.
Der er herved alene taget stilling til, om tilladelsen kan gives
efter bestemmelserne i naturfredningsloven.
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen bortfalder, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 Ar fra dato.
Opmærksomheden henledes endvidere på, at fredningsnævnets af-
gørelse i medfør af naturfredningslovens § 58 kan påklages til
Overfredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, bl.a. af
Danmarks Naturfredningsforening og miljøministeren. Klagefristen
er 4 uger fra den dag, man har fået meddelelse om afgørelsen,
og tilladelsen kan ikke udnyttes, fØr klagefristen er udlØbet.
Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af klagemyndigheden.

Poul SØrensen

fliøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN \ , \ ~'1~~ooa~'
Akt. nr. \
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REG. NK. 2." ~ .00

Slotsmarken 15 BA/bop
2970 Hørsholm
Telefon 45 76 57 18

OVERFREDNINGSNÆVN ET

Colgate-Palmolive a/s
Klorinfabrikken
Danelykke 3, Hem
7800 Skive

Den 16. august 1990
J.nr. 2727 K/87-2/90

I skrivelse af 7. august 1990 har De anmodet Overfredningsnævnet at ændre
den tidligere meddelte tidsbegrænsede dispensation fra en l ]954 tinglyst de-
klaration om fredning af Hem Kirkes omgivelser til en varig dispensation.

Dispensationen, der meddeltes i Overfredningsnævnets skrivelse af 2. juni
1988, angik midlertidig bibeholdelse af en foretaget befæstning på et areal
langs det nordlige kirkegårdsdige samt arealets fortsatte benyttelse som kø-
reareal.

Skive Byråd har den 28. juni 1990 endeligt vedtaget lokalplan nr. 72, der om-
fatter et område ved Hem Kirke.

Under henvisning til indeholdet af Overfredningsnævnets skrivelse af 2. Jun1
1988 meddeler Overfredningsnævnet herved en tidsubegrænset dispensation fra
fredningsdeklarationen til bibeholdelse af den nævnte befæstning og arealets
benyttelse som køreareal samt til etablering af et "manøverareal" i overens-
stemmelse med lokalplanen. Dispensationen meddeles - som bebudet i skrivel-
sen af 2. juni 1988 - på de vilkår, som oprindeligt blev stillet af det sted-
lige fredningsnævn, og som går ud på:

at det fabrikken tilhørende areal øst for kirken helt friholdes for
bebyggelse og oplagsplads,

at det befæstede areal mellem kirken og fabriksbygningerne begrænses til
et areal, der overalt ligger mindst 6 m fra kirkegårdsdiget,

at der langs sydsiden af det herefter befæstede areal opsættes en stensæt-
ning med en højde på ca. 0,5 ID, hvorefter arealet mellem stensætning
og foden af kirkegårdsdiget fyldes op,

MilJømJnlsterJet, J. nr. SN , ~ \ .3. \ OGD J>
i 7 AUG. l::;~u

~Id. nr. ~
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~t der pA det sAledes opfyldte areal langs stensætningen plantes en bøge-
~ hæk med henblik pA efterhAnden at skjule for udsigten fra kirkegArden

til fabriksbygningerne, og
~: denne hæk stedse vedligeholdes.

San også bebudet i skrivelsen af 2. juni 1988 vil dispensationsvilkårene bli-
ve ~inglyst på matr.nr. 22 g og 22 h Hem By, Hem, jf. naturfredningslovens
§ tf'"-.

- --
I

Bendt Andersen
oyerfredningsnævnels forrnarMI

I
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HC/eml. FS. 48/91

øster Tørslev MenighedsrAd
v/Tove lindberg,
Gyvelvej 3,
øster Tørslev,
8983 Gjerlev J.

r • , .. -. -, f
SI;cv- :::" "~ . -, " 'sen

~ .....I l \.,..I

2 ~ l,r.; 1991

•
• Nørhald kommune har ved skrivelse af 27. marts 1991 til nævnet

fremsendt en ansøgning fra menighedsrAdet om tilladelse til pA
matr.nr. 61 øster Tørslev by, øster Tørslev, beliggende Kirkevej
1, øster Tørslev, at opføre en 56 m2 stor bygning, indeholdende
spise-, opholdsstue, entre, omklædningsrum, toilet og bad m.v.
til brug for graveren ved kirken.

Bygningen ved blive opført i overensstemmelse med tegninger,
.Iudført af arkitektfirma Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen I/S,

Skovvejen 46, Arhus C., og en til nævnet fremsendt beliggenheds-
plan.•••
Sagen har været forelagt for Arhus amtskommune, landskabskonto-
ret, som i erklæring af 2. maj 1991 har udtalt bl.a.:

"Der er i 1956 tinglyst et fredningstilbud på ejendommen.

Ifølge fredningstilbudet må arealerne ikke bebygges eller beplan-
tes med høje træer midlertidigt eller vedvarende, ligesom der
heller ikke på arealerne må anrbinges transformerstationer, te-
lefon- og telegrafmaster og lignende, derpå ej opsættes skure,
udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af
redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Ejeren har dog forbeholdt sig ret til at genopføre huset som al-
mindelig beboelseshus i tilfælde af brand eller nedrivning samte

Mil jøministeriet
~ Sk~v- og Naturstyrelsen

O! J.nr.SN lJ2:J: l(I'~:_ese ,
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at lade en nyopbygning opføre indtil 10 m længere mod vest i
forhold til husets nuværende beliggenhed.

I dag er ejendommen udlagt som parkeringsplads for kirken. Byg-
ningen ønskes opført på den nordligste del af parkeringspladsen
ca. 75 m syd for kirken og ca. 8 m syd for muren, der afgrænser
kirkegården, og ca. 3 m lavere end murens øverste del.

Ved besigtigelse er det konstateret, at bygningen kommer til at
ligge isoleret set i forhold til kirken, og at bygningen ikke
virker belastende på kirkens omgivelser.

Vi kan således anbefale Fredningsnævnet, at der meddeles dispen-
sation fra det tinglyste fredningstilbud til opførelse af ansøgte
graverbygning.n

Efter at bestigtigelse også er foretaget af en repræsentant for
nævnet, har nævnet enstemmigt vedtaget at meddele den til bygge-
riets gennemførelse fornødne dispensation.

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens § 34, stk: 1, i_ndbringes
for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke ~dnyttes, medmindre den op-
retholdes af Overfredningsnævnet.

alder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år.

nævnsformand.
vend .....
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Ansøgning om tilladelse til at opføre bebyggelse (et hus og dele af 3 carporte) på Krarupej 5, Hem, 
7800 Skive. – Lb. nr 15 – Hem kirke. 
 
Efter en besigtigelse den 12. marts 2019, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter 
for Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Skive Kommune, Viborg Stift, Skive og 
Salling Provsti, menighedsrådet for Hem kirke, Kirkegårdskonsulenten, Mogens B. Andersen 
og ansøgeren, Sebastian Henriksen med arkitekt Søren Yde, skal nævnet i medfør af Naturbe-
skyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til, at der som ansøgt opføres 2 carporte delvist på det 
fredede areal, hvorimod der ikke gives tilladelse til, at den østligste bolig med carport opføres.  
Tilladelsen til de 2 carporte delvist inden for fredningen gives, da dette ikke er i strid med fred-
ningens formål, hvorimod opførelse af den østligste villa med carport er i strid med fredningens 
formål.  
 
Fredningsnævnet er altid meget tilbageholdende med at give tilladelse til nyt byggeri inden for 
fredninger. Efter en konkret vurdering vil der normalt kun gives en sådan tilladelse, hvis der er 
en ganske særlig grund til undtagelsesvist at tillade nyt byggeri inden for en fredning.  
 
På den pågældende parcel kan der uden for fredningen opføres 5 boliger med carporte. Den 6. 
bolig ønskes opført inden for fredningen.  
 
Nævnet finder ikke, at der er ganske særlige grunde til undtagelsesvist at tillade den 6. bolig. 
Nævnet har ved denne afgørelse lagt vægt på, at den 6. bolig, der er placeret ret tæt på kirkegår-
den, vil skæmme kirken og kirkegårdens nærmeste opgivelser. Der henvises her også til, at 
denne bolig vil bryde den grønne rand rundt om kirkegården, ligesom den vil påvirke udkigget 
fra kirkegården. 
 
Fredningsnævnet giver dog samtidig tilladelse til, at carportene ved de 2 sydligste boliger, der 
er placeret uden for fredningen, som ansøgt placeres delvist inden for det fredede areal. Der 
henvises til, at de kun i mindre omfang vil påvirke indkigget til kirken fra landevejen, ligesom 
de ikke vil skæmme kirken og kirkens omgivelse, når de placeres i umiddelbar forbindelse med 
boligerne, der lovligt kan opføres uden for fredningen. Nævnet finder dog, at det bør sikres, at 
påvirkningen af indkigget til kirken ikke forstyrres unødigt ved at stille følgende vilkår for til-
ladelsen: 

• Carportenes højde må ikke overstige 2,50 meter, og de skal holdes i afdæmpede farver, 
• Haveanlæg og hegn mellem carportene må ikke have en højde på over 2,50 meter, og 

hegn skal udføres som levende hegn 
• Anvisninger fra Skive Kommune skal efterkommes.  
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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 Fødevarekla-
genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 
for klager, der modtages i 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 li-
geledes 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 efter-
kommelse 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 projekttilpasnin-
ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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 afgørelses-
udkast 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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