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REG. NR. ZI O3>
FREDEDE AREALER

Kommune: Bov Ejerlav: HolbØl Matr.nr.: 5,7,39 og 76

O.F.N.j.nr.:

R'IlI<J e M o 5 e

Lokalitet: Holbøl klrkes omgivelser.

""1 "orQ

-.

Reproduceret af Sønderjyllands Amtsråd med tilladelse (A4001761 af Geodætisk Institut.

Sagsrejser:
Skala: 1:25.000

Kort udarbejdetdato: 31.10.1979
Kort revideretdato:
Ejerforhold:Private og Menighedsrådet
Påtaleret: Fredningsnævnet og Menigheds-

rådet

Matr. 7: Der forbeholdes de
klrkellge myndigheder ret til
at benytle arealet efter kir-
kens og præsteerr~edets behov,
sålænge arealet tilhører kir-
kemenigheden.
Matr. 39: Den på grunden lig-
gende forsamlingshusbygning
skal respekteres. Fredningen
er lkke til hinder for opfø-
relse af en bygning eller om-
og tilbygning af eks. byg-
ntnger efter forudgående god-
kendelse af fredningsnævn og
menighedsråd.
Matr. 76: Et på ~runden stå-

• ende udhus må kun ved evt.
brand genopføres efter god-
kendelse af fredntngsnævn og
menlghedsråd.

J.nr.: F.N. j.nr.:
F.P.U.j.nr.:340-91-29-78
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Kort nr.: 1211 IV NØ + 1211 IV Sø
Bekendtgjort:

deklaration: 23.8.1954, 17.11.1954,FrednIngsnævnets keJDfåejsesoatø: 30.9.1955, 20.12.1955
Overfredn.nævnets kendelsesdato:
Arealstørrelse:
Interessezone: III (det åbne land iøvrigt)
Formål: Slkre kirkens frle beliggenhed.
INDHOLD: Arealerne må ikke bebygges eller Diverse:
beplantes med udsigtsødelæggende beplant=
ning. Der må ikke anbringes transformere,
telefon- og telegrafmaster, benzinstandere o.l.
Der må ikke opsættes skure og campingvogne m.v.
eller anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten
til eller fra kirken.
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REG. NR. ~/J'3 /1/
/ (

) t
GENPART

Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. N r., Ejerla v,

Sogn.
Anmelder:

Tingbog tor Holbel bind IVbl. , art. , Holbel ejer -lav 06 sogn •
Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel. og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

Undertegnede gårdejer nane lIanaenat lIolbel

erklærer herved som ejer af ejendommen art. nr.
Kolbel ejerlav,

,
Holbel

af

sogn, indført i

•

tingbogen for II O l b ø l bd. IV bI. " at nedennævnte areal

af nævnte ejendom fredes som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af

II O l b e l kirke med kirkegård.

Arealet beskri ves sålede~:

~n bræmme at de nordtor k1rkeglrden 11ggende paroøller '2 og
200/36 kortblad henholdsvis 2 og l kortdlstr1kt llolbøl lang.
paroellerues skel mod k1rkøaaarden i en dybde at 2; - tenog -
tyve - meter regnet tra det navnte skel • Arealet er ubebY8set •

•

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-

ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og telegrafma~ter, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
g,lrager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skonhedsforstyrrende gemtande, eller iøvrigt anbrin?;es eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

. .... ..



Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgjft for mig.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for H O l b ø l sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

11 O l b ø l ,den ll. a"'8IlS".,1 195"

Hans llaDS.a

Indført i dagboeen tor retskreds nr. 95. LllAdtotte 06Nybøl
herreder, den 23. allg. 1954 •

L1st tingbog for Uolbøl bd. IV bl. 5 I skab D nr. 1 •
Dommeren tor rstskreds nr. 95, Lllndtotte og B1bel h.rroder

Sandersost. / BOls.n.
Ole Jensen

afgiftstri itl. lov nr. 140/19'7
Etter atgittø10vens ~ 14 II
Dvareo 2 kr.
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REG. NR. J/'/3
GENPART

Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

Kolb"lbd. IV bl.7.
art. JU". 7
Holbøl ejer-lav og sogn.

Anmelder:

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

Undertegnede men1gbedsråd tor Uolbel wogn erklwrer
herved ynder forbohold at &lr~.m1Alster1et88odk!Ddel~. »'
ifolbøl SOgDs klr ••emeni,abGda yeliD.

eMfMlM4g~om ejer af ejendommen art. nr.

dolbel ejerlav,

1
lIolb.l

af

sogn, indført i

tingbogen for liolbøl bd. IV bI. 7, at nedennævnte areal

af nævnte ejendom fredes som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af

tlolbel kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således:isroel 66/42 kortblad 2 kortdletrlkt Kolbel at størrelse -
2416.2 • bellLlend. 8yd tor kirk'D,os at den ••at og 'Dord-
veøt tor klr~ea-,llug8nde »aroel 20'/'7 kortblad 1 kort -
dlatr1kt Holbel en br~ma8 langa skellet mod ~lrke&4rdea og
.lndelyndes 1 OD dybde at 20 - tTY. - .eter, r_saet tra det
DuJvnt. akel •

l',

PI
I

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-

ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, te1efon-
og te1egrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmcnde eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

.... .. li:
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Wenlgbedarådet torbauolå~r dOi d~ kirKellge mrnd16 -
n.dør~ re' tl1 baQ1t'e1se at ae tre4e4e arealer etter klr-
køDa Oi prl.8o'eembedeta behov, el 1~ uealerne 'Ultlllrer
kirkemenl&heden os ad~ll1atr~r83 at/navnt. ~lld16he4.r •

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift for~.lDonigbeda-

ri .et • Påtaleberettiget er menighedsrådet for Kolll_l sogn og frednings-
nævnet fur Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

• lioluQtl
'J~ror Holbe~/møni,be4.r14

i. J. PetorøeA Jes 1.1. ~lan~en
Jobs_ Der1:eløera LO~'eDI Frita
it. l"ran" J ena daDaen

At oY.DetAende underskrivere ~4i.r eaatliae medlemmer at
Kolbe! Dogne men1sbedsrå4 atteateres herve4 •

f • J • Peter ••n
i'orman4

,den 23. 8. 195 4 •

I

Eatber Smid. trup
11ela .JtJlØø

•

J. nr. 2 G 1608 l~« an.
Det tl1trædes_ at narvarende trednlD&edeklaratloa t~Slll1.8

øo. eørvltlltatlttendø på art. nr. 1, 1J01bøl eJerl •• og &OP •
Kirkem1a1øterlet,daa 12. ~a-.t 19" •t,f( ( stem.,el ) P • fil • V •

I\' I • B •
Ditlefs ..

Indf.r~t 1 dasboS.n tor retekrede nr. 9'
LllDd"otte 08 Iybøl horreder, den '0. Se, •.19S" .'DaSboB nr. 2,8, ak" I D 4.
Lys" • flngboS Bolbøl art •. Dr. 1. .

Gerhard Jan.eD Ole Jenø8Q/BolBen

FGedn»arteDs rigtighed bekraftea •
re nlngsnævnet

A b for "den 20 •.oktober 19S' •
a enraa amt s rådskreds

p p II ., V •

~-::ue,
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REG. NR . .2/~3
~'I iI,"" r

GENPART

Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. N r., Ejerlav,

Sogn.
Anmelder:

Tingbog tor Uolbølbd. IV blad '9 art. '9Uolbøl eJorlay og sogn •
Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

Undertegnede bee"yre18. tor and.lBa.lskabe" Holbel
'orsamllngøhuB "Landbohjem "

erklærer herved som ejer af ejendommen art. nr. '9 af

H O l b ti l ejerlav, H O l b .• l sogn, indført i

tingbogen for li 0.1 b ø l bd. IV bl.'9 ' at neqennævnte areal

af nævnte ejendom fredes som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af

11 O l b ø l kirke med kirkegård.

Arealet beskrives sålede~:

iaroel 102/71 eta. kortblad 2 kortd1str1kt lIolb.l. belligende
est tor klrken. På puroellen llgger toraaml~nsBhU8byga1ng.~ •
Paraellens areal er 1'09 .2 •

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke .'!"CI'lh.beplantes med udsigtsødelæggende beplant-

ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telcfon-
og telegrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalg5steder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende gemtande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for ud~igten til eller fra kirken.



Den på ~u.roe"l",n11ggl:indoloreaulingahl1abysnlng Sltal røupek _
tere3 og trecln1ngen ekal lkke være til h1nder for arealete beb78Belø8,
men optørelse at en bysn1ng eller ombygnlng at eller t11bygn1ng tll
en beståonde bysning ml lkke besyndeø forlnden tegnlnger og planer
for bygn1ne8A er godkendt at tre4ningsDmYDet for Aabenraa amtsråds _
kreds og monighedsrådet tor Uolbol sogn •

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden inde~tående hæftelser, dog uden udj?;ift for mig.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for 11O l b ø l sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

ti O l b ø l
Niele JenseA 'or.mand
h. Andersen, 1I01dbl
Svend KorWll
Lorenz Hanoon
Jens Banaen

Indført i dagbogen for rete&rede nr. 9S, LRP~tott8 08 Nybøl
herreder, den 17. nov. 1954 Daab0s/'.'!

Lyst. f1ngbogen tor Uolbel bd. IV bl. '9 • Akt I Skab C nr. 687
Yedimgter og protokol for Kolbel Lan4bohje. toreviet •
Dommeren for retskreds nr. 95. Lundtofte og N7be1 herreder •

, den 9 • 9 • 195 4

Gerhard J ens,en / Ole Jensen
Afg1ftsfri lfl. lov
nr. 140 / 19'7 •
~tterlf!glft810vens
§ 14 øvares 2 kr. -0000000-

i
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r
}
l

Genparteno rigt1ghed bekræftes •
,den 2S. maJ 19S5 •

/~(A/-h;.a ~...
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REG.NR. ~J'3
GENPART

t \,
• .J

4
,--,'

Bd. og BI. i Ting- Hol bel
bogen, Art. Nr.,Ejerlav, "'- 17',

Sogn. 'l. t
aJ"_ ,.
tlolbel .~er-
la. 0& .Ollh

Anmelder:

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Srempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

Undertegnede

erklærer herved som ejer af ejendommen art. nr. ,. af
dOlb.1

tingbogen for ~l.lbøl
af nævnte ejendom fredes

ejerlav, 110101 sogn, indført i

bd.IV bI.16 ,at nedennævnte areal

som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af
ø O 1 .. • 1 kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således:

»011 oJendomllOA .,.4 oml-anuae. at ko-.ae.eJen .,4 tor il:lrk••
a....... 're' 19'. lIil&'e4. atl&a' ••• J- og ~~.~,.bu.area1••a
klrk'I~4... e,dl1.. akel •

Arealet 11&1' en .t.".l.. at 20' .20& \ld••r .. .... at «e.
aaa1e4e eJe.ao. 1.... eJeD4...ena aord.~..1 'enne. t\l14. .. -
evMaiItB l ea .ed •• tr. ,•• 1111••• , at In , - 10 • - ,. 1111
,I. ."1' - ..epe' tl'a....al.,•• .1.,1'•••••• 1:' l'bU' _" .. ,,.eS •
•• ifUI.& .... 1.. 1..4 Dort.r_d' •• Areal.' ur... 1IAd.. puo.1
1441.' 11:01"'1&4 2 d.lb,l.

Fredningen har følgende omfang:

. . Arealerne må ikke bebygges eller beplantcs med udsigtsødelæggende beplant-
nIng ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og telegrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure udsalgsst d b d' e er, o er,
garager, hønsehuse, vogne til beboehe eller opbevaring af redskaber eller lignende
s~ønhedsforstyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



bellJ, ... e ØOIlt IldbulJ Oiltforb11ver på I1rea1.'. tl..,1. buset 'bnID4er

e110r ne4b1'140., .. a8noplurøl •• klAn økø ..a .0D11110aerA4.'.

og II'odD1øeGDWYnetø 604keD401uo at byga1DGe'.sn1Da 03 b.ll. -

seue411»lan •

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden inde~tående hæftelser, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for 1101bel sogn og frednings-

nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

ilolbs1 , der,).;. 4004lll'bor 19f

An.lr. ~S8.ra

tor rete •..re4e nr. 9;
herreder. 4~ 20.

ln4tart l 4agbo~oD
Lundtofte ob BIbel
DGo. 19;;.
D&6boa nr. "2' akt. a D 46
Lys' I !!1n.Iboa 1101bel ar'.

QerhU'a IIen•• a / 010 J.ne.

-
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 
 
 
 
 
                    Dokken 1 
                     6700 Esbjerg 
                                             Tlf.: 9968 8800 
                                                                                                                        E-mail: sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 
 
   

                                                                         1. oktober 2021
  

                                            FN SJS 41 og 42/2021 
 
 
 
FN SJS 41 og 42/2021: Ansøgning om lovliggørende dispensation til en opført garage/carport, 
en container, en mellembygning og en transformator beliggende inden for fredningen af Hol-
bøl Kirkes omgivelser.  
 
Aabenraa Kommune har på vegne Andelsselskabet Holbøl Forsamlingshus den 24. juni 2021 søgt 
om lovliggørende dispensation til en opført garage, en container og en mellembygning beliggende 
inden for fredningen af Holbøl Kirkes omgivelser. Denne sag behandles under FN SJS 42/2021. 
 
Aabenraa Kommune har endvidere på vegne Netselskabet N1 (tidligere Syd Energi Net) den 24. 
juni 2021 søgt om lovliggørende dispensation til en opført transformator-bygning beliggende inden 
for fredningen af Holbøl Kirkes omgivelser. Denne sag behandles under FN SJS 41/2021. 
 
Ejendommen er fredet ifølge en deklaration af 11. august 1954 og senere. Fredningens formål er at sikre 
kirkens frie beliggenhed, hvorfor de fredede arealer ikke må bebygges eller beplantes.  
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 9. september 2021. 
 
Fredningsnævnet har besluttet at meddele dispensation til Andelsselskabet Holbøl Forsamlingshus 
og Netselskabet N1 til det ansøgte på nærmere anførte vilkår. Begrundelsen fremgår under afsnittet 
”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Ejendommen er som anført fredet ifølge en deklaration af 11. august 1954 og senere.  
 
Af deklarationen fremgår: 
 

”Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning. Der må 
ikke anbringes transformere, telefon- og telegrafmaster, benzinstandere o.l. Der må ikke op-
sættes skure og campingvogne m.v. eller anbringes eller foretages noget, der kan virke skæm-
mende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken. 
… 

mailto:sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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Den på grunden liggende forsamlingshusbygning skal respekteres. Fredningen er ikke til hinder for 
opførelse af en bygning eller om-og tilbygning af eks. bygninger efter forudgående godkendelse af 
fredningsnævn og menighedsråd.” 
 
Det er oplyst, at mellembygningen og containeren er opført på ejendommen mellem 1999 og 2004. 
Arealet på disse udgør samlet ca. 40 m2.  
 
Garagen/carporten er ca. 33 m2 stor. Det er uvist, hvornår den er opført.  
 
Transformator-bygningen er mørkegrøn og måler (længde x bredde x højde) 2,73 m x 2,19 m x 1,8 
m.  
 
På kortet nedenfor ses de omhandlede bygninger og kirkens placering. Det med lilla skraverede viser 
fredningens udstrækning.  

 
 
Den Kongelige Bygningsinspektør, Kirkegårdskonsulenten og de kirkelige myndigheder har skriftligt 
meddelt, at der ingen indvendinger er imod, at det gives dispensation til de opførte bygninger. 
 
Aabenraa Kommune har oplyst, at det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv kan 
påvirke Natura 2000-områder væsentligt grundet afstanden på knap 3 km til nærmeste Natura 2000 
område. Der er ikke registreret nogen bilag IV-arter på ejendommen, og det ansøgte vil derfor ikke 
medføre beskadigelse eller ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, 
der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen 
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Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 9. september 2021, hvor nævnet tillige 
har foretaget besigtigelse. 
 
I mødet deltog formanden, dommer Margit Ø. Laub, det ministerudpegede medlem Kjeld Tham-
drup. Det kommunalt udpegede medlem Martin Thomsen havde forud for mødet besigtiget ejen-
dommen. Desuden deltog Lis Bækkelund Lerche, Svend Erik Clausen på vegne Energiselskabet N1 
og Jens Peter Skjøth som formand for Holbøl Forsamlingshus. 
 
Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbestemmel-
serne.  
 
Jens Peter Skjøth oplyste, at den omtalte garage er fjernet for 2-3 år siden. Et stakit, der var opsat 
omkring garagen, er det eneste, der er tilbage af garagen. Jens Peter Skjøth anviste placeringen af 
containeren, der bruges til opbevaring af kølevarer til brug for driften af forsamlingshuset. Den om-
talte mellembygning bruges alene til gennemgang mellem forsamlingshuset og containeren. Contai-
neren har været opsat på stedet siden 2000.  
 
Svend Erik Clausen anviste placeringen af transformatorstationen.  
 
Lis Bækkelund Lerche oplyste, at der skal søges om byggetilladelse til containeren, men at kommu-
nen i øvrigt ikke har bemærkninger til sagen. 
 
 
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 formålet med fredningen at sikre Holbøl Kirkes frie beliggenhed.  
 
Ved afgørelse af, om et allerede etableret forhold kan lovliggøres, skal Fredningsnævnet vurdere, 
hvorvidt der ville være blevet dispenseret hertil, såfremt der var ansøgt herom på forhånd, eller om 
der i øvrigt er særlige forhold, som kan begrunde en efterfølgende dispensation. 
 
Efter besigtigelsen af de omhandlede bygninger har Fredningsnævnet konstateret, at det opførte ikke 
har nogen betydning for indsigten til eller udsigten fra kirken. Derfor og da der ifølge fredningsbe-
stemmelserne er taget højde for, at forsamlingshuset kan få behov for opførelse af en tilbygning, 
meddeler Fredningsnævnet dispensation til Holbøl Forsamlingshus og Energiselskabet N1 til den op-
stillede container, mellembygning og transformatorstation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 1.  
 
Klagevejledning: 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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 1. oktober 2021 

 

 
 
Denne afgørelse er sendt til:  
 
Energiselskabet N1, erinie@n1.dk 
Andelsselskabet Holbøl Forsamlingshus, landbohjem@landbohjem.dk 
Aabenraa Kommune, Byggeri m.v., byg@aabenraa.dk,  natur@aabenraa.dk, lbaekk@aabenraa.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/Aabenraa, lendal@nypost.dk  
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  

mailto:erinie@n1.dk
mailto:landbohjem@landbohjem.dk
mailto:byg@aabenraa.dk
mailto:natur@aabenraa.dk
mailto:lbaekk@aabenraa.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:tekr@museum-sonderjylland.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:lendal@nypost.dk
mailto:finn.borchsenius@sm.au.dk
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Dansk Ornitologisk Forening, aabenraa@dof.dk, gert.fahlberg@bbsyd.dk    
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Aabenraa: soenderjylland@friluftsraadet.dk; b.joensson@stofanet.dk 
Aabenraa Provsti, aabenraa.provsti@km.dk 
Haderslev Stift, kmhad@km.dk 
Holbøl Kirkes Menighedsråd v/formand Lise Christensen, jensalise@os.dk 
 

mailto:aabenraa@dof.dk
mailto:gert.fahlberg@bbsyd.dk
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