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FREDNINGSNÆVNET>



N~n: Skovby kirke

•,

.~ ~~:>. vv
Reg.nr.: 4-23-07

Kommune: Bogense
Ejerlav: Kærby by og Skovby by
Sogn: Skovby

Matr. nr. Dekl./Kendelse
dato Tinglyst dato

100
!

1 :4000

5p

Bemærkninger

e~ 16/B-1955 lB/8-1955
41:! 9/5-1955 10/5-1955
5.§:og
l~ 9/5-1955 10/5-1955
5~ 9/5-1955 10/5-1955

9/5-1955
16/B-1955
9/5-1955

10/5-1955
lB/B-1955
10/5-1955

For matr. nr. ~ og 7Ba gælder fØlgende'
bestemmelse: Sålænge arealerne admi-
nistreres af de kirkelige myndigheder,
træffer kirkeministeriet afgørelse om
nyplacering af bygninger m.m ..
Hele ~ Kærby by.
Hele 41:! Kærby by.

Del af 5a og l~ Kærby by.
Hele 5~ Kærby by.
Forbehold ang. genopførelse af bygnin-
ger2 dog ikke nærmere end 10 m fra kir-
kegardsmuren.
Del af l og 2 Skovby by.
Hele 7Ba Skovby by.
Hele 7Bb Skovby by.
Forbehold ang. genopførelse af bygnin-
ger på samme sted og ang. beplantning
med lavstammede frugttræer.



I_I
I
I
I

I
I

•

•

Matr. nr.
REG. NR •• UW /~, _,_..

Anmelder: !3 ....1 .)

4 S. Kærby by og 78 ~ ~kovb1 08
E.klld.trup byer, alt 1 Skovby gogA

HatvrtreduiD&8nævnet tor
vden •• amtørldøkredø

F r e d n i n g s b e s t e m m e l 6 e

Undertegnede meniGhedsråd for ~kOYby
Då ~kovbY SOgl18 .pr.ate'ILbede Og 8kovbv: kirke. Ve21t,8sogry-beS'tiemmEr.rhe"1:'ve<I"under l"orbeho-:Ldaf "R'iI:ikem~n~ste"1'~etsgod-

kendelse, at der ~ålægges ejendommen matr. nr. 4 S Kerbl bi ug 78 A
byer. alt 1 :.ikovby eOIRj, • •"'kovby 0i Elilklldliltrup skyldsat for hartKorn1i1itdr. O skp. } fdk.

l~ alb., følgende fredningsbestemmelser:

På ejendommene matr. nr. 4 ~. der tilh.rer ~r•• tee.bedet oS
matr. nr. 78 A. der tilhører ~kOYb1 kirke

må der ikke bygges elle1' plantes, micllertidig,t eller stedse-
varend.~, således at udsig,ten til og fra kirken hindres. Ejhel-
ler må uer foretages ombygning, anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster og lignende, de~ må ej heller opstil-
les skure, udsalgssteder. isbode~, vogne til beboelse eller op-
bevaring af redslcaber eller lignende skønhedsforstyrrende gen-
stande.

.I

Så l~ge det til pr~steembedet hørende ~vnte jordtillig-
gende aoministreres af de kirkelige myndigheder, tr~ffer kirke-
ministeriet dog - efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet
som hidtil afgørelse om nyplacering af bygninger på præstegårds-
jorden. Endvidere træffer kirkeministeriet SOm hidtil afgørelse

~,-,
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om nyplacerinB af bygninger~ ombYBninBer og tilbygninger p1 den
til præsteembedet hørende have med tårdsplads samt den del af
pr~stegdrdens areal, der ligger i umiddelbar tilknytning til og
~rh9d af præstegårdens bygninger, så længe disse arealer admi-
nistreres af de kirkelige myndigheder.

'A~tÅ:lllAd[.plxfNif:fi.ltf!11x).llx~>Pt.x fAep.J:f1:~A~&~';f/!ft .
Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for matr.

nr. l, OJkovby og Eøkildstrup bj"er. :';~ovb'ylIoin
For fredningen ydes ingen erstatning.
Menighedsrådet er indforstået med, at ovennævnte frednings-

bestemmelser tinglyses på ejendommen med påtaleret for naturfred-
ningsnævnet for Odense amtsrådskreds og - hvis et areal sælges -
tillige for menighedsrådet.

~i~xi(tX1lt1iJ!b!i};<i:
:di~~~·

med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendom-
mens blad i tingbogen.

txaxiliutY

, den l. wa~ 1955."kovby4 ~ ~kovby Ore ~en1~hed8r'd
laur1ts Hansen. Tborvald Ohr1eUunuen. 116t.U8 !\o.dw1olo8en.Arne l'edersan.~nrie Nielsen. ~r18t1De Nielsen. Å. u6oher. Th. Andereen. K. Mnrcusaen.
14art1n Jensen. V1880 }ledersen. !'nderqAnJorson. lclurle Ø.tørvl,.
78 a cikovby men1ghedråd.
Laurits Ldrøen. Kristine N1eleeD. ThY. Abder8e~ Vi~&o ~eueruen.Arneiedersen. Murie Osterv1g. Andere Anderøen.

Overensstemmende med vedtagelse på møde den ll. Juli 1953
xijjl modtager og godkender naturfredningsnwvnet for Odense amts-

rådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst som
overlnæynte

byrde pp matr. nr.

l,;aturfredningsncavnetfor Odense amtsrådskreds ,
Odense den 16. august 1955.

42 tnr. 2 G 1602
net t11tre4 ••• at nervereode fre4n1nsedeklarat1oll t1nslyeee eom

88ryltutøt1ttende ~l matr. or. 4 .' Kerby bl. ~kovby 808D, og ~tr. nr.
78 A, ~kovbl o~ Eøk11døtrup byer, jkovby uogn, dOi med t~lgellJe forbehold

tor eå vidt angår nævnte matr. nr. 7i:, !,l
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Sålænge den Skovby kirke tilhørende ejendom matr. nr. 78 ~,bkovby
og Eskildstr, lP byer, Skovby sogn, administreres af de kirkelige myndig-
heder, træffer kirkeministeriet dog efter indhentet erklæring fra
fredningsnævnet, som hidtil afgørelse om nyplacering af b ygninger på
ejendommen.

~ndvidere bortfalder deklarationen i det omfang, arealet eventuelt '
måtte blive inddraget under kirkegården.

Airkeministeriet, den 2. august 1955.
P.M.V •

.c;.B.

Einar Løwe.
:E' •

~inglyst den 18. august 1955 i Bogense købstad m.v.
--- 000 ---

Genpartens rigtighed bekr~ftes.

1956.
cfr.

Naturfrer1 n in "j "lF"~u~n:-d:-- -:;.--.
~,:I rI.
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Matr. nr. 'v v ~Anmelder: REG. HR. 02. 24S. 000

Natur.trt4D1~g8n..net to~Oden ••
amta1"Adskreda.

-4 h. ...~ Kæt'b7bI, tikovby sogn

ti

~
I
I

1- •t •• Som

F R E D N I N G S B E S 1 E ~ M E L S E R

led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede arbeJd.mand Haaa
Morten ••nindgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nr. 4 l

skyldsat for hartkorn

o tdr·O skp·O fdk·li alb., følgende bestemmelser:

I

IIr. må der ikke bygges eller plantes, midlertidi5t eller stedsevaren-

de, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ej heller må

der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer, telefon-

og telegrafmaster og lignende; der må ej heller ops~ttcs skure, ud-

salgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

rws~Øi.~lt~~m~~~
tf Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for matr. nr.

l, Skovby og Eskild.trup byer, ~koVbl sogA
Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses

.11 --- ---- -----



på nævnte eJendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for

wed hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

•IJkovbl ' de!9i. april 19,5. t
nane Mort.ns.a e•

Overensstemmende med det på mødet den ll. 3uli 195'
vedtagne modtager og godkender naturfredningsn~vnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr. 4 Al

•Naturfredningsnxvnet for Odense illntsrådskreds, ~

fBl
~lng118t 1 logen •• k0bstad my •• den 10. maj 1955 •

den 9. maj 1955.
Rinsberg.

...._- 000 -- .....

Genpartens rigtighed bekr~te ••

Naturfredningsnævnet ..
101 den,..,. \lar 1956.

"~ J ,. • c, ..", -l



Matr. nr. Anmelder:
REG.NR. 02.241;;,,000

N~turtr.e4n1ftG~Qevnet f.Qr Od~nu.5.. og 1~ !.. f\.ær'by bY',

_"bY sogn

F R E D N I rl G S B E S T E M M E L S E R

ee Som led i fredningsmyndighedernes best~æbelser for at sikre

!J)l.(ovb,y kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede gårdejer Johs.
. Jo~anse~~ndgaet pa uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nr. 5 A og 12 ~

i~Tbybl.bkovby sogn skyldsat for hartkorn Å4
o tdr.? skp'l fdk.Oralb., følgende bestemmelser:

:ru. den på vedll.J.:l'tiode r 1;.~fJmed r0d urtefmne a:tgræn.aede del at

ejendommen
må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

de, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ej heller må

der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer, telefon-

og telegrafmaster og lignende; der må ej heller ops~ttes skure, ud-

salgssteder, isboder, vogne til Leboelse eller opbevaring af red-

skaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Dena~i-~~XØ)ri~'j;A%'UJ:iLe.lSjt~'ttØx~iræf1æbx:.ic.?D •..,
Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for matr. nr.

l ~kovbl. og Eakildstrup byer,Bkoyby sogB
Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses



på næv~te eJendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

Odense amtsr~dskreds og for menighedsrådet for , ~bKOYwY so,.
l~latr.nr. ud3ør i forening med

matr. nr. 10 a, 15 OL 15 A. 19 b, 20 b,'O"'t;9,
40,41 sUlet. og 4~ ~__'~ogense 1ndtl'lialllmedå' s'tr ..na t:L'lLJjedhensyn nl servituter og byrder' henvises ejendommens

et landbrue;.

blad i tingbogen.

Ul::ovby , den 29. april 1955.
ee

Overensstemmende med det på mødet den ll. juli 195;
vedtagne modtager og godkender naturfrcJninesn~vnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr. .~~aturfredningsn~vnet for Odense amtsrådskreds,

den 9. maj 1955.
hinS1;erg.

/BJ
Ttns1yat den 10. maj 1955 ~ Bogenoe kebetad m.v.

-.- 000 ---

vonpe.rteno rigtighed bekræfte ••
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Matr. nr.
5 ~, Kærby by, Skovby sogn

, ......, '>J...;)

Anmelder: REG. NR. 02. 2. Lt s,o Od

Naturfredningsnævnet for Odense
amtsråm:skreds.

F R E D N I N G S B E S T E M ~ E L S E R

ee Som led i fredningsmyndighedernes bestr.æbelser for at sikre

~kovby kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede Niels Jørgen
Nielsen

indgået på uden' vederlag at pålægge min ejendom, matr. nr. 5 ~
Kærby by,Skovby sogn

skyldsat for hartkorn

O tdr@ skp.O fdk.ltalb., følgende bestemmelser:
på ejendommen

udover den nuværende bebyggelse
må der/ikke bygges eller pl~ltes, midlertidigt eller stedsevaren-

de, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ej heller må

der foretages ombygning, anbTinges transformatorstationer, telefon-. ,

og telegrafmaster og lignende; der må ej heller opsættes skure, ud-

salgssteder, isboder,. vogne til l:;eboelseeller .opbevaring af red-

skaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.Jeg forbeholder mig .r~t til opførels~ af ny bebyggelse,hvis den.nuværende nedbrænder, dog ikke nærmere end 10 m fra kirkegårdsmuren
i):lIltx:fxEiEDxlOlIlX'iUxfimbE:ri:mt.tle~±x~D:Oæfbluxkil:rlix

. .Den originale kortkalke opbevares 'i'tinglysningsakten for matr. nr.
l Skovby og Eskildstrup byer, ~kovby sogn

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses



på n~vnte eJendom med påtaleret for naturfrednlngsrdBvnet for

Odense a~tsr1dskreds og for menighedsr~det for Skovby sogn

Skovby ,den 29. april 1955.

1,Jedhensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

Niels Jørgen Nielsen ee

Overensstemmende med det på mødet den ll. juli 1953
vedtagne modtager og godkender naturfroJningsn~vnet.for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst
I

4som byrde på matr. nr. 5 ~

•N aturfredningsnævnet for Odense a..'1ltsrådskreds, ..411

den 9. maj 1955 •
....Ringberg.,.. iBJ

--- 0000---
Tinglyst i Bogense købstad m.v. den 10. maj 1955.

--- 000 ---

\;r enparte'ns rigtighed bekræftes.

Na~rfrednin'gsnævnet d ~ itJL 1956
for en",f' f~uar •.

odenseAm2a~kre~ ~.:~it~jdVj"
'----------~---- --------

el
l,

cfr .,
, (!l/rI.



Matr. nr. - ---Anmelder:
l og 2 ~kovby og Esk11dstrup byer

~_VbY sogn

NeturtredninC~1ft,'~or Odense
IU:U. 1'1(. 02."2,..4. <;; . 00 o

an.:tarådekrede

-I'
I

t
I

•

F R E D N I N G S B E S r E ~ M E L S E R

Som led i fredningsmyndighedernes bestr.æbelser for at sikre

kirkes omgivelser mod bebyggelse og andreSkovby
udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede gårdej~r ~qrt1.
Juliua Nielsen
indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nr·l 2og
Vkovby og E~kildstrup byer, ~kovby sogn skyldsat for hartkornialt

"1 tdr'3 skp.l fdk.2ialb., følgende bestemmelser:
.P~~.de på ved.hæftede ride med rød. bræUUlleafgrænsede arealer af'

cjendommel1

·:1 må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

de, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ej heller må

der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer, telefon-

og telegrafmaster og lignende; der må ej heller ops~ttes skure, ud-

salgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevarin3 af red-

skaber eller lignende skønhedsi'orstyrrende genstande.

Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for matr. nr.
watr. nr. 1,bkovby og ESk:i.ldøtirup byer, Skovby ~I;)gn

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses



på nævnte eJendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

Odense a~tsr~dskreds og for menighedsrådet for Skovby sogn

lilatr.nr. l og 2 udgør i forening med

matr. nr. 12 t, 14 X }l og 15 !" Kær.by.Skovby sogn et landbrug.
lvledhensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i ·tingbogen.

...
kovby...,

den 29. april 195~.
Martin i~ie18on e

e

Overensstemmende med det på mødet den ll. juli 1953.

vedtagne modtager og godkender na~urfrcjningsn(-cvnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbesternmelser, der bedes lyst
ovennævntesom byrde påjfuatr. nr. e

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds, l·'4!
den 9. Dla~} 1955..

.tl:1ngberg.
lEJ

~1nglyat 1 Bogense købstad m.v. den 10. maJ 1955.
- -- 000 ._.

uenra rtens r1g't1ghed bekræftes.



Matr. nr. Anmelder:
REG. NR. 02.. 2.Gt. S..eoo

laturfredninganævnet for Odense78 h, Skovby og ~skildstrup byer
~l_bY sogn

F R E D N I N G S B E S T E fu M E L S E R

Som led i fredningsmyndighedernes bestr.æbelser for at sikre

Skovby kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede huaejerake. fru
Marie itl Boline JQbansenindgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nr.78 b Ukovb,-og Eskild.trup byer,Skovby eogn

skyldsat for hartkorn
\,otdr.O skPO fdk. 2alb., følgende bestemmelser:

På ejendomtnen

.1 må der ikke bygges elier plantes, midlertidiet eller stedsevaren-

de, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ej heller må

der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer, telefon-

salgssteder, isboder, vogne til 1eboelse eller opbevaring af red-

og telegrafmaster og lignende; der må ej heller opsættes skure, ud-

skaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.
Jeg forbeholder mig adgang. til g~nopaørel$e af bygninger på aamme

sted og til at beplante haven med lavstammede f~U8ttræer.
D~~~~x~~ø~~~.

tt Den originale kortkal~e oPbe~ares i ti~glYSningSakten for matr. nr.
l ømet. Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses

M.'
--- --------
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på nævnte eJendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for
elOdense amtsrådskreds og for menighedsrådet for bkoyby S08n

Med hensJn til servituter og byrdei' henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

den 29. april 1955.
a Marie Johansen

Overensstemmende med det på mødet den ll. juli J.953.

vedtagne modtager og godkender naturfredningsn~vnet for Odense

amtsrådskreds foranstående frednin3sbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr. 78 b-
amtsr(~dSl~reds,1t1~~aturfredningsnævnet for Odense "~ ~

den 9. maj 1955.

Åingberg.
IBJ

1inglyst i Bogense købstad m.v. den 10. maj 1955.
I

--- 000 ---

&enpartens rigtighed be~ræfteB.
NatUIfred:}in~J"mævnet fil

lOr dentt\ uar 1956.
Odense Amtsraadskreds ....r...... I /

C·-_..,- .' --.<~'--} J L.. /- . ?/I
(ve t· 7 v ~. - /

/
{/

tilcfr.

~/rl.



DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
 
Nordfyns Kommune 
v/Leah Victoria Martin 
 
 

Afgørelse af 29. juni 2020 
 
Dispensation til opførelse af ny sognegård 
 
Nordfyns Kommune har ved mail af 10. februar 202 fremsendt en ansøgning fra Skovby Sogns 
Menighedsråd om dispensation til opførelse af en ny sognegård på matr.nr. 5e Kærby By, Skovby med 
adressen Middelfartvej 28, 5400 Bogense. 
 
Sagsfremstilling 
 
Af fremsendelsesmailen fra Nordfyns Kommune, der er vedhæftet en Ansøgning for BR18 – Servicemål 
Etagebyggeri erhverv af 27. december 2019, tegninger af 27. december 2019 af den ansøgte bygning og 
den påtænkte placering og luftfotos, fremgår det, at den ansøgte bygning, som vil have et areal på 201 m2 
skal opføres i stedet for et eksisterende enfamiliehus på 161 m2 med tilhørende sekundær bebyggelse og 
med samme sokkelkote. Nordfyns Kommune er positivt indstillet over for projektet. 
 
Der har den 29. juni 2020 været afholdt besigtigelse på adressen. Under besigtigelsen oplyste ansøger, at 
den ansøgte bygning vil blive opført med samme udtryk som den nærved liggende maskinhus/garage, med 
vandskuret og hvidmalede mure, røde teglsten. Højden på bygningen vil blive 8 meter. Hældningen på 
taget og den deraf følgende højde på bygningen er valgt for at opnå samme hældning på taget på 450 som 
bygningerne i området, herunder maskinhuset/garagen. Endvidere vil bygningen blive placeret så langt 
mod nord på grunden, som det er muligt.  
 

 
Placeringen af det ansøgte er vist på kortet med en rød prik. 
 

Christiansvej 41 
5700 Svendborg 
Tlf. 93 56 40 70 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-4-2020 
Dato: 8. juli 2020 



Fredningen 
Området ligger inden for fredningen af omgivelserne omkring Skovby kirke, der blev fredet ved 
fredningsoverenskomst tiltrådt af fredningsnævnets den 9. maj 1955. Der er tale om en sædvanlig Exner-
fredning, hvorefter: 
 
”… 
ud over den nuværende bebyggelse ikke må bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevarende, således, 
at udsigten til og fra kirken hindres. Ej heller må der foretages ombygning, anbringes 
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende; der må ej heller opsættes skure, 
udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende 
skønhedsforstyrrende genstande. 
…”  
 
Høring 
 
Miljøstyrelsen har i mail af 4. maj 2020 udtalt blandt andet: 
 
”… 
Miljøstyrelsen kan oplyse, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område. 
Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at det ikke vil 
beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde, der er nævnt i 
naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5. 
…” 
 
Fyns Stift har ved mail af 5. marts 2020 oplyst, at stiftet ikke har bemærkninger til det ansøgte. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har ved mail af 6, marts 2020 oplyst, at foreningen bifalder, at der 
meddeles dispensation. Foreningen har under besigtigelse supplerende oplyst, at bygningen ønskes 
placeret så langt mod nord på grunden som muligt. 
 
Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet har valgt ikke at udtale sig. 
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
Den ansøgte bygning ønskes opført i stedet for en allerede eksisterende bygning på grunden. Under hensyn 
hertil samt til den ansøgte bygningens udtryk og placering på grunden finder et enigt fredningsnævn, at det 
ansøgte ikke strider fredningens formål herunder om, at udsigten til og fra kirken ikke må hindres. Der 
meddeles derfor dispensation i overensstemmelse med det ansøgte. 
 
Under hensyn til det af Miljøstyrelsen oplyste, at naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 ikke til hinder 
for den meddelte dispensation. 
  
Fredningsnævnet skal påtale, at der op ad maskinhuset garagen/maskinhuset på matr.nr. 91, Kærby By, 
Skovby er opført et skur, som der ikke se at være givet dispensation til at opføre. 
 
Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt.  
 
Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på https://kpo.naevneneshus.dk, hvor der også er 
nærmere vejledning i klageproceduren, se https://naevneneshus.dk. 

https://kpo.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/


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. Der kan 
findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være 
afsluttet. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2. 
 
 

 
Anni Højmark 
formand 

http://www.naevneneshus.dk/
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