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AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 
 
 
 
ÆNDRING af afgørelser i sag om genoptagelse af del af fredningen 
af Bjergene ved Stensballe i Horsens Kommune 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-
seslovens § 44, stk. 1, jf. § 48.1  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrer Natur- og Miljøklagenævnets 
afgørelse af 9. november 2016 om fredning af Bjergene ved Stensballe i 
Horsens Kommune2, således at arealerne omfattet af byudviklingsområ-
det i Horsens Kommunes kommuneplan 2009 på matr. nr. 4a Stensballe 
By, Vær (lb.nr. 15), en del af matr.nr. 3h Stensballe By, Vær (lb.nr. 12) 
og en del af matr.nr. 4c Stensballe By, Vær (lb.nr. 13) udtages af frednin-
gen, som det fremgår af det vedlagte fredningskort. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Natur- og Miljøklagenævnets 
afgørelse af 9. november 2016 om fredning af Bjergene ved Stensballe i 
Horsens Kommune for matr.nr. 13c Haldrup By, Vær (lb.nr. 3).  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet tilpasser som følge af ændringen af fred-
ningens afgrænsning erstatningen for de berørte arealer i overensstem-
melse med taksterne som fastsat ved Taksationskommissionens kendelse 
af 25. august 2017.  
 
Erstatningen nedsættes herefter til: 
Lb.nr. 12: 87.960 kr. 
Lb.nr. 13: 3.600 kr.  
 
Erstatningen til lb.nr. 15 bortfalder.  
 

                                                 
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse.  
2 NMK 520-00049 Fredning af Bjergene ved Stensballe. 
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Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke ind-
bringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og 
Fødevareklagenævnet.3 Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal 
være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågæl-
dende. Er afgørelsen offentliggjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgø-
relsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 88. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har endvidere fastsat godtgørelse for 
sagkyndig bistand, jf. naturbeskyttelseslovens § 47.  
 
Staten skal afholde tre fjerdedele og Horsens Kommune en fjerdel af den 
tilkendte godtgørelse, jf. naturbeskyttelseslovens § 49, stk. 3. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om godtgørelse kan ikke på-
klages, jf. naturbeskyttelseslovens § 47.  
 
Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 1 i lov om Miljø- og Fødevareklag-
nævnet, der i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens § 44, stk. 1, 
jf. § 48 har behandlet sagen i den læge afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 9, i lov 
om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
  

                                                 
3 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
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1. Indledning 
Natur- og Miljøklagenævnet traf den 9. november 2016 afgørelse om at 
frede Bjergene ved Stensballe i Horsens Kommune og stadfæstede herved 
med en række ændringer Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig dels 
afgørelse af 17. november 2014. Fredningsområdet udgør ca. 300,5 ha og 
omfatter et kuperet område kaldet ”Bjergene” nord for Horsens Fjord, 

beliggende mellem den tæt bebyggede Horsens bydel Stensballe og area-
ler omfattet af Søvindfredningen fra 1974. Størstedelen af fredningsom-
rådet er privatejede arealer fordelt på 36 lodsejere. Den resterende del er 
offentligt ejet, hovedsageligt af Horsens Kommune.  
 
Fredningssagen blev rejst af Danmarks Naturfredningsforening den 16. 
december 2011. Det er bl.a. fredningens formål at sikre og forbedre de 
landskabelige værdier i området, herunder sikre, at området fremtræder 
som et overvejende åbent landskab med enkelte solitære træer og levende 
hegn i sammenhæng med de tilstødende fredede områder og skovområ-
der. Fredningen har endvidere til formål at sikre og forbedre områdets 
rekreative værdier, herunder offentlighedens adgang til området via et 
stisystem.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet traf den 9. november 2016 endvidere afgø-
relse om at tilkende erstatning på i alt 3.478.488 kr. i anledning af fred-
ningen. Nævnet bemærkede, at det ønskede at revurdere sagen, såfremt 
Taksationskommissionen i en eventuel klage forhøjede erstatningen, jf. 
naturbeskyttelseslovens § 48.  
 
Ejerne af matr.nr. 13c Haldrup By, Vær (lb.nr. 3), del af matr.nr. 3h 
Stensballe by, Vær (lb.nr. 12) og matr.nr. 4a Stensballe By, Vær (lb.nr. 
15) påklagede Natur- og Miljøklagenævnets erstatningsafgørelse til Tak-
sationskommissionen. 
 
Taksationskommissionen traf den 25. august 2017 afgørelse om at forhø-
je erstatningerne til de tre lodsejere med i alt 3.417.900 kr., således at den 
samlede erstatning for fredningen udgjorde 6.896.388 kr.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet meddelte den 27. september 2017, at 
nævnet på baggrund af Taksationskommissionens afgørelse havde beslut-
tet at genoptage sagen. 
 
Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del traf den 22. juli 2019 afgørel-
se om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af fredningsforsla-
get, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 10. Afgø-
relsen er ikke blevet påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
2. Taksationskommissionens kendelse 
Taksationskommissionen har i afgørelse af 25. august 2017 forhøjet den 
tilkendte erstatning til de tre lodsejere. 
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Matr.nr. 13c Haldrup By, Vær (lb.nr. 3) 
Natur- og Miljøklagenævnet tilkendte ejerne af matr.nr. 13c Haldrup By, 
Vær 113.440 kr. i erstatning, heraf 100.000 kr. i en skønsmæssigt fastsat 
erstatning for en mistet byggeret.  
 
Taksationskommissionen har skønsmæssigt forhøjet erstatningen med 
150.000 kr., hvorefter den samlede tilkendte erstatning er på 263.440 kr.  
 
Taksationskommissionen har lagt til grund, at ejerne af ejendommen har 
mistet muligheden for at opføre ny bebyggelse med en placering i over-
ensstemmelse med den meddelte landzonetilladelse af 20. september 
2011. Kommissionen har endvidere lagt til grund, at der kan opføres ny 
bebyggelse på den del af ejendommen, der ikke er fredet. 
 
Taksationskommissionen har fundet, at en ændret placering af byggeriet 
indenfor det ikke-fredede areal er mindre attraktiv, hvilket i mindre om-
fang vil afspejle sig i handelsværdien. Endvidere har Taksationskommis-
sionen lagt til grund, at den ændrede placering vil medføre øgede bygge-
omkostninger grundet jordbundsforholdene m.m. 
 
Del af matr.nr. 3h, Stensballe By, Vær (lb.nr. 12) 
Matr.nr. 3h, Stensballe By, Vær på ca. 8,5 ha ligger langs den vestlige 
grænse af fredningen. Ejendommen er afgrænset af vejen Bjergene mod 
nordvest, samt et læhegn mod øst. Hele ejendommen er omfattet af fred-
ningen. Den vestligste del af ejendommen, ca. 2,1 ha, blev udpeget til 
byudviklingsområde i 2009 af Horsens Kommune, og det er alene denne 
del af ejendommen, som er omfattet af genoptagelsen. Her er landskabet 
præget af et let stigende terræn fra vest mod øst.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet tilkendte ejerne af matr.nr. 3h, Stensballe 
By, Vær i alt 108.120 kr. i erstatning.  
 
Taksationskommissionen har skønsmæssigt forhøjet denne erstatning, 
idet lodsejerne blev tilkendt en erstatning på yderligere 1.520.900 kr, 
hvorefter den samlede tilkendte erstatning er på 1.629.020 kr.  
 
Taksationskommissionen har lagt til grund, at lodsejerne har haft en vis 
berettiget forventning om, at arealer, der i kommuneplanens rammebe-
stemmelser var udlagt til byvækst i kystnærhedszonen, i fremtiden ville 
kunne anvendes til boligbebyggelse. Kommissionen har herved lagt vægt 
på, at arealerne blev udlagt i Kommuneplan 2009 af Horsens Kommune, 
samt at begrundelsen for udlægningen var et behov for at inddrage arealer 
i kystnærhedszonen, da beskyttelsesinteresser generelt gjorde det vanske-
ligt at finde tilstrækkelige byvækstarealer i kommunen. Endvidere har 
kommissionen bemærket, at arealerne blev fastholdt i Kommuneplan 
2013, samt at kommunen gjorde indsigelse mod den påtænkte fredning og 
ønskede byudviklingsområdet udtaget.  
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Taksationskommissionen har på dette grundlag fundet, at der ved udmå-
lingen af erstatningen for fredningen skal inddrages en berettiget forvent-
ning og har skønsmæssigt fastsat værdien heraf til 100 kr./m2. Kommissi-
onen fandt ikke, at der var tilknyttet en erstatningsberettiget forvent-
ningsværdi til de arealer, der er beliggende umiddelbart op ad byudvik-
lingsområdet. 
 
Taksationskommissionen har på baggrund af sagens oplysninger lagt til 
grund, at 20 pct. af ejendommen, svarende til 15.209 m2, blev udlagt som 
byvækstareal i Kommuneplan 2009. 
 
Matr.nr. 4a Stensballe By, Vær (lb.nr. 15) 
Matr.nr. 4a Stensballe By, Vær ligger langs den vestlige grænse af fred-
ningen og er afgrænset af vejen Bygaden mod vest og er desuden omgivet 
af læhegn. Ejendommen er delvist omfattet af fredningen, hvoraf frednin-
gen omfatter et ca. 1,75 ha stort markareal. Hele ejendommen blev udpe-
get til byudviklingsområde i 2009 af Horsens Kommune. Landskabet er 
præget af et svagt stigende terræn fra vest mod øst. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet tilkendte ejerne af matr.nr. 4a Stensballe By, 
Vær 16.771 kr. i erstatning i alt.  
 
Taksationskommissionen har med samme begrundelse som for matr.nr. 
3h Stensballe By, Vær tilkendt lodsejerne en skønsmæssigt fastsat erstat-
ning på yderligere 1.747.000 kr. Den samlede tilkendte erstatning er her-
efter på 1.763.771 kr.  
 
3. Miljøstyrelsens anmodning om genoptagelse 
Miljøstyrelsen har den 13. september 2017 anmodet Miljø- og Fødevare-
klagenævnet om at genoptage sagen på baggrund af Taksationskommis-
sionens kendelse af 25. august 2017. 
 
Miljøstyrelsen har i sin anmodning henvist til, at Natur- og Miljøklage-
nævnet i sin afgørelse har angivet, at nævnet ønsker at revurdere sagen, 
såfremt Taksationskommissionen i en eventuel klagesag forhøjer erstat-
ningen, jf. naturbeskyttelseslovens § 48. Styrelsen har derfor opfordret 
Miljø- og Fødevareklagenævnet til at genoptage fredningssagen i over-
ensstemmelse hermed.  
 
Miljøstyrelsen har vurderet, at der er tale om et særligt tilfælde, idet 
spørgsmålet om forventningsværdi knyttet til en kommuneplanramme er 
af væsentlig og principiel betydning, da det ikke har været prøvet i tidli-
gere fredningssager. 
 
Miljøstyrelsen har anført, at fredningens afgrænsning bør ændres, således 
at de rammebelagte arealer under matr.nr. 3h og 4a Stensballe By, Vær 
(lb.nr. 15 og 12) udtages af fredningen. Styrelsen har i den forbindelse 
henvist til sine tidligere anbringender, for så vidt angår disse matrikler. 
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Det fremgår heraf, at arealerne burde udgå af fredningen, hvis frednings-
myndighederne tilkendte de krævede fredningserstatninger. Det er styrel-
sens opfattelse, at erstatningskravene ikke er proportionelle med de land-
skabelige fredningsværdier, der sikres ved en fredning af arealerne. Der 
er endvidere henvist til, at de udgør en meget begrænset del af den sam-
lede fredning.  
 
Det fremgår videre, at også de rammebelagte arealer under matr.nr. 4c 
Stensballe By, Vær (lb.nr. 13), som ligger mellem matr.nr. 3h og 4a 
Stensballe By, Vær, bør udtages af fredningen. Styrelsen har i den for-
bindelse henvist til, at den pågældende matrikel skal behandles lige med 
de to andre matrikler, uanset at Natur- og Miljøklagenævnets fastsættelse 
af erstatning på 3.794 kr. ikke blev påklaget til Taksationskommissionen. 
 
Miljøstyrelsen finder, at de kommunalt ejede rammebelagte arealer på 
matr.nr. 4g Stensballe By, Vær (lb.nr. 14) ikke skal udtages af frednin-
gen, idet disse arealer i fredet tilstand vil sikre en væsentlig grøn land-
skabs- og indsigtskile, som giver adgang til at opleve den landskabelige 
sammenhæng mellem det flade forland og de dramatiske ”bjerge” fra 

bjergenes ”fod”. Der er samtidig tale om et areal med fri fladefærdsel for 

offentligheden, samt stier, der leder op til væsentlige og markante ud-
sigtspunkter. 
 
Miljøstyrelsen er på baggrund af de nye oplysninger som fremkom under 
Taksationskommissionens møde og besigtigelse, indstillet på at acceptere 
den forhøjede erstatning til ejerne af matr.nr. 13c Haldrup By, Vær (lb.nr. 
3).  
 
4. Bemærkninger i anledning af genoptagelsen 
Lodsejerne med lb.nr. 12 (del af matr. nr. 3h) og 15 (matr. nr. 4a), Miljø-
styrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og Horsens Kommune er 
fremkommet med bemærkninger i anledning af Miljø- og Fødevareklage-
nævnets genoptagelse af fredningen. 
 
4.1 Bemærkninger fra ejerne af matr.nr. 3h og 4a Stensballe By, Vær 
Lb.nr. 12 og 15 er henholdsvis den 20. november 2017 og den 26. februar 
2018 fremkommet med bemærkninger. 
 
Lodsejerne finder, at fredningen bør fastholdes for begge arealer. Der 
henvises til såvel Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse som frednings-
nævnets afgørelse, hvoraf det fremgår, at de landskabelige værdier for 
området er så betydelige, at det er nødvendigt at sikre disse ved en fred-
ning, samt at enhver form for byggeri vil have en negativ virkning på den 
landskabelige værdi og indsigten mod og udsigten fra Bjergene. Det på-
peges, at det væsentligste formål med fredningen netop har været at sikre 
imod fremtidig byudvikling i området, og at det vil modvirke dette formål 
at undtage ejendommene fra fredningen. Lodsejerne har henvist til fred-
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ningsforslaget, hvoraf fremgår, at arealernes udpegning til byudvikling 
var anledningen til, at sagen blev rejst på det pågældende tidspunkt. 
 
Lodsejerne har endvidere bemærket, at såfremt arealerne udtages af fred-
ningen, vil dette også medføre, at der skal udtages en del af stiarealet, 
som udgør en forudsætning for, at offentligheden kan færdes i de fredede 
arealer. En del af forudsætningen for hele den samlede fredning vil der-
ved bortfalde. 
 
Det er lodsejernes vurdering, at der ikke foreligger et sådant særligt til-
fælde, som kan begrunde, at spørgsmålet om fredningens gennemførelse, 
indhold og afgrænsning tages op til fornyet behandling, jf. naturbeskyttel-
seslovens § 48. Lodsejerne er af den opfattelse, at bestemmelsen slet ikke 
er anvendelig, hvor fredningsmyndighederne er uenige i Taksationskom-
missionens erstatningsfastsættelse, da den i så fald kan anvendes som 
pression. Lodsejer bemærker, at der heller ikke i øvrigt er fremkommet 
nye oplysninger, der kan give anledning til, at de begrundelser, hvormed 
arealerne oprindeligt blev pålagt fredningen, har ændret sig. 
 
Lodsejerne mener desuden, at det tilkendte erstatningsbeløb ikke er af en 
sådan størrelsesorden, at det kan begrunde, at arealerne udtages af fred-
ningen. Størrelsen af erstatningskravene var ifølge lodsejerne kendt af 
fredningsmyndighederne fra fredningssagens begyndelse, og Taksations-
kommissionen har fulgt almindelig praksis. Lodsejerne har endvidere 
henvist til Naturklagenævnets afgørelse af 9. september 19964, hvor kla-
genævnet på trods af en væsentlig forhøjelse af erstatningen fra 1 mio. kr. 
til 3,9 mio. kr. besluttede at fastholde fredningen af Badstuejorden ved 
Troense i Svendborg Kommune.  
 
Endelig har lodsejerne anført, at Taksationskommissionen i kendelsen af 
25. august 2017 har opgjort det tab, som lodsejerne er blevet påført som 
følge af fredningen, uanset om arealerne forbliver i fredningen eller ej. 
Lodsejerne har henvist til, at Horsens Kommune har anført, der som følge 
af fredningssagen ikke vil blive givet tilladelse til byggeri på arealerne. 
Værditabet vil således ikke forsvinde som følge af, at arealerne udtages af 
fredningen.  
 
4.2 Bemærkninger fra Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen er henholdsvis 2. januar 2018, den 26. februar 2018 og 20. 
marts 2018 fremkommet med bemærkninger. 
 
Miljøstyrelsen er af den opfattelse, at grundlaget for fredningen ikke bort-
falder, såfremt lodsejernes arealer (lb.nr. 12 og lb.nr. 15) udgår af fred-
ningen, idet alene ca. 4 ha ud af de samlede ca. 300 ha, der er fredet, i så 
fald vil udgå af fredningen. Styrelsen finder, at det resterende fredede 

                                                 
4 Naturklagenævnets sags.nr. NKN 1996-10-22 (164/420-001). 
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område forsat vil rumme så væsentlige fredningsværdier, at dette kan 
begrunde fredningen. Styrelsen bemærker, at der ikke med fredningen er 
udlagt stier på lodsejernes arealer.  
 
Miljøstyrelsen fastholder, at der er tale om et særligt tilfælde omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 48, idet Taksationskommissionens kendelse 
ganske usædvanligt ændrer afgørende på grundlaget for den afgørelse 
som Natur- og Miljøklagenævnet tidligere har truffet. Ønsket om genop-
tagelse skyldes således ikke, at Miljøstyrelsen er uenig i Taksationskom-
missionens afgørelse, men derimod at der er opstået en særlig situation, 
hvorefter det først nu er blevet klart, at prisen for de pågældende arealer 
vil være meget høj og dermed ude af proportioner med de fredningsvær-
dier, der sikres ved en fredning af arealerne.  
 
I forhold til lodsejernes henvisning til Naturklagenævnets afgørelse af 9. 
september 1996 vedrørende fredningen af Badstuejorden er det Miljøsty-
relsens opfattelse, at sagen ikke giver relevante fortolkningsbidrag i for-
hold til den nuværende sag, bl.a. fordi at arealerne lå i byzone og havde 
gjort det siden By- og landzonelovens ikrafttræden i 1970, ligesom der 
forelå et udkast til lokalplan, hvorfor gennemførelsen af den detaljerede 
planlægning, som grundejeren kunne støtte ret på, således var ret nært 
forestående. Endelig ville der i sagen være tale om en fuldstændig ophæ-
velse af den pågældende fredning, og ikke blot en mindre vurdering. Her-
til kom, at Overfredningsnævnet fandt, at fredningen var af national be-
tydning. 
 
Miljøstyrelsen har derudover bemærket, at såfremt de privatejede, ram-
mebelagte arealer på lb.nr. 12 og 15 udtages af fredningen, vil ejerne af 
disse arealer være stillet præcis som før fredningen. Arealerne vil fortsat 
være omfattet af de samme kommuneplanrammer og have de samme an-
vendelsesmuligheder, og der bør derfor ikke udmåles godtgørelse. 
 
4.3 Bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening 
Danmarks Naturfredningsforening er fremkommet med bemærkninger 
den 9. oktober 2017 og den 1. marts 2018. 
 
Danmarks Naturfredningsforening er af den opfattelse, at formålet med 
fredningen af Bjergene ved Stensballe ikke alene har været at sikre imod 
byudvikling i området, men at fredningen også har til formål at forhindre 
tilplantning, som vil tilsløre landskabets geologi samt at give offentlighe-
den bedre muligheder for at opleve området. Det kommer ifølge forenin-
gen bl.a. til udtryk i, at fredningsområdet omfatter et meget større areal 
end det område, der var indeholdt i de daværende kommuneplanrammer 
til byudvikling.  
 
Danmarks Naturfredningsforening er endvidere enig med Miljøstyrelsen 
i, at de kommunalt ejede rammebelagte arealer på matr.nr. 4g Stensballe 
By, Vær ikke bør udtages af fredningen med de af styrelsen anførte be-
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grundelser. Foreningen kan desuden tilslutte sig Miljøstyrelsens bemærk-
ninger med hensyn til fredningen af Badstuejorden.  
 
4.4 Bemærkninger fra Horsens Kommune 
Horsens Kommune har den 25. oktober 2017 anført, at kommunen kan 
tilslutte sig det af Miljøstyrelsen anførte i forhold til genoptagelsen. 
 
For så vidt angår den tilkendte erstatning til ejerne af lb.nr. 12 og 15, er 
det endvidere Horsens Kommunes opfattelse, at det ikke er sædvanlig 
praksis, at tilkende erstatning for forventningsværdi i fredningssager. 
Erstatningen for de rammebelagte arealer i kommuneplanen er ifølge 
kommunen over det dobbelte af det, der tilkendes efter taksationspraksis, 
hvorfor de rammebelagte arealer på ejendommene med lb.nr. 12 og 15 
bør udtages af fredningen. Kommunen har bemærket, at dette for så vidt 
angår lb.nr. 12 kun omfatter ca. 20 pct. af ejendommen. 
 
De to rammebelagte arealer på ejendommene med lb.nr. 12 og 15 er iføl-
ge Horsens Kommune beliggende på hver sin side af det kommunalt eje-
de areal matr.nr. 4g Stensballe By, Vær. Kommunen ønsker ikke spørgs-
målet om fredningen af dette areal genoptaget. Henset til den ringe stør-
relse, uhensigtsmæssige udformning og individuelle isolerede placering 
af de rammebelagte arealer på ejendommene på hver side af et fredet are-
al, vil kommunen ikke for fremtiden anvende arealerne som byvækstarea-
ler. 
 
For så vidt angår ejendommen med lb.nr. 3 har Horsens Kommune be-
mærket, at kommunen accepterer den forhøjede erstatning og nuværende 
afgrænsning af fredningen. 
 
4.5 Bemærkninger fra ejerne af matr.nr. 4c Stensballe By, Vær 
Ejerne af matr. nr. 4c Stensballe By, Vær samt den tidligere ejer af ma-
triklen oplyste den 26. november 2019 på Miljø- og Fødevareklagenæv-
nets forespørgsel i brev af 25. november 2019, at hvis de fire matrikler, 
som er omfattet af genoptagelsessagen, alle fastholdes i fredningen, vil 
der ikke blive fremsat krav om forhøjet erstatning. Hvis dette ikke er til-
fældet, og fredningen af matrikel 4 c fastholdes, vil der blive stillet krav 
om erstatning, bl.a. fordi Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 9. 
november 2016 har haft betydning for den pris, som ejendommen er solgt 
for inden genoptagelsen af sagen. 
  
5. Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af sagen 
Miljø- og Fødevareklagenævnet besigtigede den 7. oktober 2019 fred-
ningsområdet og afholdte samtidig offentligt møde. 
 
Deltagerne fremførte i det væsentligste  tidligere fremsatte bemærknin-
ger. Hertil tilføjede parterne i relation til de konkrete matrikler følgende 
yderligere bemærkninger:  
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Angående matr.nr. 4a Stensballe By, Vær (lb.nr. 15) 
Lodsejeren med lb.nr. 15 bemærkede, at Horsens Kommune igen har af-
vist et forslag om at inddrage arealerne til byudvikling i kommuneplanen, 
under betingelse af at fredningen på arealerne ophæves. Lodsejeren me-
ner derfor, at de reelt er afskåret fra at bebygge arealerne, selv hvis area-
lerne udtages af fredningen. 
 
Danmarks Naturfredningsforening foreslog, at man som alternativ til at 
udtage arealerne af fredningen, kunne fastholde fredningen for arealerne, 
men med mulighed for i fredningsbestemmelserne at inddrage områderne 
til byudvikling.  
 
Miljøstyrelsen bemærkede, at de nærliggende kommunale arealer på 
matr.nr. 4g Stensballe By, Vær fortsat vil udgøre en grøn kile, der giver 
udsigt til foden af Bjergene. 
 
Angående matr.nr. 3h Stensballe By, Vær (lb.nr. 12) 
Lodsejeren med lb.nr. 12 bemærkede, at han som følge af fredningen har 
været afskåret fra at tilplante arealet med blandt andet energipoppel, som 
ejendommen er særligt velegnet til. Hvis arealerne udtages af fredningen, 
vil han rejse et alternativt erstatningskrav.  
 
Angående matr. nr. 4c Stensballe By, Vær (lb.nr. 13) 
Lodsejeren med lb.nr. 13 bemærkede, at han ikke ønskede, at ejendom-
men skulle udgå af fredningen. Lodsejer henviste til, at ejendommen er 
blevet købt af et familiemedlem og prisen er fastsat under hensyntagen 
til, at ejendommen blev fredet.   
 
Den tidligere ejer af matriklen oplyste hertil, at han ville søge erstatning, 
hvis arealet blev udtaget af fredningen, som følge af tabet ved salg af 
ejendommen. 
 
Miljøstyrelsen oplyste, at det ikke var et absolut krav for styrelsen, at 
ejendommen blev udtaget af fredningen. 
 
Angående matr. nr. 13c Haldrup By, Vær (lb.nr. 3) 
Lodsejeren med lb.nr. 3 bemærkede, at han helst så, at fredningen ikke 
blev ændret for så vidt angår ejendommen. 
 
5.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 
I sagens behandling har Miljø- og Fødevareklagenævnets medlemmer 
deltaget: Thomas Steensen (formand), landsdommer Norman Cleaver og 
de læge medlemmer Pelle Andersen-Harild, Jørgen Elikofer, Knud N. 
Mathiesen og Jens Vibjerg. 
 
Det følger af naturbeskyttelseslovens § 44, stk. 1, at Miljø- og Fødevare-
klagenævnet kan ændre fredningsnævnets afgørelse, herunder frednin-
gens geografiske udstrækning, fredningsbestemmelserne og erstatningen. 
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Dette gælder, uanset hvem der har rejst fredningssagen eller påklaget 
fredningsnævnets afgørelse, og uanset fredningsforslaget og de forslag og 
krav, der er fremført for fredningsnævnet og Miljø- og Fødevareklage-
nævnet.  
 
Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 48, at Miljø- og Fødevareklage-
nævnet i særlige tilfælde kan tage spørgsmålet om fredningens gennemfø-
relse samt om dens indhold og afgrænsning op til fornyet behandling, når 
Taksationskommissionens afgørelse af erstatningsspørgsmålet foreligger, 
eller når spørgsmålet er afgjort ved endelig dom.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet har i sin erstatningsafgørelse af 9. november 
2016 anført, at nævnet ønsker at revurdere sagen, såfremt Taksations-
kommissionen i en eventuel klagesag forhøjer de tilkendte erstatninger.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at det er en forudsætning for 
gennemførelsen af fredninger, at sagens økonomiske omkostninger ind-
drages og afvejes overfor hensynet til den fredningsmæssige gevist, der 
skal opnås. Nævnet bemærker endvidere, at der ved ’særlige tilfælde’ i 
hvert fald skal forstås, at nævnet kan genoptage sagen, hvis nævnet med 
en vis sandsynlighed ikke ville have gennemført en fredning, hvis om-
kostningerne var kendt forud for fredningen. Endvidere kan det være et 
særligt tilfælde, hvis det viser sig, at en lodsejer, der ikke har klaget, har 
fået tilkendt en for lav erstatning. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der er tale om et sådant særligt 
tilfælde, at sagen kan genoptages. Nævnet har ved vurderingen særligt 
lagt vægt på, at erstatningsomkostningerne ved den samlede fredning er 
forhøjet fra 3.478.488 kr. til 6.896.388 kr. som følge af Taksationskom-
missionens kendelse, hvilket næsten er en fordobling af fredningsom-
kostningerne. Der er således sket en væsentlig ændring af de økonomiske 
forudsætninger, der knytter sig til et meget begrænset areal af fredningen 
på ca. 4 ha ud af den samlede fredning på ca. 300,5 ha.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har på baggrund af Taksationskommis-
sionens afgørelse om forhøjelse af erstatningen til tre lodsejere taget stil-
ling til fredningens afgrænsning for så vidt angår ejendommene matr.nr. 
13c Haldrup By, Vær, matr.nr. 3h, 4c, og 4a Stensballe By, Vær. 
 
Matr.nr. 13c Haldrup By, Vær (lb.nr. 3)  
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at matr. nr 13c Haldrup By, Vær 
skal fastholdes i fredningen. Nævnet har lagt vægt på det konstaterede 
ved besigtigelsen, samt det forhold at lodsejer allerede har opført et nyt 
hus uden for det fredede areal. 
 
Del af matr.nr. 3h, Stensballe By, Vær (lb.nr. 12) og matr.nr. 4a Stensbal-
le By, Vær (lb.nr. 15) 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at det indgår i nævnets vurde-
ring af, om et areal skal fredes, om de fredningsmæssige værdier står mål 
med de samfundsmæssige hensyn, der skal varetages, dvs. de økonomi-
ske omkostninger ved en fredning, jf. naturbeskyttelseslovens § 1.  
 
Dette har bl.a. støtte i forarbejderne5 til lov nr. 454 af 9. juni 2004 om 
ændring af bl.a. naturbeskyttelsesloven, at et krav om forudgående bud-
getoverslag i forbindelse med rejsning af fredningssager havde baggrund 
i et behov for at målrette fredningsindsatsen og i højere grad anlægge en 
cost/benefit betragtning med det formål at sikre en økonomisk priorite-
ring og fokusering af fredningsindsatsen, således at der kan opnås den 
størst mulige naturbeskyttelsesmæssige gevinst. Det fremgår endvidere, 
at budgetforslaget skal sendes i høring hos relevante myndigheder ”for at 

give fredningsnævnene og Naturklagenævnet bedst muligt grundlag for at 
kunne tage stilling til, om den naturmæssige gevinst ved en fredning efter 
myndighedernes vurdering står mål med de anslåede omkostninger [...]”. 
 
Et flertal af Miljø- og Fødevareklagenævnets medlemmer finder, at den 
del af matr.nr. 3h, Stensballe By, Vær, samt hele matr.nr. 4a Stensballe 
By, Vær, der var omfattet af byudviklingsområdet i Horsens Kommunes 
Kommuneplan 2009, skal udtages af fredningen. Nævnet har lagt vægt 
på, at de pågældende arealer ikke indeholder større fredningsværdier end 
de øvrige arealer i fredningen, og at arealerne, som udgør en meget be-
skeden del af den samlede fredning, ikke ville være blevet fredet, hvis de 
tilkendte erstatninger havde været kendt på fredningstidspunktet.   
 
Mindretallet (Knud N. Mathiesen) finder, at arealerne bør fastholdes i 
fredningen, da den omstændighed, at Natur- og Miljøklagenævnet har 
prissat arealerne for lavt ikke i sig selv kan begrunde, at de skal udtages 
af fredningen. 
 
Som følge af nævnets afgørelse bortfalder erstatningen vedrørende matr. 
nr. 4a Stensballe By, Vær.  
 
Som følge af nævnets afgørelse bortfalder erstatningen for så vidt angår 
grunderstatningen samt forbud mod beplantning for de 2,1 ha af matr.nr. 
3h, som udgår. Den samlede erstatning til lb.nr. 12 udgør herefter 87.960 
kr.  
 
Del af matr. nr. 4c Stensballe By, Vær (lb.nr. 13) 

                                                 
5 Forslag 146 fremsat den 28. januar 2004 til lov nr. 454 af 9. juni 2004 om ændring af lov om 

naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om vandløb og museumsloven. (Internationale naturbe-

skyttelsesområder, offentlighedens adgang til naturen, fredning, beskyttelseslinjer, fortidsminder 

m.v.). 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at den del af matriklen, som 
var omfattet af kommuneplanens byudviklingsområde, udgør ca. 0,395 ha 
og ligger mellem de to matrikler, der udtages af fredningen.  
 
Da de fredningsmæssige værdier, som er knyttet til det omhandlede areal, 
ikke adskiller sig fra de matrikler, som efter de ovenstående bemærknin-
ger udtages af fredningen, finder et flertal af Miljø- og Fødevareklage-
nævnets medlemmer ud fra lighedsgrundsætningen at den del af matr.nr. 
4c, Stensballe By, Vær, der var omfattet af Horsens Kommunes Kommu-
neplan 2009’s byudviklingsområde, skal udtages af fredningen. 
 
Mindretallet (Knud N. Mathiesen) finder med samme begrundelse som 
for del af matr.nr. 3h, Stensballe By, Vær og matr.nr. 4a Stensballe By, 
Vær, at arealet skal fastholdes i fredningen.  
 
Som følge af nævnets afgørelse nedsættes erstatningen til 3.600 kr, som 
en minimumserstatning.  
 
5.2. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om omkostningsgodtgø-
relse 
Efter naturbeskyttelseslovens § 47 kan Miljø- og Fødevareklagenævnet 
bestemme, at der skal ydes en ejer eller bruger en passende godtgørelse 
for nødvendige udgifter til sagkyndig bistand under sagens behandling i 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. Bestemmelsen giver ikke mulighed for 
at godtgøre lodsejerens egen medvirken i sagen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har fastsat en passende godtgørelse for 
sagkyndig bistand, jf. naturbeskyttelseslovens § 47.  
 
Under sagens behandling ved Miljø- og Fødevareklagenævnet har lb.nr. 
12 og 15 været repræsenteret ved advokat. Advokaten har indsendt hø-
ringsvar, afholdt møder og deltaget i besigtigelsen. Bemærkningerne har i 
nogen omfang været en gengivelse af de bemærkninger, der har været 
fremført for Taksationskommisionen. Miljø- og Fødevareklagenævnet har 
skønsmæssigt fastsat en samlet godtgørelse på 14.000 kr. til lb.nr. 12 og 
lb.nr. 15. Godtgørelsen udbetales til lodsejernes repræsentant med hen-
blik på fordeling. 
 
5.3. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 
Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrer Natur- og Miljøklagenævnets 
afgørelse af 9. november 2016 om fredning af Bjergene ved Stensballe i 
Horsens Kommune, således at arealerne omfattet af byudviklingsområdet 
i Horsens Kommunes kommuneplan 2009 på matr. nr. 4a Stensballe By, 
Vær (lb.nr. 15), en del af matr.nr. 3h Stensballe By, Vær (lb.nr. 12) og en 
del af matr.nr. 4c Stensballe By, Vær (lb.nr. 13) udtages af fredningen, 
som det fremgår af det vedlagte fredningskort. 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Natur- og Miljøklagenævnets 
afgørelse af 9. november 2016 om fredning af Bjergene ved Stensballe i 
Horsens Kommune for matr.nr. 13c Haldrup By, Vær (lb.nr. 3).  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet tilpasser som følge af ændringen af fred-
ningens afgrænsning erstatningen for de berørte arealer i overensstem-
melse med taksterne som fastsat ved Taksationskommissionens kendelse 
af 25. august 2017.  
 
Erstatningen nedsættes herefter til: 
Lb.nr. 12: 87.960 kr. 
Lb.nr. 13: 3.600 kr.  
 
Erstatningen til lb.nr. 15 bortfalder.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har endvidere fastsat godtgørelse for 
sagkyndig bistand, jf. naturbeskyttelseslovens § 47.  
 
Staten skal afholde tre fjerdedele og Horsens Kommune en fjerdedel af 
den tilkendte godtgørelse, jf. naturbeskyttelseslovens § 49, stk. 3. 
 
Afgørelsen offentliggøres i Statstidende.  
 

 
Thomas Steensen 

Stedfortrædende formand 
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Sag nr. 401 

 

Fredning af Bjergene ved Stensballe 

 

Kendelse 

 

Meddelt den 25. august 2017 

 

Indledning 
 

Natur- og Miljøklagenævnets1 afgørelse af 9. november 2016 om erstatning i anledning af fredning 

af Bjergene ved Stensballe er påklaget til Taksationskommissionen af ejerne af ejendommen lb.nr. 

3, Malene Rudolf S. Sørensen og Niels Jakobsen, ejendommen lb.nr. 12, Annie E. Grønning Ander-

sen og Poul Erik Andersen, samt ejendommen lb.nr. 15, Birgitte S. Hansen og Flemming R. Han-

sen. 

 

Taksationskommissionen har den 10. maj 2017 afholdt forhandlingsmøde og foretaget besigtigelse. 

 

Ejer Niels Jakobsen (lb.nr. 3) var mødt med advokat Lars Brandt, og ejerne Poul Erik Andersen 

(lb.nr. 12) og Flemming R. Hansen (lb.nr. 15) var mødt med advokat Gert Lund. 

 

For Miljøstyrelsen mødte Jørgen Heinemeier. 

 

For Horsens Kommune mødte jurist Anne Blak Eskjær Mathiesen og arkitekt MAA Helle Kousholt. 

 

Endvidere deltog kommissionens vurderingskyndige konsulent, fhv. kontorchef, cand. polit. Erik 

Eriksen. 

 

Supplerende sagsfremstilling – planlægningsmæssige forhold mv. 
 

Det i sagen omhandlede byvækstareal i Stensballe blev udlagt i Kommuneplan 2009, hvor Horsens 

Kommune udlagde tre nye byvækstarealer beliggende i kystnærhedszonen. 

 

Kommuneplan 2009 havde følgende retningslinje for byudvikling i kystnærhedszonen:  

 

“I forbindelse med byudvikling inden for kystnærhedszonen sikrer kommuneplanen, at der ik-

ke opstår en ny bebyggelsesfront mod kysten. Samtidig skal der skabes udvidet adgang til ky-

sten for offentligheden.” 

 

Kommuneplanens redegørelse indeholdt følgende afsnit om særlig planlægningsmæssig og funktio-

nel begrundelse for byvækst i kystnærhedszonen: 

 

                                                 
1 Nu: Miljø- og Fødevareklagenævnet. 



“Kommuneplanen udlægger nye byvækstarealer til i alt ca. 2500 nye boliger. Heraf er ca. 

360 boliger beliggende i kystnærhedszonen, henholdsvis syd for fjorden (250 boliger), i 

Stensballe (ca. 70 boliger) og i Søvind (ca. 40 boliger). Se kortet nedenfor.  

 

Baggrunden for at der er behov for at inddrage arealer i kystnærhedszonen er bl.a., at beskyt-

telsesinteresser generelt gør det vanskeligt at finde tilstrækkelige byvækstarealer i kommunen.  

 

Især grundvandsbeskyttelsen indskrænker mulighederne for udlæg af nye byområder med en 

planlægningsmæssig god beliggenhed. 

 

Det er afgørende for kommunen at kunne fordele byvæksten i de enkelte byer og bydele, så 

denne placeres bedst muligt i forhold til eksisterende byzone og således at denne understøtter 

og understøttes af eksisterende infrastruktur og servicefunktioner. Eksempelvis er det et ønske 

at skabe grundlag for at de enkelte skoler kan opretholde et passende elevtal. Erfaringen viser 

således, at der skal en vis byvækst til for at undgå et fald i børnetallet. Også eksistensen af 

børneinstitutioner, butikker og anden service er afhængig af en vis byvækst. 

 

Byggemuligheden andre steder i kommunen, udenfor kystnærhedszonen, kan således ikke er-

statte dette ønske om byvækst på de 3 lokaliteter, der alle er beliggende i byer eller bydele der 

ligger indenfor kystnærhedszonen  

 

Bemærkninger til de 3 lokaliteter 

… 

Området øst for Bygaden i Stensballe er placeret knap 2 km fra kysten og terrænforholdene 

bevirker, at området ikke er synligt fra kystsiden. Der tages udstrakt hensyn til landskabet, 

idet udlæggets afgrænsning respekterer det markante bakkelandskab ”Stensballe Bjerge”. 

 

Som nævnt ovenfor, er det afgørende for kommunen, at byvæksten kan fordeles i de enkelte 

byer og bydele, så nybyggeri placeres bedst muligt i forhold til eksisterende by, og optimalt i 

forhold til eksisterende infrastruktur (trafikanlæg, forsyninger m.v.) og offentlig og privat ser-

vice, såsom skole, børneinstitutioner, butikker mv.  

 

Det er især vigtigt, at der skabes grundlag for at opretholde et tilstrækkeligt elevantal på de 

enkelte skoler, og erfaringen viser, at der kræves en vis byvækst for at undgå et større fald i 

elevtallet. 

 

Ifølge Horsens Kommunes befolkningsprognose og elevtalsprognose vil der i Stensballesko-

lens og i Højvangsskolens skoledistrikt ske et fald i elevtallet - selv med en byvækst som den 

vedtagne. Højvangsskolens elevtalsprognose er bl.a. baseret på et forventet boligbyggeri sva-

rende til 25 boliger pr. år, i alt ca. 300 boliger i planperioden. Med den vedtagne kommune-

plan forventes disse tal at blive reduceret til ca. 20 boliger pr. år - i alt ca. 240 boliger. 

 

For alle de tre nye byvækstområder indenfor kystnærhedszonen gælder, at der ikke kan findes 

alternativer udenfor kystnærhedszonen. I Stensballe og Søvind fordi disse byområder begge 

ligger i kystnærhedszonen. Alternativer til arealet ved Bollervej kunne være et nyt boligområ-

de syd for den kommende omfartsvej syd om byen, men dette vil ikke understøtte den ønskede 

strategi med at tilgodese skoledistriktet. 

 

Ændring af skoledistrikterne i de tre områder er af forskellige grunde ikke en mulig løsning. 

Nabodistrikterne (Bankagerskolen og Dagnæsskolen) til Højvangsskolen kan ikke undvære 

elever, da der ikke her forventes en stigning i klasse- og elevantal. Både Stensballe og Søvind 

skoledistrikter er bestemt af geografien som veldefinerede områder. Søvind som en større 

landsby og Stensballe som en bydel, hvor Sundet udgør en markant adskillelse til Horsens By. 

 



Kommunen ser det således som samfundsmæssigt nødvendigt, at der gives mulighed for by-

vækst indenfor kystnærhedszonen som vedtaget.” 

 

Kommuneplan 2009 havde endvidere følgende retningslinje for arealforbrug til byudlæg:  

 

”Kommuneplanen skal sikre, at der ikke udlægges større arealer til byudvikling, end der for-

ventes at blive brug for i planperioden. Udlæg af arealer til byudvikling skal være begrundet 

med faktiske behov. Nye arealer til byformål skal udlægges i umiddelbar tilknytning til eksi-

sterende byzone og tages i brug indefra.” 

 

Af kommuneplanens redegørelse herom fremgik blandt andet: 

 

”Størrelsen af byudviklingsområderne er sat i forhold til det forventede arealforbrug i plan-

perioden. Nye større byudviklingsområder udlægges som bruttoområder med angivelse af en 

rummelighed for udnyttelsen. Det forudsættes, at der indgår anvendelse til bynære rekreative 

arealer, friluftsområder, nye naturområder og områder til offentlig service; børneinstitutioner 

skoler og ældrepleje.  

 

Der lægges vægt på, at Kommuneplanen ikke inddrager større arealer til byudvikling, end der 

er et rimeligt, faktisk behov for. Dokumentationen består af en redegørelse for den hidtidige 

udviklingstakt og en begrundet forventning til det fremtidige arealbehov samt en opgørelse 

over rummeligheden inden for byzone og byudviklingsområderne.” 

 

Horsens Kommunes vedtagelse af Kommuneplan 2009 blev påklaget til Naturklagenævnet2 for så 

vidt angik muligheden for etablering af et boligområde med 250 boliger i kystnærhedszonen syd for 

fjorden. Naturklagenævnet traf i 2010 afgørelse om, at kommunens vedtagelse ikke var i strid med 

planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 1. Denne afgørelse blev indbragt for domstolene. 

 

Forslaget om fredning af Bjergene ved Stensballe blev rejst ved brev af 16. december 2011, og ved 

brev af 13. juni 2012 gjorde Horsens Kommune indsigelse mod forslaget, idet kommunen ønskede 

byvækstområdet udtaget. 

 

Ved Retten i Horsens dom af 3. juni 2013 blev udlægningen i Kommuneplan 2009 af boligområdet 

syd for fjorden erklæret ugyldigt. Efter bevisførelsen lagde retten blandt andet til grund, at arealud-

lægget reelt var begrundet med, at kommunen ville opretholde elevgrundlaget for en bestemt skole, 

og retten fandt, at der ikke var anført en sådan særlig planlægningsmæssig begrundelse for kystnær 

lokalisering af byudviklingsområdet, at betingelserne i planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 1, var opfyldt. 

 

I Horsens Kommunes oprindelige forslag til Kommuneplan 2013, der var i offentlig høring i 

perioden 21. december 2012 til 11. marts 2013, var de tre byvækstarealer beliggende i kystnærheds-

zonen fastholdt og retningslinjen for byudvikling i kystnærhedszonen samt redegørelsen herfor var 

gentaget. Efter den anden offentlige høring i perioden 7. august 2013 til 2. oktober 2013 blev by-

vækstarealet syd for fjorden taget ud af Kommuneplan 2013 som en konsekvens af byrettens dom. 

Herved blev der udtaget 250 boliger af de i alt ca. 360 oprindeligt planlagte nye boliger beliggende i 

kystnærhedszonen. 

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse og de under sagen nedlagte påstande 
 

Natur- og Miljøklagenævnet fastsatte erstatningen for ejendommen lb.nr. 3 således: 

 

1,4 ha á 3.600 kr./ha 5.040 kr. 

Forbud mod beplantning 1,4 ha á 6.000 kr./ha 8.400 kr. 

                                                 
2 Nu: Miljø- og Fødevareklagenævnet. 



Mistet byggeret 100.000 kr. 

I alt 113.440 kr. 

 

Ejerne af ejendommen lb.nr. 3, Malene Rudolf S. Sørensen og Niels Jakobsen, har nedlagt påstand 

om, at erstatningen forhøjes. Ejerne har opgjort værditabet som følge af mistet byggeret til ca. 

1.000.000 kr., hvortil kommer ca. 300.000 kr. i forøgede byggeomkostninger ved byggeri på anden 

placering.  

  

Ejerne har i brev af 28. november 2016 og under den mundtlige forhandling henvist til en af ejerne 

indhentet vurderingsrapport, der udtaler, at en ændret placering på grunden vil betyde et tab ved salg 

på ca. 1.000.000 kr. i forhold til den oprindeligt ønskede placering. Værditabet skyldes primært den 

mistede udsigt til Horsens Fjord. Endvidere fremgår det, at vurderingsrapportens beskrivelse er vur-

deringsmandens umiddelbare indtryk af byggeprojektet under besigtigelsen med de bemærkninger, 

der måtte være knyttet hertil. I relation til forøgede byggeomkostninger har ejerne henvist til geo-

tekniske undersøgelser samt tilbud fra entreprenører vedrørende ejernes konkrete byggeprojekt på 

den ikke-fredede del af ejendommen. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet fastsatte erstatningen for ejendommen lb.nr. 12 således: 

 

9,8 ha á 3.600 kr./ha 35.280 kr. 

Forbud mod beplantning 9,8 ha á 6.000 kr./ha 58.800 kr. 

120 meter eksisterende sti á 15 kr./lb. meter 1.800 kr. 

204 meter ny sti á 60 kr./lb. meter 12.240 kr. 

I alt 108.120 kr. 

 

Ejerne af ejendommen lb.nr. 12, Annie E. Grønning Andersen og Poul Erik Andersen, har for Tak-

sationskommissionen nedlagt påstand om, at erstatningen forhøjes med erstatning for forventnings-

værdi opgjort som følger: 

 

20 % af matr.nr. 3h (20 % af 76.045 m2, i alt 15.209 m2)  

á 382 kr./m2 5.809.838 kr. 

80 % af matr.nr. 3h (80 % af 76.045 m2, i alt 60.836 m2) 

á 82 kr./m2 4.988.552 kr. 

I alt 10.798.390 kr. 

 

Ejerne har i brev af 26. april 2017 og under den mundtlige forhandling anført, at 20 % af matr.nr. 3h 

ifølge Horsens Kommunes opgørelse blev udlagt som byvækstareal, og at der som følge heraf er 

knyttet en forventningsværdi til arealet. Forventningsværdien før fredningen kan opgøres til 400 kr./ 

m2, og arealet har efter fredningen alene værdi som landbrugsjord svarende til 18 kr./m2. Forskellen, 

der skal erstattes, udgør således 382 kr./m2. Derudover har ejerne anført, at der også er knyttet en 

forventningsværdi til den resterende del af matr.nr. 3h, der er beliggende umiddelbart op ad byud-

viklingsområdet. Forventningsværdien før fredningen kan vedrørende dette areal opgøres til 100 kr./ 

m2, og arealet har efter fredningen alene værdi som landbrugsjord svarende til 18 kr./m2. Forskellen, 

der skal erstattes, udgør således 82 kr./m2. 

 

Til støtte for kravet har ejerne henvist til rammebestemmelserne i Horsens Kommuneplan 2009, og 

at Horsens Kommune i 2012 gjorde indsigelse mod fredningsforslaget, hvilket viser, at Horsens 

Kommune har haft et præcist og konkret ønske om at etablere boliger på det pågældende område. 

Endvidere har ejerne henvist til, at arealet vest for det nye byvækstareal blev erhvervet af Horsens 

Kommune for mere end 20 år siden og nu er fuldt udbygget. For så vidt angår den del af matr.nr. 3h, 

der ikke blev udlagt som byvækstareal, har ejerne anført, at den resterende del af matriklen på et 

tidspunkt vil blive udnyttet til bymæssige forhold, og at kommuneplanen ikke danner en naturlig 

afgrænsning. Endelig har ejerne henvist til retspraksis og administrativ praksis, særligt i ekspropria-

tionssager, vedrørende forventningsværdi. 



 

Natur- og Miljøklagenævnet fastsatte erstatningen for ejendommen lb.nr. 15 således: 

 

1,747 ha á 3.600 kr./ha 6.289 kr. 

Forbud mod beplantning 1,747 ha á 6.000 kr./ha 10.482 kr. 

I alt 16.771 kr. 

 

Ejerne af ejendommen lb.nr. 15, Birgitte S. Hansen og Flemming R. Hansen har for Taksations-

kommissionen alene nedlagt påstand om, at erstatningen forhøjes med erstatning for forventnings-

værdi som følger: 

 

17.000 m2 á 382 kr./m2 6.494.000 kr. 

 

Ejerne har i brev af 26. april 2017 og under den mundtlige forhandling gjort de samme anbringender 

gældende som ejerne af ejendommen lb.nr. 12 i relation til kommuneplanens udlægning til byvæk-

stareal.  

 

Miljøstyrelsen har i breve af 25. april og 3. maj 2017 og under den mundtlige forhandling påstået 

Natur- og Miljøklagenævnets erstatningsfastsættelse stadfæstet. Til støtte herfor har Miljøstyrelsen 

vedrørende ejendommene lb.nr. 12 og 15 anført blandt andet, at kommuneplanens rammebestem-

melser har karakter af overordnede hensigtserklæringer, som erstatningsfrit kan ændres eller fjernes 

igen ved senere kommuneplanrevisioner. Først når der foreligger en endeligt vedtagen lokalplan, 

antager planlægningen en fast og juridisk bindende karakter for borgerne og for kommunen. Først 

herefter vil en erstatning i fredningsmæssig henseende kunne komme på tale. Endvidere gælder der 

ikke de samme principper ved udmåling af erstatning i fredningssager som i ekspropriationssager. 

Vedrørende ejendommen lb.nr. 3 har Miljøstyrelsen anført blandt andet, at den ikke-fredede del af 

ejendommen udgør ca. 3.800 m2, hvor der kan placeres et nyt byggeri. Endelig har Miljøstyrelsen 

som en generel bemærkning anført, at der i Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse har deltaget to 

højesteretsdommere. 

 

Horsens Kommune har under den mundtlige forhandling henvist til Miljøstyrelsens bemærkninger 

og ligeledes påstået Natur- og Miljøklagenævnets erstatningsfastsættelse stadfæstet. 

 

Taksationskommissionens bemærkninger 
 

Efter naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 1, fastsættes der erstatning til ejere af rettigheder over en 

fredet ejendom for det tab, som fredningen påfører dem. Der ydes således fuld erstatning for ned-

gangen i ejendommens handelsværdi. 

 

Indledningsvis bemærkes, at Taksationskommissionen kan tiltræde de grund- og tillægstakster, som 

Natur- og Miljøklagenævnet har fastsat ved erstatningsfastsættelsen, hvilke heller ikke er anfægtet 

af ejerne. 

 

Lb.nr. 3 

Taksationskommissionen lægger til grund, at ejerne mistede en mulighed for at opføre ny bebyggel-

se med en placering på ejendommen i overensstemmelse med den meddelte landzonetilladelse af 

20. september 2011, og at der kan opføres ny bebyggelse på den del af ejendommen, der ikke er 

fredet.  

 

Efter besigtigelsen finder Taksationskommissionen, at den oprindelige placering i overensstemmel-

se med den meddelte landzonetilladelse af 20. september 2011 er lidt mere attraktiv, og at det i 

mindre omfang vil afspejle sig i handelsværdien at ændre placeringen af byggeri fra den oprindeligt 

tilladte placering til en placering indenfor det ikke-fredede areal. Efter de foreliggende oplysninger 

om jordbundsforholdene m.m. lægger Taksationskommissionen endvidere til grund, at det vil med-



føre øgede byggeomkostninger at ændre placeringen af byggeri fra den oprindeligt tilladte placering 

til en placering indenfor det ikke-fredede areal. 

 

Ved vurderingen af byggeomkostninger ved byggeri på anden placering bemærker Taksationskom-

missionen, at der ikke kan lægges afgørende vægt på de af ejerne indhentede tilbud og vurderinger, 

da de relaterer sig til et af ejerne udformet konkret projekt, der ikke svarer til det oprindeligt plan-

lagte. Ejerne har således oplyst, at de oprindeligt planlagde et byggeri i 2-plan, og at det ændrede 

projekt er i 1-plan og med et større bebygget areal. Dertil kommer, at der er flere muligheder for 

placering af byggeri på den ikke-fredede del af ejendommen. Ved vurderingen af ejendommens 

handelsværdi bemærker Taksationskommissionen, at der heller ikke kan lægges afgørende vægt på 

den af ejerne indhentede vurderingsrapport, allerede fordi den efter sit indhold er udarbejdet på et 

spinkelt grundlag, ligesom Taksationskommissionen ved besigtigelsen kunne konstatere, at der vil 

være udsigt til Horsens Fjord ved forskellige placeringer indenfor det ikke-fredede areal. 

 

Ud fra en samlet vurdering af det, der er oplyst af parterne, og det, der blev konstateret ved besigti-

gelsen, finder Taksationskommissionen, at fredningen medfører et tab på skønsmæssigt 250.000 kr. 

som følge af den mistede byggeret, hvilket omfatter både nedgangen i handelsværdien som følge af 

den ændrede placering og de forøgede byggeomkostninger. 

 

Herefter tilkendes ejerne af ejendommen lb.nr. 3 yderligere skønsmæssigt fastsat erstatning på 

250.000 kr., så den samlede erstatning udgør: 

 

1,4 ha á 3.600 kr./ha 5.040 kr. 

Forbud mod beplantning 1,4 ha á 6.000 kr./ha 8.400 kr. 

Mistet byggeret 250.000 kr. 

I alt 263.440 kr. 

 

Godtgørelse for sagkyndig bistand 

I godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand tillægges der ejerne af lb.nr. 3 10.000 kr. 

 

Lb.nr. 12 og lb.nr. 15 

Sagen har for Taksationskommissionen alene drejet sig om, hvorvidt der er knyttet en erstatningsbe-

rettiget forventningsværdi til arealerne som følge af kommuneplanens udlægning til byvækstareal af 

dele af matr.nr. 3h (lb.nr. 12) og matr.nr. 4a (lb.nr. 15), begge Stensballe By, Vær. 

 

Forventningsværdi 

Taksationskommissionen finder, at der til de arealer, der i kommuneplanens rammebestemmelser 

blev udlagt til byvækst i kystnærhedszonen, var knyttet en vis berettiget forventning om, at arealer-

ne i fremtiden ville kunne anvendes til boligbebyggelse. Taksationskommissionen har herved lagt 

vægt på, at arealerne blev udlagt i Kommuneplan 2009 samt begrundelsen for udlægningen. Taksa-

tionskommissionen bemærker endvidere, at arealerne blev fastholdt i Kommuneplan 2013, hvor 

kommunen måtte udtage 250 af de i alt ca. 360 oprindeligt planlagte nye boliger beliggende i kyst-

nærhedszonen, og at kommunen i juni 2012 gjorde indsigelse mod den påtænkte fredning og ønske-

de byudviklingsområdet udtaget.  

 

Den økonomiske værdi af denne forventning skal tages i betragtning ved udmålingen af erstatningen 

for den pålagte fredning, og efter en samlet bedømmelse finder Taksationskommissionen, at erstat-

ningen, som udmåles skønsmæssigt, skal fastsættes til 100 kr./m2.  

 

Taksationskommissionen finder derimod, at der ikke er knyttet en erstatningsberettiget forvent-

ningsværdi til de arealer, der er beliggende umiddelbart op ad byudviklingsområdet. 

 

På baggrund af sagens oplysninger lægger Taksationskommissionen til grund, at 20 % af matr.nr. 

3h, svarende til 15.209 m2, blev udlagt som byvækstareal i Kommuneplan 2009. Herefter tilkendes 



ejerne af ejendommen lb.nr. 12 yderligere skønsmæssigt fastsat erstatning på 1.520.900 kr., så den 

samlede erstatning udgør: 

 

9,8 ha á 3.600 kr./ha 35.280 kr. 

Forbud mod beplantning 9,8 ha á 6.000 kr./ha 58.800 kr. 

120 meter eksisterende sti á 15 kr./lb. meter 1.800 kr. 

204 meter ny sti á 60 kr./lb. meter 12.240 kr. 

Forventningsværdi 15.209 m2 á 100 kr./m2 1.520.900 kr. 

I alt 1.629.020 kr. 

 

Endvidere tilkendes ejerne af ejendommen lb.nr. 15 yderligere skønsmæssigt fastsat erstatning på 

1.747.000 kr., så den samlede erstatning udgør: 

 

1,747 ha á 3.600 kr./ha 6.289 kr. 

Forbud mod beplantning 1,747 ha á 6.000 kr./ha 10.482 kr. 

Forventningsværdi 17.470 m2 á 100 kr./m2 1.747.000 kr. 

I alt 1.763.771 kr. 

 

Godtgørelse for sagkyndig bistand 

I godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand tillægges der ejerne af ejendommene lb.nr. 12 og 

lb.nr. 15 hver 10.000 kr. Taksationskommissionen har herved lagt vægt på sagens omfang, og at 

ejerne har været repræsenteret af samme advokat og i det store hele har gjort de samme synspunkter 

gældende. 

 
Herefter bestemmes: 

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 9. november 2016 ændres, således at erstatningen til Ma-

lene Rudolf S. Sørensen og Niels Jakobsen forhøjes til 263.440 kr. med tillæg af en årlig rente sva-

rende til Danmarks Nationalbanks diskonto fra den 17. november 2014 til erstatningen udbetales. 

 

I godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand tillægges der Malene Rudolf S. Sørensen og Niels 

Jakobsen 10.000 kr., der kan udbetales til advokat Lars Brandt. 

 

Endvidere ændres Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 9. november 2016, således at erstatnin-

gen til Annie E. Grønning Andersen og Poul Erik Andersen forhøjes til 1.629.020 kr. med tillæg af 

en årlig rente svarende til Danmarks Nationalbanks diskonto fra den 17. november 2014 til erstat-

ningen udbetales. 

 

I godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand tillægges der Annie E. Grønning Andersen og Poul 

Erik Andersen 10.000 kr., der kan udbetales til advokat Gert Lund. 

 

Endelig ændres Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 9. november 2016, således at erstatningen 

til Birgitte S. Hansen og Flemming R. Hansen forhøjes til 1.763.771 kr. med tillæg af en årlig rente 

svarende til Danmarks Nationalbanks diskonto fra den 17. november 2014 til erstatningen udbeta-

les. 

 

I godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand tillægges der Birgitte S. Hansen og Flemming R. 

Hansen 10.000 kr., der kan udbetales til advokat Gert Lund. 

 

 

Alex Puggaard 

 

 

Susanne Palsig                                                                          Allan Bechsgaard 
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Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse 

af 9. november 2016  

om fredning af Bjergene ved Stensballe i Horsens Kommune 

(NMK-520-00049) 

 

Indledning 

 

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del har den 17. november 2014 truffet afgørelse om at ge n-

nemføre en fredning af Bjergene ved Stensballe i Horsens Kommune og tilkendt erstatninger for 

fredningen på i alt ca. 2,4 mio. kr.  

 

Fredningsområdet udgør ca. 300,5 ha. og omfatter et kuperet område kaldet ”Bjergene” nord for 

Horsens Fjord, beliggende mellem den tæt bebyggede Horsens-bydel Stensballe og arealer omfattet 

af Søvindfredningen fra 1974.  

 

Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening i december 2011. Det er fredningens 

formål at sikre og forbedre de landskabelige værdier i området, herunder sikre, at området fremtræ-

der som et overvejende åbent landskab med enkelte solitære træer og levende hegn i sammenhæng 

med de tilstødende fredede områder og skovområder, at sikre og forbedre områdets rekreative vær-

dier, herunder offentlighedens adgang til området via et stisystem, at skabe grundlag for naturpleje, 

og at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, som Natura 2000 -

området er udpeget for at beskytte. 

 

Størstedelen af fredningsområdet - ca. 290 ha - er privatejede arealer fordelt på 36 lodsejere. Den 

resterende del er offentligt ejet, hovedsageligt af Horsens Kommune.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal på grund af erstatningens størrelse (større end 0,5 mio. kr.) efter-

prøve fredningen i dens helhed, jf. naturbeskyttelseslovens § 42. 

 

Endvidere er fredningsnævnets afgørelse - både om fredning og erstatning - påklaget af en række 

lodsejere, og Horsens Kommune har anmodet om, at kommunens andel af de samlede erstatnings-

udgifter nedsættes. 

 

Baggrund for fredningssagen 

 

I fredningsforslaget er der bl.a. anført følgende: 

”Umiddelbart uden for Stensballe-bydelen i Horsens Kommune på nordsiden af Horsens Fjord ligger det stærkt 

kuperede åbne landskab, som kaldes Bjergene. Området støder op til den eksisterende fredning Søvind, som 
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allerede i 1974 blev pålagt en restriktiv beskyttelse på grund af de store landskabelige værdier. Bjergene om-

fatter en række landbrugsejendomme og få enfamiliehuse, og arealernes drift er korn og græsning.  

 

Bjergenes landskabelige værdier er overordentlig store, og fredningsværdien har da også været ankerkendt 

gennem mange år. Således udtalte Fredningsplanudvalget i forbindelse med fredningen af Søvind, at ’I plan-

lægningsmæssig henseende påregnes arealerne at skulle indgå som led i en samlet naturpark langs Horsens 

Fjords nordside strækkende sig fra Stensballe Gods i vest helt ud til Gylling Næs i øst. En sikring af området 

gennem fredning vil således bidrage væsentligt til dette naturprojekt”. Desværre gik man ikke videre med 

fredningsplanerne om at sikre de resterende arealer fredningsmæssigt, hvilket har medført, at der inden for 

de seneste år blandt andet er etableret en stor golfbane ned til fjorden.  

 

Området ligger umiddelbart uden for tæt bebyggede villaområder i den fashionable Horsens-bydel, Stensbal-

le. Anledningen til at sagen bør rejses nu er, at Stensballe i de kommende år er planlagt udbygget yderlige-

re, og at en del af denne udbygning er planlagt i Bjergene. Horsens Kommune udlagde således i forbindelse 

med kommuneplan 2009 en del af Bjergene til byudvikling. Der er imidlertid ikke vedtaget lokalplan endnu 

for den del, som ligger i Bjergene, hvorfor fredningsforslaget lægger op til at inddrage det udlagte areal i 

fredningen. Det er sandsynligt, at kommunen i de kommende år vil inddrage nye arealer til bymæssige fo r-

mål, da områdets beliggenhed gør det særdeles attraktivt som bosætningsområde, hvilket gør behovet for en 

fredning på dette tidspunkt presserende. En anden trussel imod det kuperede landskab er tilplantning, som 

vil sløre bakkernes storslåede og markante geologi. Mindre områder er da også allerede tilplantet med blandt 

andet juletræer. Endelig er adgangsforholdene i området meget ringe. En enkelt vej fører ind i området men 

ender blindt. Fredningen af området vil give en tiltrængt mulighed for at udbygge adgangen, så stier i områ-

det fremover knytter an til stier uden for området og gør interessante rundture mulige.  

 

Området er i dag alene beskyttet af planlovens bestemmelser. Planloven giver ingen permanent sikring imod 

byudvikling, diffus byspredning gennem landzonetilladelser eller beskyttelse imod juletræer og anden ud-

sigtshæmmende beplantning. Planloven sikrer heller ikke adgang eller mulighed for forbedring af adgangen. 

 

På den baggrund lægger foreningen op til en fredning der sikrer, at området fastholdes åbent uden slørende 

beplantning, at landskabet friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg, og at offentlighedens adgang til 

området forbedres gennem en udbygning af det eksisterende stinet, så der bliver en sammenhæng med stier 

uden for området”. 

 

Fredningsområdet   

 

Landskabsformer og geologi 

Det område, der foreslås fredet, ligger mellem Stensballe og Søvind og syd for landsbyen Haldrup.  

 

Området er det kystnære morænelandskab nord for Horsens Fjord. Terrænet er flere steder præget 

af de markante randmoræner, der rejser sig i landskabet, samt det let skrånende terræn mod ky-

sten. Det skaber tilsammen et markant og varieret landskab, hvor udsigt til vand og markante bakke-

formationer er væsentlig for landskabsoplevelsen. Landskabet omkring Søvind er stærkt præget at 

de markante randmorænepartier, der i denne del af kommunen findes parallelt med Horsens Fjord. 

Byen ligger delvist på randmorænen og delvis i det mere jævne terræn omkring Søvind Bæk.  

 

Allerede i forbindelse med gennemførelse af Søvindfredningen i begyndelsen af 1970´erne ud talte 

fredningsplanudvalget, at ”I planlægningsmæssig henseende påregnes arealerne at skulle indgå som 
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led i en samlet naturpark langs Horsens Fjords nordsiede strækkende sig fra Stensballe Gods i vest 

helt ud til Gylling Næs i øst. En sikring af området er gennem fredning vil således bidrage væsentligt 

til dette naturparkprojekt.” 

 

De landskabelige skønhedsværdier i området er betydelige, bl.a. på grund af beliggeheden ved Ho r-

sens Fjord. Arealerne falder mange steder nogenlunde jævnt ned mod fjorden, så den del af areale r-

ne, hvorfra der er udsigt over fjorden, er forholdsvis stor. 

 

Der er mange steder i området, hvor vindblæste træer, levende hegn og alleer har fået lov til at blive 

stående. De har stor landskabelige værdi og tilfører landskabet karakter. Der bliver endvidere med 

tiden gode levesteder for flagermus. 

 

Adgangen til området er begrænset til ganske få stier og veje. I den centrale del af Bjergene fører 

en vej (”Bjergene”) ind og ender blindt. Fredningen skal bl.a. skabe en forbindelse herfra til Haldrup 

Strandvej og dermed fredningsområdets østlige del.  

 

Planlægningsmæssige forhold mv.  

 

Fredningsområdet er beliggende i landzone inden for kystnærhedszonen, jf. planlovens § 5 a. I med-

før af planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 1, må der i kystnærhedszonen kun inddrages nye arealer i byzone, 

hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering .  

 

Danmarks Naturfredningsforening har i fredningsforslaget anført, at Vejle Amt indtil amtets nedlæg-

gelse ved udgangen af 2006 fastholdt, at der ikke kunne inddrages arealer til byudvikling i Bjergene.  

 

Horsens Kommune udlagde i forbindelse med Kommuneplan 2009 et område (11,3 ha) inden for det 

nu foreslåede fredningsområde til boligområde (Kommuneplanramme HR.05.B.28 i den nugældende 

Kommuneplan 2013). Rammerne for områdets anvendelse er herved fastlagt til boligformål: etage-

byggeri, åben-lav og tæt-lav med tilhørende nærrekreative arealer, butikker og kollektive anlæg til 

områdets forsyning; institutioner og lignende offentlige formål. Fremtidig zonestatus er angivet som 

byzone og landzone. Der er ikke vedtaget lokalplaner for området eller for andre dele af frednings-

området.  

 

I øvrigt er størstedelen af fredningsområdet i Kommuneplan 2013 udpeget som bevaringsværdigt 

landskab. Den nordøstlige smalle del af fredningsområdet mod Søvind er ikke omfattet af udpegni n-

gen. Mindre dele af fredningsområdet er udpeget som geologisk interesseområde.  

 

Der er i fredningsområdet flere naturarealer (sø/vandhul, vandløb, eng, strandeng, mose) omfattet 

af naturbeskyttelseslovens § 3.  

 

En del af fredningsområdet er omfattet af skovbyggelinje, jf. naturbeskyttelseslovens § 16, der afka-

stes af Stensballe Skov. 

 

Flere steder i fredningsområdet er der sten- og jorddiger omfattet af bestemmelser i museumsloven. 

Blandt andet findes der i områdets sydvestlige kant en sammenhængende strækning på ca. 500 me-

ter meget flot og velbevaret stendige ind mod golfbanen.   
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Der er ikke eksisterende fredninger inden for fredningsområdet. Mod øst grænser det op til Søvind-

fredningen, jf. Overfredningsnævnets kendelse af 29. april 1974.  

 

Ca. 4,3 ha af fredningsområdet ligger inden for Natura 2000-område nr. 56: Horsens Fjord, havet øst 

for og Endelave (Habitatområde nr. 52 for Horsens Fjord, havet øst for og Endelave og Fuglebeskyt-

telsesområde nr. 36 for Horsens Fjord og Endelave).  

 

Fredningsforslaget indeholder oplysninger om udpegningsgrundlaget og om Danmarks Naturfred-

ningsforenings vurdering af fredningens mulige påvirkning heraf. DN vurderer, at fredningen enten 

vil have ingen eller en positiv effekt på udpegningsgrundlaget. Der er henvist til, at fredningen for-

byder tilplantning og giver plejemyndigheden ret til at foretage naturpleje på private arealer, så de 

forbliver lysåbne.  Det fremgår, at fredningsområdet i hvert fald omfatter strandengsarealer, der 

indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområdet (habitatnaturtype 1330).  

 

Fredningsnævnets behandling af sagen  

 

Fredningsnævnet har den 23. maj 2012 afholdt offentligt møde om sagen og efterfølgende offentlig 

besigtigelse af udvalgte steder omfattet af fredningsforslaget. Forud herfor havde fredningsnævnet 

besigtiget området med deltagelse af repræsentanter for Horsens Kommune.  

 

Under fredningsnævnets behandling af sagen har bl.a. været drøftelser om fredningens nærmere 

afgrænsning, om udlæg af nye stier og om behovet for beplantningsforbud i hele fredningsområdet. 

Der har tillige været drøftelser om bl.a. fredningens betydning for jagt og for muligheden for at opfø-

re bebyggelse på flere ejendomme i området og for fortsat at anvende ejendomme til bl.a. heste-

hold.    

 

På baggrund af indsigelser og bemærkninger til fredningsforslaget har Danmarks Naturfredningsfor-

ening udarbejdet et revideret fredningsforslag. Den foreslåede fredning er herved bl.a. ændret for så 

vidt angår det nærmere forløb af visse stiforbindelser og udstrækningen af beplantningsforbuddet.  

 

Særligt for så vidt angår fredningens afgrænsning mod Stensballe har Horsens Kommune under 

fredningsnævnets behandling foreslået ejendomme i byudviklingsområdet (kommuneplanramme 

HR.05.B.28) udtaget af fredningen. Kommunen har bl.a. henvist til, at der i stedet ved lokalplanlæg-

ning kan fastsættes bestemmelser, der sikrer hensynet til det markante landskab. Nogle lodsejere 

har støttet, at ejendommene tages ud af fredningen. Andre lodsejere har ønsket byudviklingsområdet 

fredet. I øvrigt har der bl.a. været ønsker om at udtage de nordøstlige dele af fredningen (l b.nr. 38) 

og om en ændret afgrænsning på enkelte ejendomme (bl.a. lb.nr. 3).  

 

I det reviderede fredningsforslag har Danmarks Naturfredningsforening foreslået et ændret forløb af 

en stiforbindelse mellem vejen ”Bjergene” og Haldrup Strandvej (i skellet mellem matr.nr. 17a og 

18a og videre mod nord langs Stensballe Skov). Det fremgår, at der har været indsigelser fra lods-

ejere mod både det oprindeligt foreslåede og det alternative forløb.   

 

På baggrund af indsigelser om bl.a. uønsket påvirkning af naturværdier har Danmarks Naturfred-

ningsforening i det reviderede fredningsforslag udeladt en oprindelig foreslået stikvej (fra Bavnen i 

sydlig retning til Horsens Fjord) i den østlige kant af fredningsområdet. Under fredningsnævnets 

behandling er tillige tilføjet stiforløb i den sydvestlige del af fredningsområdet.  
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Mundtlige og skriftlige bemærkninger til fredningsforslaget er gengivet i fredningsnævnets afgørelse.  

 

Det fremgår, at Quistdorf Nyskov Fuglereservat (lb.nr. 36) har meddelt at være indforstået med den 

påtænkte fredning og givet skriftligt afkald på erstatning, jf. naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 7.  

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

Fredningsnævnet har den 17. november 2014 truffet afgørelse om at gennemføre en fredning af 

Bjergene ved Stensballe i Horsens Kommune - i vidt omfang svarende til den foreslåede fredning.  

 

Om fredningens gennemførelse og afgrænsning 

Fredningsnævnet har fundet, at området har så store landskabelige værdier, at det er nødvendigt at 

frede det for at sikre og forbedre disse landskabelige værdier og for at sikre og forbedre offentlighe-

dens adgang til at færdes i landskabet. Det er endvidere fredningsnævnets opfattelse, at fredningen 

inden for de områder af Bjergene, der er omfattet af internationale naturbeskyttelsesområder, med-

virker til at sikre en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget 

for.  

 

Særligt om området, der er kommuneplanlagt til byudvikling (Kommuneplanramme HR.05.B.28), har 

fredningsnævnet bemærket, at det findes at have så store landskabelige værdier, at det er nødven-

digt at frede området for at sikre og forbedre disse landskabelige værdier. Fredningsnævnet finder 

ikke, at kommunalt fastlagte restriktioner om byggeriets udformning er tilstrækkelig, da enhver form 

for byggeri vil have en negativ virkning på den landskabelige værdi og indsigten mod og udsigten fra 

Bjergene.   

 

Om offentlighedens adgang  

Det er fredningsnævnets opfattelse, at der er behov for en øget mulighed for adgang til området, 

idet de eksisterende veje og stier i området ikke giver tilstrækkelig mulighed for at færdes i de na-

turskønne omgivelser, og at der således er behov for både stier til særlige steder i området og til at 

skabe en sammenhængende adgang gennem området og til Søvindfredningen.  

 

Fredningsnævnet har bl.a. tiltrådt, at der skal etableres en sti, som forbinder vejen Bjergene med 

Haldrup Strandvej, for at skabe en sammenhængende adgang gennem området og til Søvindfrednin-

gen. Fredningsnævnet har besluttet, at stien skal have den linjeføring, der oprindelig blev foreslået 

af Danmarks Naturfredningsforening, således at den fra enden af vejen Bjergene føres over ejen-

dommene matr.nr. 18a (lb.nr. 5) og matr.nr. 15m (lb.nr. 1). Stien er angivet på fredningskortet. 

 

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ændrede forslag til stiens forløb (i skellet mellem matr.nr. 

17a og 18a og videre mod nord langs Stensballe Skov) vil betyde en ikke uvæsentlig forringelse af 

naturbeskyttelsen og beskyttelsen af de dyr, der lever i overgangen fra mark til skov. Det  samme er 

ikke tilfældet ved den linjeføring, der i første omgang blev foreslået, da den udnytter en eksisterende 

vej og ved vejens ende herefter placeres primært i skel mellem to marker. Det er endvidere fred-

ningsnævnets opfattelse, at hensynet til beboerne langs vejen Bjergene ikke kan begrunde et valg af 

linjeføring, der vil medføre en ikke uvæsentlig forringelse af dyre- og naturbeskyttelsen, da vejen i 

forvejen er der og passerer udenom bygningerne.  
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Fredningsnævnet har endvidere tiltrådt, at der etableres et stiforløb på matr.nr. 4g og 4h Stensballe 

By, Vær (ejet af Horsens Kommune) med adgang til to udsigtspunkter, og at der fra stien etableres 

adgang til vejen ”Bjergene” via en sti på matr.nr. 3h (lb.nr. 12) samt adgang til et ”fikspunkt” på 

matr.nr. 6c (lb.nr. 17) via en sti langs et levende hegn på ejendommen.  

 

Det er fredningsnævnets opfattelse, at der for offentlighedens hensigtsmæssige brug af området til 

mindst mulig gene for beboerne i området bør etableres en parkeringsplads til brug for adgangen til 

Bjergene. Denne parkeringsplads findes mest hensigtsmæssigt at kunne placeres ved adgangen til 

det fredede område fra Bygaden ved vejen Bjergene, hvor der i forvejen er en parkeringsplads  (ejet 

af Horsens Kommune). Det er anført, at en sådan placering imidlertid vil være umiddelbart uden for 

fredningsgrænsen, hvorfor fredningsnævnet opfordrer Horsens Kommune til at sørge for, at de nød-

vendige parkeringsfaciliteter med skiltning for brug af området er til stede.  

 

Om beplantningsforbud 

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det for at bevare det naturskønne åbne og kuperede terræn, 

hvorfra der i vidt omfang er udsigt over Horsens Fjord, er nødvendigt med et forbud mod beplan t-

ning, der kan betyde, enten at landskabets karakter af åbent og kuperet terræn forsvinder, eller at 

udsigten til Horsens Fjord forsvinder.  

 

Fredningsnævnet kan på den baggrund tiltræde, at der gennemføres et forbud mod udsigtshæm-

mende beplantning på arealer, hvor beplantningen vil have en sådan negativ virkning på landskabet 

eller udsigten til Horsens Fjord. Fredningsnævnet finder ikke, at det i den henseende kan tillægges 

betydning, at der ikke gælder et tilsvarende beplantningsforbud inden for den tilstødende Søvind-

fredning.  

 

Fredningsnævnet kan derfor tiltræde det reviderede fredningsforslags angivelse af, at der skal gælde 

et sådant beplantningsforbud i det fredede område bortset fra i områdets nordøstlige del som angi-

vet, hvor beplantningen ikke findes at have den anførte negative virkning på landskabet eller udsi g-

ten til Horsens Fjord. Fredningsnævnet kan endvidere tiltræde, at forbuddet for at opnå sit formål 

også skal omfatte energipil, juletræer og pyntegrønt.  

 

Fredningsnævnet finder dog om majs, at den har en vækstrytme, hvorefter den kun er udsigtshæm-

mende i en relativ kort periode i løbet af et år. På den baggrund og til dels også på grund af dens 

udbredelse og heraf afledte betydning for landbruget finder fredningsnævnet, at forbuddet ikke bør 

udstrækkes til også at omfatte majs.  

 

I øvrigt 

Endelig har fredningsnævnet bemærket, at da de fremsatte indsigelser i relation til brug af ejen-

domme til jagt og hestebrug ikke findes at kunne tillægges betydning over  for fredningshensynene, 

og da fredningsnævnet i øvrigt kan tiltræde fredningsforslagets fredningsbestemmelser og afgræns-

ning, bestemmer fredningsnævnet herefter, at fredningen skal gennemføres med de korrektioner, 

der er anført af nævnet.  

 

Fredningsbestemmelser 

 

Fredningsnævnet har på den baggrund gennemført en fredning med følgende indhold:  
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Det er fredningens formål (§ 1) at sikre og forbedre de landskabelige værdier i området, herunder 

sikre, at området fremtræder som et overvejende åbent landskab med enkelte solitære træer og 

levende hegn i sammenhæng med de tilstødende fredede områder og skovområder, at sikre og for-

bedre områdets rekreative værdier, herunder offentlighedens adgang til området via et stisystem , at 

skabe grundlag for naturpleje, og at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for arter og na-

turtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte. 

 

Det fremgår af fredningens § 2 om områdets anvendelse bl.a. 

- at den hidtidige lovlige anvendelse af de enkelte arealer må fortsætte, medmindre andet er 

angivet i fredningen, 

- at § 3-beskyttede naturtyper kun må ændres, hvis ændringen er til gunst for dyre- og plante-

livet, og at der ikke på 3-beskyttede naturtyper må gødskes, anvendes sprøjtemidler, kalkes, 

udsættes eller fodres andefugle, 

- på landbrugsejendomme må der foretages sædvanlige driftsomlægninger, og driften af dyr-

kede arealer kan uden tilladelse ekstensiveres, 

- det kommunalt ejede, aktuelt forpagtede areal (matr.nr. 4g Stensballe By, Vær) skal henligge 

i vedvarende græs uden brug af jordbehandling, gødskning, sprøjtning eller kalkning, når 

bortforpagtningsaftalen udløber, 

- haver, jf. signatur på fredningskortet, kan udnyttes som hidtil og herunder omlægges på 

sædvanlig vis men må ikke udvides, 

- arealerne må ikke benyttes til oplag og opstilling af udrangerede maskiner og lignende, og 

- ejendommene må ikke udstykkes, og der må ikke foretages arealoverførsler, medmindre 

fredningsnævnet godkender det. Sædvanlige arealoverførsler mellem landbrugsejendomme 

kræver dog ikke tilladelse af fredningsnævnet.  

 

Fredningen indeholder forbud mod terrænændringer (§ 3). Der må ikke fyldes op, graves af eller 

planeres. Råstoffer må ikke udvindes, heller ikke til eget brug.  

 

I fredningens § 4 om bebyggelse er det bl.a. fastsat 

- at der ikke må opføres ny bebyggelse. Fredningsnævnet kan tillade, at lovligt eksisterende 

bebyggelse genopføres efter brand eller anden hændelig undergang. Det er en forudsætning, 

at bebyggelsen har ca. samme størrelse, placering og udformning som den tidligere bebyg-

gelse, 

- at fredningen ikke er til hinder for, at der efter fredningsnævnets godkendelse af størrelse, 

udformning, herunder materiale- og farvevalg, samt placering kan opføres de for jordbrugs-

driften erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger i tilknytning til det eksisterende byg-

ningsareal, 

- at fredningen ikke er til hinder for, at der på landbrugsejendomme kan opføres de for driften 

nødvendige mindre, primitive læskure til husdyr. Dog kræves hertil fredningsnævnets forud-

gående godkendelse af størrelse, udformning, herunder materiale- og farvevalg samt place-

ring, 

- at der ikke må opføres bure og bygninger til pelsdyr, svine- eller fjerkræsfarme, fasaner, 

dambrug, rideskoler, hestepensioner, drivhusgartnerier, planteskoler, frugtplantager eller ko-

loni- og nyttehaver, og  

- at til- og udvendig ombygning af eksisterende bygninger kræver tilladelse af fredningsnæv-

net med hensyn til størrelse samt udformning, inkl. materiale- og farvevalg. 
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I fredningens § 5 om faste konstruktioner og anlæg er det bl.a. fastsat 

- at der ikke må etableres faste anlæg og konstruktioner som f.eks. tårne, jagtstiger, vindmøl-

ler, tankanlæg, transformerstationer og master. Der må ikke føres luftledninger over areale r-

ne. Der må kun etableres sædvanlig nedadrettet belysning og kun i tilknytning til boliger og 

driftsbygninger.  

- Uden for have- og gårdspladsarealer må der ikke anbringes campingvogne eller lignende, og 

teltslagning må ikke finde sted. 

- Etablering af sportsanlæg som golfbaner, skydebaner, motorbaner, ridebaner til erhvervs-

mæssig ridning og landingsbaner for fly og helikoptere er ikke tilladt. 

- Der må ikke opsættes hegn. Fredningsnævnet kan dog godkende sædvanlige landbrugshegn 

(trådhegn) til husdyrbrug, hvis hegnet ikke begrænser offentlighedens adgangsmuligheder. 

Hegnene skal holdes i afdæmpede farver. 

- Der må ikke opsættes skilte uden tilladelse fra plejemyndigheden. Informationstavler til for-

midling af fredningen (kan) opsættes på foranledning af plejemyndigheden.  

 

I fredningens § 6 om beplantning er det bl.a. fastsat 

- At der ikke må etableres ny beplantning med træer, buske eller læhegn, herunder juletræer 

og pyntegrønt, og at der ikke må etableres udsigtshæmmende afgrøder som f.eks. energipil 

og elefantgræs. Forbuddet omfatter ikke majs.   

- Eksisterende juletræer på nærmere angivne arealer og en frugtplantage kan fastholdes og 

genplantes i det nuværende omfang. 

- På nærmere angivne arealer gælder beplantningsforbuddet imod træer, buske og læhegn 

samt udsigtshæmmende afgrøder ikke.  

- Eksisterende juletræsarealer og frugtplantager kan frit omlægges til landbrugsareal eller na-

turområde. 

- Juletræerne på matr.nr. 3a Haldrup By, Vær (lb.nr. 26) er plantet, efter at fredningssagen 

blev rejst og skal fjernes ved fredningens gennemførelse, medmindre fredningsnævnet med-

deler dispensation.  

- I fredningens § 7 om offentlighedens adgang er det bl.a. fastsat 

- At offentlighedens adgangs- og opholdsret i området følger af de almindelige bestemmelser i 

gældende love, og at eksisterende veje og stier således er åbne for færdsel til fods og på c y-

kel efter naturbeskyttelseslovens § 26. 

- At eksisterende veje og stier ikke må nedlægges. Fredningsnævnet kan dog godkende, at sti-

ers, vejes og markers nuværende tracé kan ændres, hvis der er særlige samfundsmæssige 

begrundelser, og hvis den samlede stiforbindelse gennem landskabet opretholdes. 

- Der udlægges nye stier som vist med særlig signatur på fredningskortet. Stierne skal anlæg-

ges som befæstede grusstier eller blot etableres som trampespor eller slåede 1 meter brede 

stier. Plejemyndigheden skal inden for et år efter fredningens gennemførelse have etableret 

de på kortet viste nye stier. Yderligere stier kan etableres efter aftale med lodsejeren.  

- På privatejede arealer har plejemyndigheden ret til afmærkning af stiforløb samt til opsæt-

ning af kortborde i beskedent omfang. 

- På det offentligt ejede areal (matr.nr. 4g Stensballe By, Vær og matr.nr. 4h Stensballe By, 

Vær) er det offentlighedens tilladt at færdes frit (fladefærdsel) . 

 

Fredningens § 8 indeholder bestemmelser om at Horsens Kommune som plejemyndighed kan foreta-

ge naturpleje af de udyrkede arealer efter en plejeplan for området. Det er anført, at der i plejepla-

nen bl.a. kan fastsættes bestemmelser om afgræsning, høslæt mv. med henblik på at sikre at områ-
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derne i det væsentlige holdes åbne. Eksisterende beplantning kan fjernes, hvis dette er i overens-

stemmelse med plejeplanen. Hvis det er i overensstemmelse med plejeplanen , kan anden eksisteren-

de beplantning og bevoksning (f.eks. levende hegn og selvsåede krat) efter afdrift genplantes med 

løv, hvis det vurderes, at det ikke har negativ slørende effekt på de sammenhængende landskabs-

træk og øvrige fredningsmæssige værdier. Ejeren har ret til selv at udføre pleje inden for en af 

kommunen fastsat frist.  

 

Det er fastsat, at plejeplanen inden vedtagelse skal forhandles med lodsejerne og Danmarks Natur-

fredningsforening og forelægges Friluftsrådet til udtalelse. Såfremt der er uenighed mellem pleje-

myndigheden og Danmarks Naturfredningsforening eller i forhold til en af lodsejerne, træffer fred-

ningsnævnet afgørelse i sagen. Forslag til første plejeplan skal foreligge senest 1 år efter frednin-

gens gennemførelse og efterfølgende revideres hvert 5 år.  

 

Fredingen indeholder i § 9 bestemmelse om mulighed for dispensation.  

 

Fredningsnævnet har i afgørelsen fremhævet, at de foreløbige retsvirkninger af forslaget, jf. natur-

beskyttelseslovens §§ 37, stk. 2, og 41, stk. 2, gælder indtil Natur- og Miljøklagenævnet har truffet 

afgørelse, således at der ikke må foretages noget i strid med fredningsforslaget, og at dette betyder, 

at der ikke må plantes majs. 

 

Andre afgørelser af betydning for fredningssagen  

 

Natur- og Miljøklagenævnet og fredningsnævnet har i tre sager truffet afgørelser efter planloven 

eller naturbeskyttelsesloven om forhold på ejendomme inden for fredningsområdet.  

 

Sag om opførelse af helårsbeboelse og maskinhus - lb.nr. 5 - NMK-522-00173 

Ved formandsafgørelse af 5. september 2014 har Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstet et af fred-

ningsnævnet meddelt afslag på dispensation fra fredningsbestemmelserne til opførelse af beboelse 

og maskinhus på matr.nr. 34e Haldrup By, Vær, beliggende Bjergene 16. Matr.nr. 34e er en del af en 

landbrugsejendom på i alt ca. 17,6 ha. Alle ejendommens arealer ligger inden for fredningen. På 

ejendommen har tidligere været et stuehus på 432 m2 og erhvervsbygninger på 521 m2 med en pla-

cering på matr.nr. 34a. Det fremgår, at den samlede bebyggelse på matr.nr. 34a har været på 953 

m2, heraf uudnyttede tagetager på 302 m2. Væsentlige dele af bebyggelsen, der efter det oplyste var 

opført i 1827 og i meget dårlig stand (benævnt ”ruin”) , er revet ned, og ejer har ønsket at opføre et 

stuehus (300-400 m2) og et maskinhus (400-500 m2) med en anden placering på ejendommen. Hor-

sens Kommune har før fredningsforslaget blev offentligt bekendtgjort – henholdsvis den 3. december 

2010 og den 28. september 2011 – meddelt landzonetilladelse og byggetilladelse til byggeriet på 

matr.nr. 34e. Det er et vilkår for landzonetilladelsen, at bygninger på matr.nr. 34a nedrives.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet har i stadfæstelsen af afslaget tiltrådt, at opførelsen af det påtænkte 

byggeri på en åben mark i kernen af fredningsområdet er i strid med fredningens formål, som det 

fremgår af fredningsforslaget, og at der derfor ikke er hjemmel til at meddele dispensat ion. Hverken 

det forhold, at byggeriet under Horsens Kommunes sagsbehandling er vurderet og tilpasset omgive l-

serne, eller at der er nedrevet bebyggelse andetsteds i fredningsområdet, kan føre til en anden be-

dømmelse. Det er i Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse bemærket, at vurderingen er foretaget på 

baggrund af fredningsformålet, som det fremgår af fredningsforslaget, og at fredningsmyndighede r-

ne i den senere afgørelse i fredningssagen vil tage endeligt stilling til, om der skal gennemføres en 
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fredning af området, og i givet fald med hvilket nærmere indhold, og at der i den forbindelse tillige 

tages stilling til erstatning i anledning af fredningen, jf. naturbeskyttelseslovens § 39.   

 

Sag om landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus – lb.nr. 9 - NMK-31-00660 

Ved formandsafgørelse af 13. juli 2012 har Natur- og Miljøklagenævnet ændret Horsens Kommunes 

landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus på matr.nr. 1e Stensballe By, Vær, til et afslag. 

Horsens Kommune havde den 17. april 2012 efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt landzonetilladelse 

til at opføre et nyt enfamiliehus på ejendommen. Tilladelsen var begrundet med, at der i 1964 blev 

meddelt tilladelse til et oplagshus, som har ligget på ejendommen siden, og at det derfor virker 

umiddelbart logisk at opføre et enfamiliehus på samme ejendom, så der ikke er placeret et oplagshus 

uden tilknytning til øvrige bygninger. Det er bemærket, at det nye enfamiliehus i øvrigt placeres, 

hvor der tidligere (i 1975) har været meddelt landzonetilladelse til beboelse.  

 

Afgørelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening. Det er i 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse anført, at det vil være i strid med de hensyn, der skal varet a-

ges med planlovens landzonebestemmelser, at meddele tilladelse til opførelse af en ny helårsbolig 

med den ansøgte placering. Det forhold, at der ligger et oplagshus på ejendommen, kan ikke føre til 

et andet resultat. Det forhold, at der i 1975 blev givet landzonetilladelse til opførelse af en beboelse, 

kan ikke begrunde en berettiget forventning om, at der på nuværende tidspunkt kan opnås tilladelse 

efter planlovens § 35. I afgørelsen er det anført, at der endvidere må lægges vægt på, at der er rejst 

fredningsforslag, som omfatter den ansøgte ejendom.  

 

Særskilt sag om ansøgt lovliggørende dispensation til beplantning – lb.nr. 26 – NMK-522-00269 

Fredningsnævnet har den 17. november 2014 – dvs. samme dag som fredningsafgørelsen – afslået 

at meddele lovliggørende dispensation til at bibeholde en ca. 4 ha stor beplantning med juletræer på 

matr.nr. 3a Haldrup By, Vær. Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet med anmodning 

om, at nævnet besigtiger området. Klagesagen er sat i bero på Natur- og Miljøklagenævnets behand-

ling af fredningssagen.  

 

Klager 

 

Lb.nr. 3 (nuv. ejer Malene Sørensen og Niels Jakobsen) matr.nr. 13c Haldrup By, Vær – 1,4 ha 

Ejer har over for fredningsnævnet anmodet om, at fredningsgrænsen flyttes, således at der vil være 

mulighed for nyopførelse af bygninger et andet sted på ejendommen, end hvor de nuværende byg-

ninger er placeret. Ejer har oplyst, at der er meddelt landzonetilladelse til en sådan placering i 2011. 

Ejendommens eksisterende bebyggelse er ikke omfattet af fredningen.  

 

Af klagen fremgår det, at ejerne fortsat ønsker fredningsgrænsen ændret. Klagen er vedlagt bilag 

med forslag til alternativt forløb af fredningsgrænsen på ejendommen. Det er anført, at ”det flotte 

kig ud over området bevares ved, at der eftergives tilsvarende udsigtsbredde fra vejen på anden side 

af det ikke fredede areal” samt at det beplantede areal, der indgår i en eventuel ny fredning, vil blive 

fældet.  

 

Naturstyrelsen bemærker, at en imødekommelse af den foreslåede ændring af fredningsgrænsen – 

et forslag som ikke ses at være fremsat under fredningsnævnets behandling af sagen – ikke vurderes 

at være velbegrundet eller hensigtsmæssig i forhold til fredningens formål.  
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DN kan ikke anbefale, at fredningsgrænsen ændres, da udsigten over landskabet ned mod fjorden er 

enestående netop det pågældende sted. Der vil kunne bygges og tilplantes, hvis arealet udgår.  

 

Lb.nr. 9 (Estate Nordic A/S ved Advokaterne i Jyllandsgården) – matr.nr. 1e Stensballe By, Vær – 

0,667 ha 

Klager har anført, at hensynet til dyrearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ikke 

kan begrunde en fredning, samt at der med baggrund i udviklingen i kommunen generelt og særligt 

med henvisning til udpegningen i kommuneplanen har været et ønske fra  kommunens side om at 

tillade ny bebyggelse i landzone i et vist omfang.   

 

Lb.nr. 38 (Pia og Kim Prip ved Ladegaard Rasmussen & Partnere) – matr.nr. 1ad Tyrrestrup Hgd., 

Søvind – 0.659 ha. 

Ejerne har over for fredningsnævnet bl.a. gjort gældende, at der ikke er behov for en fredning og 

rejst krav om erstatning på 1 mio. kr. i tilfælde af en fredning.  

 

Natur- og Miljøklagenævnets beslutninger den 21. oktober 2015 om fredningen 

 

I sagens behandling har deltaget 9 af Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Pernille Christen-

sen (formand), Pelle Andersen-Harild, Torben Hansen, John Harpøth, Henrik Høegh, Marianne Høj-

gaard Pedersen, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har den 21. oktober 2015 besigtiget området og holdt offentligt møde. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet besluttede enstemmigt at gennemføre fredningen med enkelte ændri n-

ger. 

 

Et flertal på 7 af nævnets medlemmer besluttede at fastholde fredningsgrænsen på matr.nr. 13 c 

Haldrup By, Vær (lb.nr. 3) med bemærkning om, at der ikke hermed er taget stilling til spørgsmålet 

om en eventuel ændret udkørsel fra ejendommen.  

 

Mindretallet (Henrik Høegh og Jens Vibjerg) fandt, at fredningsgrænsen bør ændres, som ønsket af 

ejendommens ejer. 

 

Nævnet besluttede enstemmigt at udtage matr.nr. 1 ad Tyrrestrup Hgd., Søvind (lb.nr. 38) af fred-

ningen.  

 

Nævnet besluttede enstemmigt at give dispensation til en tidsbegrænset bibeholdelse af juletræer på 

matr.nr. 3a Haldrup By, Vær (lb.nr. 26) på nærmere vilkår. Der indhentes dokumentation for den 

gældende forpagtningsaftale for arealet med henblik på beslutning om varighed af begrænsning.  
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Natur- og Miljøklagenævnets beslutninger den 2. maj 2016  

 

I sagens behandling har deltaget 9 af Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Pernille Christen-

sen (formand), Pelle Andersen-Harild, Torben Hansen, John Harpøth, Henrik Høegh, Marianne Høj-

gaard Pedersen, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben. 

 

Lb.nr. 26 

I forlængelse af Natur- og Miljøklagenævnets beslutninger den 21. oktober 2015 har Sundhuset Ad-

vokater den 8. december 2015 fremsendt kopi af den pågældende forpagtningskontrakt, der er un-

derskrevet den 20. september 2010. Det fremgår heraf, at forpagtningsaftalen gælder fra den 1. 

oktober 2010 til den 1. oktober 2020, til hvilket tidspunkt den ophører uden yderligere varsel, men at 

det dog er aftalt, at udlejer skal acceptere, at kontrakten kan forlænges yderligere to år.  

 

Nævnet besluttede enstemmigt, at der skal meddeles dispensation for perioden frem til den 1. okto-

ber 2022 på vilkår om, at arealer omkring vandhuller skal friholdes for beplantning af hensyn til bilag 

IV-arter, jf. Horsens Kommunes udtalelse af 24. oktober 2013.  

 

Lb.nr. 5 

Et flertal på 6 af Natur- og Miljøklagenævnets 9 medlemmer stemte for, at fredningen skal forhindre 

opførelse af den af Horsens Kommune tilladte bebyggelse på ejendommen matr.nr. 34e, Haldrup By, 

Vær, og at bebyggelse skal henvises til opførelse i nærheden af den hidtid ige bebyggelse (matr.nr. 

34a, Haldrup By, Vær) med respekt for en ændret placering på grund af fugtproblemer.  

 

Mindretallet (Henrik Høegh, Jens Vibjerg og John Harpøth) stemte for, at fredningen ikke skal forhi n-

dre den tilladte bebyggelse på matr.nr. 34e. 

 

_________________________________ 

 

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig dels afgørelse af 17. november 2014 om fredning af Bjergene 

ved Stensballe i Horsens Kommune stadfæstes herefter med følgende ændringer:  

 

Ejendommen under lb.nr. 38 (matr.nr. 1 ad Tyrrestrup Hgd., Søvind) udtages af fredningen.  

 

Der indsættes nyt § 9: 

 

” § 9. Særbestemmelse 

På ejendommene matr.nr. nr. 33a og 34a, Haldrup By, Vær kan der, i nærheden af det hidtidige be-

byggelsesareal på matr.ne. 34a, opføres et stuehus med et samlet boligareal på max. 400 m2 samt 

de for jordbrugsdriften erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger. Ejeren har dog ret til at opføre 

en driftsbygning på mindst 500 m2. Bebyggelsens nærmere beliggenhed, udformning og ydre frem-

træden, herunder farver og materialevalg skal godkendes af fredningsnævnet.”  

 

§ 9 bliver herefter § 10. 

 

Der er endvidere foretaget mindre præciseringer af stiforløbene. 

 

______________________________ 
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Fredningens afgrænsning er ændret som vist på medfølgende fredningskort, og omfatter herefter 

helt eller delvist de på vedhæftede matrikelfortegnelse anførte ejendomme.  

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 

skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen 

offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. § 88, stk. 1.  

 

 

 

 

På Natur- og Miljøklagenævnets vegne 

 

 

 
Pernille Christensen 

formand 

  

    



 

 

   

 

 

 

 

Rentemestervej 8 

2400 København NV 
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www.nmkn.dk 

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 9. november 2016  

om erstatning  

i anledning af fredning af Bjergene ved Stensballe 

i Horsens Kommune 

(sag nr. NMK-520-00049) 

 

Indledning 

 

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del har den 17. november 2014 truffet afgørelse om er-

statning i anledning af fredning af Bjergene ved Stensballe i Horsens Kommune. Fredningsnævnet 

har tilkendt erstatninger på i alt ca. 2,4 mill. kr.  

 

Fredningsnævnets afgørelse om erstatning er påklaget af en række lodsejere og Horsens Kommu-

ne har anmodet om, at kommunens andel af de samlede erstatningsudgifter nedsættes.  

 

Allerede på grund af erstatningens størrelse skal sagen forelægges Natur- og Miljøklagenævnet i 

medfør af naturbeskyttelseslovens § 42. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

Ved fastsættelsen af erstatningerne for de enkelte ejendomme er der taget udgangspunkt i neden-

stående takster suppleret med fredningsnævnets vurdering af de yderligere erstatningskrav, der er 

rejst for visse ejendomme med henvisning til særlige ulemper eller tab.  

- Grundtakst: 3.600 kr. pr. ha.  

- Tillægserstatning til landbrugsejendomme med forbud mod udsigtshæmmende beplantning: 

6.000 kr. pr. ha, dog 3.000 kr. pr. ha. på eksisterende skovarealer. 

- For fastholdelse af eksisterende stier: 15 kr. pr. lb. meter. 

- For udlæg af nye stier: 60 kr. pr. lb. meter.  

- Minimumserstatning: 3.600 kr. svarende til grundtakst.   

 

Der ikke er tilkendt erstatning for arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 15 eller are-

aler med fredskovspligt.  

 

Der er endvidere ikke tilkendt erstatning for offentligt ejede arealer, jf. naturbeskyttelseslovens § 

39, stk. 1, 3. pkt.  

 

Ingen lodsejere er tilkendt erstatninger udover de nævnte takstmæssige erstatninger.  

 

Fredningsnævnet har på den baggrund fastsat erstatninger på i alt 2.384.144 kr.  
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Klager samt Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforenings bemærkninger hertil  

 

Lb.nr. 5 (Peter Porup ved Codex Advokater) - matr.nr. 15d, 33a, 34a, 35c og 34e Haldrup By, Vær 

og 18a Stensballe By, Vær - 34,475 ha 

Der er tale om to selvstændige landbrugsejendomme, hvoraf klager har erhvervet Bjergene 24 i 

1997, og Bjergene 25 (nu Bjergene 16) i 2010. Ejeren har for så vidt angår Bjergene 25 (nu Bjer-

gene 16) ønsket at opføre bebyggelse på matr.nr. 34e til erstatning for hidtidig bebyggelse på 

matr.nr. 34a. Horsens kommune har meddelt landzonetilladelse og byggetilladelse hertil før fred-

ningssagen blev offentliggjort, og tilladelserne er dermed ikke i strid med naturbeskyttelseslovens 

bestemmelser om foreløbige retsvirkninger i naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2.  

 

Over for fredningsnævnet er der rejst krav om en erstatning på 3.201.380 kr. begrundet i en ræk-

ke forskellige poster, navnlig beplantningsforbud, mistede jagtindtægter, mistet udleje af heste-

boks og forringede muligheder for at ændre bebyggelse.  

 

Fredningsnævnet har fastsat en erstatning på 355.551 kr. (grundtakst, beplantningsforbud, sti). 

Fredningsnævnet har ikke fundet grundlag for at tilkende forhøjet erstatning for den del af be-

plantningsforbuddet, der vedrører et særligt kuperet areal på matr.nr. 34e Haldrup By, Haldrup. 

Fredningen hindrer ikke den brug af en ejendom, som foregik inden fredningssagen, og medfører 

ikke, at det ikke vil være muligt at foretage relevante bygningsmæssige ændringer på ejendom-

men. Fredningsnævnet har herefter ikke fundet grundlag for at tilkende en særskilt erstatning he r-

for. Det er endvidere fredningsnævnets opfattelse, at den nye sti ikke v il medføre sådan forringel-

se af jagten, at der er grundlag for at fastsætte en særskilt erstatning herfor. Der tilkendes derfor 

ikke erstatning udover de nævnte takstmæssige erstatninger.  

 

I afgørelsen er det tillige bemærket, at ejer ikke har gjort et særskilt erstatningskrav gældende i 

relation til, at der ikke er meddelt dispensation fra fredningsbestemmelserne til opførelse af byg-

ninger på matr.nr. 34e, jf. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag NMK-522-00176. I et efter-

følgende krav om erstatning af 17. november 2014 - dvs. dateret samme dag som fredningsnæv-

nets afgørelser og modtaget i fredningsnævnet den 19. november 2014 - har ejer supplerende 

fremsat et krav om erstatning på 2.803.905 kr. for mistet byggemulighed på matr.nr. 34e. Kravet 

er opgjort på grundlag af bl.a. en værdiansættelse af ejendommen i henhold til ejendomsmægle r-

vurdering, såfremt projektet kunne gennemføres i henhold til byggetilladelse af 28. september 

2011 (12,5 mio. kr.), fratrukket entreprisesum (7,4 mio. kr.), øvrige udgifter (i alt ca. 0,2 mio. kr.) 

og værdi af jord (2,1 mio. kr.). Det fremgår, at ejeren har afholdt alle nødvendige omkostninger , 

bortset fra selve entreprisesummen, til gennemførelse af projektet. Blandt andet er afholdt udgi f-

ter på 395.704,38 kr. til arkitekt, byggesagsgebyr, statistiske beregninger og lignende.  

 

Af mæglervurderingen (Nybolig 23. oktober 2014) fremgår det, at et færdigt projekt i henhold til 

byggetegninger, jf. byggetilladelse af 28. september 2011, vurderes at kunne sælges i fri handel i 

et prisniveau på 12 – 13 mio. kr. Det fremgår, at der er tale om et liebhaverprojekt, og at det er 

svært at finde helt nøjagtige referenceejendomme, men at der er set på, hvad der er solgt i mar-

kedsområdet inden for de sidste par år, og hvad der er til salg. Der er henvist til, at projektet både 

kvalitetsmæssigt, og ikke mindst størrelsesmæssigt, er i et bedre niveau end de i øvrigt sammen-

lignelige sager, og at mægleren derfor vurderer, at projektet vil kunne indbringe den anslåede 

merpris. Det er tillige bemærket, at der de senere år - mægleren bekendt - ikke er solgt ejen-
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domme i det anslåede prisniveau, men at mægleren vurderer, at det  konkrete projekt vil kunne 

sælges på markedet.  

 

Fredningsnævnet har henvist til, at klager må gøre det supplerende erstatningskrav gældende 

over for Natur- og Miljøklagenævnet. Klager har oprindelig anført, at sagen skal hjemvises til be-

handling i fredningsnævnet, men har efterfølgende meddelt, at man er indforstået med, at kravet 

behandles af Natur- og Miljøklagenævnet.  

 

Naturstyrelsen bemærker, at det fremsatte erstatningskrav efter styrelsens opfattelse i det hele 

må afvises. Erstatningskravet er baseret på, at byggeretten på ejendommen fortabes, hvilket ikke 

er relevant. Et nyt byggeri vil i medfør af fredningsbestemmelserne kunne forventes tilladt opført i 

umiddelbar nærhed af det oprindelige byggefelt på ejendommen. Styrelsen bemærker hertil, at en 

passende bolig samt en driftsbygning må anses for erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens 

landbrugsmæssige drift. Ejendommen vil herefter fortsat være en meget attraktiv og velbeligge n-

de liebhaverejendom. Styrelsen bestrider, at handelsværdien påvirkes i et omfang, der på nogen 

måde nærmer sig den fremførte erstatningspåstand.  

 

Danmarks Naturfredningsforening (i det følgende DN) har ingen bemærkninger til klagen. 

 

Lb.nr. 6 (Pernille og Michael Haargaard ved Sundhuset Advokater) - matr.nr. 14e Haldrup By, Vær 

- 2,292 ha 

Ejerne har over for fredningsnævnet rejst krav om erstatning på 800.000 kr. for tab af herlighed s-

værdi, navnlig som følge af stiudlæg forbi ejendommen.  

 

Fredningsnævnet har tilkendt erstatning på 22.006 kr. (grundtakst og beplantningsforbud). Det er 

fredningsnævnets opfattelse, at den nye sti - der ikke forløber på, men umiddelbart syd for ejen-

dommen - ikke vil medføre en sådan forringelse af ejendommens herlighedsværdi, at der er 

grundlag for at fastsætte en særskilt erstatning herfor. Fredningsnævnet har ikke fundet grundlag 

for at tilkende erstatninger udover de ovennævnte takster.  

 

I klagen er det navnlig gjort gældende, at den tilkendte erstatning ikke står i et rimeligt forhold til 

den påvirkning, som fredningen vil medføre i form af gener for ejerne og forringet ejendomsværdi. 

Etableringen af stien ved ejendommen har en åbenbar, direkte og konkret herlighedsnedsættende 

betydning for ejendomsværdien. Som dokumentation er henvist til en ejendomsmæglervurdering, 

hvori ejendommens aktuelle salgspris vurderes til 8. mio. kr., og værditabet ved en fredning vur-

deres at ligge mellem 0,6 og 0,8 mio. kr. ifølge Nybolig Horsens 27. juni 2013. 

  

Det anføres endvidere, at fredningsnævnets afgørelse synes at være truffet på et forkert  faktisk 

grundlag for så vidt angår dels afstanden fra stien til ejendommens bebyggelse, dels værdien af 

ejendommen.  Afstanden fra stien til beboelseshuset er opmålt til 71 meter , og afstanden til en 

staldbygning for husdyrhold, som der er meddelt byggeti lladelse til, og som nu er opført, er 30 

meter. Ejendommens nuværende bygninger begrunder en væsentlig højere ejendomsværdi end 

købesummen i 2008 (4,255 mio. kr.), som der er henvist til i afgørelsen.  

 

Naturstyrelsen bemærker, at det er styrelsens opfattelse, at den af fredningsnævnet tilkendte er-

statning er korrekt. Det nu fastlagte stiforløb på naboejendommen - i modsætning til beliggenhe-

den i Danmarks Naturfredningsforenings reviderede fredningsforslag af august 2012 - ligger 70-75 
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meter fra ejendommens beboelseshus, hvilket også synes at være lagt til grund af fredningsnæv-

net. Naturstyrelsen har ikke været opmærksom på, at der var opført ny bebyggelse i 2012, men 

det er fortsat styrelsens opfattelse, at ejendommens handelsværdi ikke påvirkes nega tivt ved fred-

ningen ud over, hvad der erstattes med grundtaksten med tillægstakst for beplantningsforbuddet.  

 

Lb.nr. 9 (Estate Nordic A/S ved Advokaterne i Jyllandsgården) - matr.nr. 1e Stensballe By, Vær – 

0,667 ha 

Der er over for fredningsnævnet rejst krav om erstatning på 4,8 mio. kr. Kravet er opgjort med 

henvisning til værdien af ejendommen med en villa (4,2 mio. kr. ifølge ejendomsmæglervurde-

ring), et tidligere købstilbud (5,5 mio. kr.) og ejendommens værdi uden villa (0,5 mio. kr.). Det 

fremgår, at ejendommen er erhvervet i 2000 for 0,7 mio. kr. Der er bl.a. henvist til, at der tidligere 

(1964 og 1974/1975) har været indhentet landzone- og byggetilladelse til opførelse af en villa. 

Uanset at Natur- og Miljøklagenævnet ændrede en landzonetilladelse fra 2012 til et afslag, må det 

ifølge klager lægges til grund, at der uden en fredning ville være opnået en byggetilladelse.  

 

Fredningsnævnet har tilkendt en erstatning på 3.600 kr. (minimumserstatning). Efter en konkret 

vurdering har fredningsnævnet ikke fundet grundlag for at tilkende erstatning udover de oven-

nævnte takster. Fredningsnævnet har bemærket, at Natur- og Miljøklagenævnet den 13. juli 2012 

har ændret en landzonetilladelse til den ansøgte bebyggelse til et afslag under henvisning til, at en 

ny helårsbolig med den ansøgte placering ville være i strid med de hensyn, der skal varetages med 

planlovens landzonebestemmelser, og at en byggeret ikke kunne forventes uanset fredningssagen.   

 

Det fastholdes i klagen, at erstatningen i tilfælde af fredning skal fastsættes til 4,8 mio. kr. Der er 

navnlig henvist til, at fredningen vil forhindre opførelse af ny bebyggelse, som ejeren har haft en 

berettiget forventning om at kunne opføre. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 13. juli 2012 

er ifølge klager uberettiget. Afgørelsen fremstår ikke velbegrundet og er muligvis begrundet i et 

usagligt hensyn om at undgå fredningserstatning. Endvidere er det anført, at afgørelsen ikke er 

indbragt for domstolene, fordi fredningssagen under alle omstændigheder ville være til hinder for 

projektet, men at en domstol ville have tilsidesat Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, hvis der 

ikke var indledt en fredningssag. I den sammenhæng er der tillige henvist til bebyggelse på andre 

ejendomme i området, herunder at der i 2012 er opført ny bebyggelse i en tilsvarende sag på 

Bjergene 28 (lb.nr. 6). 

 

Naturstyrelsen finder, at fredningsnævnets erstatningsafgørelse skal stadfæstes. Natur- og Miljø-

klagenævnet har den 13. juli 2012 truffet afgørelse om, at en landzonetilladelse til  opførelse af en 

ny helårsbolig på ejendommen vil være i strid med de hensyn, der skal varetages med planlovens 

landzonebestemmelser. Der er således ingen holdepunkter for at påberåbe sig en berettiget fo r-

ventning om opførelse af en beboelsesbygning på ejendommen, og erstatningskravet må i det hele 

afvises. At der på en landbrugsejendom i området er givet tilladelse til udskiftning af den eksist e-

rende beboelse med en ny, er en sag af en helt anden karakter og kan ikke føre til et andet resu l-

tat for den aktuelle ejendom. 

  

Lb.nr. 12 (Annie E. Grønning Andersen og Poul Erik Andersen ved Sundhuset Advokater) - matr.nr. 

3h Stensballe By, Vær, og 12n og 12m Haldrup By, vær - 9,8 ha 

Der er over for fredningsnævnet rejst krav på erstatning på 5 mio. kr. med henvisning til, at Hor-

sens Kommune i kommuneplanen har udlagt området til byudvikling, og at der er en forventning s-

værdi til arealet svarende til handelsprisen for byggejord.  
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Ejer har bl.a. henvist til, at der i årtier har været et ønske fra Horsens Kommunes side om, at are-

alerne skulle udnyttes til boligudviklingsformål. Arealerne har oprindelig været omfattet af restri k-

tionerne i kystnærhedszonen, men det blev ændret efter, at der blev meddelt tilladelse til etabl e-

ring af golfbaner på arealer, der er nærmere kysten. De arealer, der udgør Risengård, blev for me-

re end 20 år siden erhvervet af kommunen med henblik på udnyttelse til boligformål. Arealet er nu 

fuldt udbygget, og det kan konstateres, at infrastrukturen, herunder veje, cykelstier, fodgænge r-

felter, belysning, vejbump mv., klart indikerer, at kommunen har haft til hensigt, at arealerne på 

østsiden af Bygaden skulle udstykkes til boligformål. Drøftelserne i kommunen viser også, at en 

eventuel fredning af arealerne ville være i konflikt med kommunens planer for hele området. At 

kommunen til enhver tid ville kunne ændre den politisk trufne beslutning har ingen mening i sam-

menhængen, og det er hypotetisk, at kommunen skulle beslutte en sådan ændring.  

 

Både Naturstyrelsen og kommunen har gjort gældende, at der i relation til fredningserstatningen 

ikke kan støttes ret på, at et område i kommuneplanens rammebestemmelser er udlagt til boligbe-

byggelse. En kommuneplan, herunder dens rammebestemmelser, har ikke umiddelbare retsvir k-

ninger for borgerne, men er derimod alene udtryk for en overordnet rammestyring af kommunens 

lokalplanlægning. Det følger af planlovens § 23 a, at kommunen er forpligtet til at gennemgå og 

revidere kommuneplaner hvert fjerde år. Det står kommunen frit for uden erstatning at lade ram-

men udgå af den fremtidige planlægning. Der er ikke tale om en så fremskreden planlægning, at 

det kan begrunde en fredningserstatning, som det var tilfældet i sagen om fredning af Lilleådalen, 

jf. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 27. juni 2012. Horsens Kommune har endvidere op-

lyst, at kommunen i 2011 udstykkede et parcelhusområde med 18 parcelhusgrunde i Stensballe. 

Udstykningen (Galgehøj) er beliggende ganske tæt på byvækstsområdet (kommuneplanramme 

HR.05.B.28) og er også naturskønt beliggende. I løbet af de to forgangne år siden udstykningen er 

der kun solgt to grunde. Kommunen har derfor ikke aktuelle planer om at lokalplanlægge by-

vækstområdet og havde det heller ikke inden fredningssagen. Endvidere er den foreskrevne frem-

tidige anvendelse meget bredt formuleret i rammebestemmelserne og giver mulighed for, at om-

rådet udlægges til institutioner eller rekreativt område. Lodsejerne kunne derfor ikke have en be-

rettiget forventning om, at området ville blive lokalplanlagt til en intensiv udnyttelse til boliger. 

Muligheden for engang i en uvis fremtid at kunne udnytte arealet til bebyggelse er så usikker, at 

det ikke berettiger til erstatning.  

 

Fredningsnævnet har fastsat en erstatning på 106.500 kr. (grundtakst, beplantningsforbud, stier). 

Det er fredningsnævnets opfattelse, at de planlægningsmæssige forhold omkring de arealer, der i 

kommuneplanen var udlagt til byvækstområde, ikke har en sådan aktualitet, at der er grundlag for 

ud fra forventningsprincipper at tilkende ejeren erstatning som følge af de begrænsninger i area-

lernes udnyttelse, der følger af fredningen. Der er derfor ikke tilkendt erstatning udover de oven-

nævnte takstmæssige erstatninger.  

 

I klagen er der henvist til det overfor fredningsnævnet fremsatte erstatningskrav på 5 mio. kr. og 

til begrundelsen herfor. Det er endvidere gjort gældende, at klager har krav på erstatning efter en 

velbegrundet forventning om, at den af kommunen for området vedtagne kommuneplan om ud-

læggelse til boligbebyggelse med altovervejende sandsynlighed ville have mundet ud i en lokalplan 

med efterfølgende beslutning om udstykning og opførelse af parcelhusbyggeri. I den sammen-

hæng har klager bl.a. peget på, at kommunen selv har udfoldet store bestræbelser på at få god-

kendt, at arealerne udlægges til byudviklingsformål i kommuneplanen. Hele fredningssagen er ini-
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tieret af, at kommunen aktuelt viser, at kommunen har reelle planer om gennemførelse af en l o-

kalplan med henblik på opførelse af parcelhusbyggeri. Der er intet, der giver anledning til at fo r-

mode, at kommunen ville ændre planen. Den påståede forventningsværdi må henset til aktualite-

ten af en nærmere planlægning ligge i absolutte højeste niveau. Størrelsen af en erstatning må 

fastsættes efter inddragelse af en uafhængig syns- og skønsmand.  

 

Ifølge klager er kommunens bemærkninger af en generel karakter baseret på en stillingtagen til 

arealer, der er omfattet af en hvilken som helst kommuneplan og ikke specifikt en udtalelse, der 

relateres til præcist de arealer, som nærværende sag handler om. Det er anført, at de r ved en 

eventuel efterfølgende retssag vil blive indkaldt tidligere embedsmænd og politikere i Horsens 

Kommune med henblik på forklaringer om kommunens faktiske aktuelle planer for området. Ho r-

sens Kommune har en direkte økonomisk interesse i, at erstatningerne bliver fastsat så lavt som 

muligt, og kommunens bemærkninger bør betragtes som et partsindlæg, der ikke kan støttes ret 

på.   

 

Naturstyrelsen finder, at fredningsnævnets erstatningsafgørelse skal stadfæstes. Styrelsen henv i-

ser til det i sagen tidligere anførte.  

 

DN bemærker, at kommuneplanretningslinjerne for bl.a. klagers ejendom ikke bør give anledning 

til berettiget forventning om erstatning, da kommuneplanretningslinjer normalt kan ændres ersta t-

ningsfrit lige indtil der foreligger en lokalplan.  

 

Lb.nr. 15 (Birgitte og Flemming Hansen) - matr.nr. 4a Stensballe By, Vær - 1,7 ha.  

Der er over for fredningsnævnet rejst krav om erstatning på 8,4 mio. kr. for mistet mulighed for 

udstykning til private boliger. Der er henvist til, at arealet er udlagt som byudviklingsområde, og at 

det har givet en forventning om at kunne udstykke arealet med fortjeneste. Kravet er opgjort som 

salg af 12 byggegrunde til i alt 12 mio. kr. med fradrag for byggemodning på i alt 3,6 mio. kr.  

 

Naturstyrelsen og kommunen har fremsat bemærkninger i vidt omfang svarende til ovennævnte 

bemærkninger under lb.nr. 12.  

 

Fredningsnævnet har fastsat erstatning på 6.289 kr. (grundtakst). Det er fredningsnævnets opfat-

telse, at de planlægningsmæssige forhold omkring de arealer, der i kommuneplanen var udlagt til 

byvækstområde, ikke har en sådan aktualitet, at der er grundlag for ud fra forventningsprincipper 

at tilkende ejeren erstatning som følge af de begrænsninger i arealernes udnyttelse, der følger af 

fredningen.  

 

I klagen er det gjort gældende, at der bør fastsættes en højere erstatning, dels med henvisning til 

en forventningsværdi begrundet i kommuneplanen, dels med henvisning til at de fassatte restrikt i-

oner forringer ejendommens kvalitet som hesteejendom. Det er oplyst, at der i mange år har væ-

ret hestehold på ejendommen, og at der er indrettet moderne hestebåse i staldbygningen. En så 

bynært beliggende ejendom med mulighed for hestehold og areal til træningsfaciliteter er en sjæ l-

denhed og ville være meget attraktiv for hesteentusiaster. Fredningens forbud mod faste installa-

tioner forhindrer, at der på ejendommen kan anlægges ridebaner med hegn, lys og andre facilit e-

ter, hvilket vil forringe ejendommens salgspris. Det er vanskeligt at fastsætte tabet for den forri n-

gede anvendelsesmulighed, men det vil ifølge klager kunne være i størrelsesordenen adskillige 

hundrede tusinder, sagtens mere end en halv million. Endelig peges på, at der i erstatningsafgø-
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relsen ikke er tilkendt erstatning for forbud mod udsigtshæmmende beplantning. Det er  tillige an-

ført, at ejendommen ønskes taget ud af fredningen, hvis ikke der tildeles en rimelig erstatning.  

 

Naturstyrelsen henviser for så vidt angår forventningsværdi til det i sagen tidligere anførte herom. 

Styrelsen bemærker i øvrigt, at forbuddet mod etablering af ridebaner alene vedrører ridebaner til 

erhvervsmæssig ridning, og at sådan erhvervsmæssig anvendelse desuden vil forudsætte landzo-

netilladelse, som man ikke har noget retskrav på at få. Fredningen ses ikke i nævneværdig grad at 

begrænse anvendelsen til hestehold i et omfang, der er relevant set i forhold til ejendommens 

størrelse (ca. 2,1 ha) og set i forhold til de begrænsninger, der følger af de generelle landzonebe-

stemmelser. Styrelsen finder på den baggrund, at erstatningsafgørelsen vedrørende ejendommen 

skal stadfæstes, idet klager dog synes at have ret i, at erstatningen skal forhøjes med 6.000 kr. 

pr. ha. for beplantningsforbuddet.  

 

DN har ingen bemærkninger til klagen. 

 

Horsens Kommune 

Kommunen anmoder om, at kommunens andel af den samlede erstatning på ca. 2,4 mio. kr. ned-

sættes, så kommunen ikke skal afholde en fjerdedel af udgifterne. Der peges på, at Natur - og Mil-

jøklagenævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 49, stk. 5, kan bestemme, at staten ska l af-

holde indtil ni tiendedele af udgifterne.   

 

I supplerende bemærkninger af 1. september 2015 har Horsens Kommune uddybet begrundelsen 

for anmodningen om en større statslig andel. Betingelsen om, at fredningen skal være af national 

betydning, er ifølge kommunen opfyldt, idet en del (4,3 ha) af fredningsområdet ligger i Natura 

2000-område, og fredningen således er medvirkende til, at staten kan opfylde sine internationale 

forpligtelser i henhold til EU´s naturbeskyttelsesdirektiver. Betingelsen om, at erstatningsudgifter-

ne overstiger 2 mio. kr., er også opfyldt, idet fredningsnævnet har udmålt den samlede ersta t-

ningssum til mere end 2,3 mio. kr. En andel på ¼ heraf vil være tyngende for Horsens Kommunes 

økonomi.  

 

Naturstyrelsen bemærker, at fredningen efter styrelsens opfattelse ikke er af egentlig national be-

tydning, men derimod af væsentlig lokal betydning, som en landskabelig perle i området og med 

en væsentlig nærrekreativ betydning, idet fredningsområdet støder op til selve Horsens By (fo r-

staden Stensballe) og til de mindre byer Haldrup og Søvind. Der ses ikke i sagen at være særlige 

forhold, som kan begrunde en fravigelse af den i loven fastsatte normale fordelingsnøgle mellem 

stat og kommune til gunst for kommunen.  

 

Horsens Kommune har for så vidt angår klager fra lodsejere gjort gældende, at fredningsnævnets 

erstatningsudmåling skal stadfæstes, og at de for Natur- og Miljøklagenævnet rejste krav skal af-

vises. Kommunen har i den forbindelse henvist til kommunens tidligere breve af henholdsvis 20. og 

25. september 2013 til fredningsnævnet samt til Naturstyrelsen brev af 13. september 2013 til 

fredningsnævnet. Kommunen kan desuden tilslutte sig det anførte i Naturstyrelsens brev af 23. juli 

2015 til Natur- og Miljøklagenævnet.  

 

Natur- og Miljøklagenævnets beslutninger den 21. oktober 2015  
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I sagens behandling har deltaget 9 af Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Pernille Chri-

stensen (formand), Pelle Andersen-Harild, Torben Hansen, John Harpøth, Henrik Høegh, Marianne 

Højgaard Pedersen, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har den 21. oktober 2015 besigtiget området og holdt offentligt møde.  

 

Nævnet besluttede enstemmigt at tiltræde de af fredningsnævnet fastsatte takstmæssige erstat-

ninger for stier (60 og 15 kr. pr. lb. m) og for beplantningsforbud (6.000 og 3.000 kr. pr. ha). 

 

Nævnet besluttede enstemmigt for så vidt angår lb.nr. 5, at byggeri på matr.nr. 34e/34a afventer 

ejerens supplerende bemærkninger om erstatningskrav samt høring af Horsens Kommune om 

baggrunden for den meddelte landzonetilladelse. 

 

Nævnet besluttede enstemmigt at tiltræde stiudlægget på lb.nr. 6 med et forløb syd for ejendom-

men, som besluttet af fredningsnævnet, dvs. det oprindelige forslag, samt ikke at tilkende lb.nr. 6 

ulempeerstatning for stiudlægget. 

 

Nævnet besluttede enstemmigt ikke at tilkende lb.nr. 9 yderligere erstatning, idet der ikke findes 

at være en berettiget forventning om, at der kan opføres en helårsbeboelse på ejendommen. 

 

Nævnet besluttede endvidere enstemmigt ikke at tilkende lb.nr. 12 og 15 yderligere erstatning. 

Nævnet finder således ikke, at et områdes udpegning til boligbebyggelse i rammerne i en kommu-

neplan skaber en berettiget forventning om, at området vil kunne bebygges, som udløser erstat-

ning. 

 

Nævnet besluttede dog enstemmigt at tilkende lb.nr. 15 erstatning for beplantningsforbuddet, 

selv om der ikke er tale om en landbrugsejendom.  

 

Nævnet besluttede endvidere enstemmigt, at der ikke er grundlag for at pålægge staten  

en større andel af omkostningerne ved fredningen. Endelig beslutning om fordeling af erstatning 

afventer oplysninger og beslutninger om lb.nr. 5. 

 

---------------------------- 

 

Nævnets beslutninger om bebyggelse på ejendommen lb.nr. 5 blev - som det fremgår af ovenstå-

ende - udsat på indhentelse af yderligere oplysninger, dels på oplysninger fra Horsens Kommune 

om tidsforløbet af meddelte tilladelser set i forhold til fredningssagen, dels supplerende bemær k-

ninger fra ejeren om erstatningskravets størrelse set på baggrund af, at der alternativt kan opfø-

res bebyggelse i nærheden af det hidtidige bebyggelsesareal på matr.nr. 34a.  

 

Efterfølgende er der modtaget yderligere bemærkninger fra lb.nr. 3 og 9 samt Horsens Kommune, 

Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening. 

 

 

 

Lb.nr. 3 (Malene Sørensen og Niels Jakobsen) matr.nr. 13c Haldrup by, Vær -1,4 ha 
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Som det fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets beslutninger af 21. oktober 2015 om fredningen, 

besluttede nævnet at fastholde fredningsgrænsen på ejendommen matr.nr. 13c. Nævnet tog ikke 

stilling til, om der var grundlag for at tilkende en særlig erstatning henset til, at Horsens Kommune  

den 20. september 2011 havde meddelt landzonetilladelse til (gen)opførelse af et enfamiliehus 

med en ændret placering.  

 

Horsens Kommune har i høringssvar af 21. december 2015 bemærket, at kommunens landzonetil-

ladelse til opførelse af et enfamiliehus med en ændret beliggenhed på ejendommen blev meddelt 

både før kommunens modtagelse af fredningsforslaget fra DN og før fredningsnævnets offen tlig-

gørelse af fredningsforslaget, dvs. førend de foreløbige retsvirkningers indtræden, jf. naturbesky t-

telseslovens § 37, stk. 2.  Landzonetilladelsen blev ikke påklaget.  

 

Kommunen har oplyst, at den eksisterende bolig var utidssvarende, og at den desuden lå fire me-

ter under vejniveau, hvilket medførte fugtproblemer. På grund af fugtproblemerne fik ejer lov til at 

flytte byggefeltet lidt mod syd i forhold til den eksisterende bebyggelse på ejendommen. Den ti l-

ladte placering er altså omfattet af den foreliggende frednings forbud mod at opføre ny bebyggel-

se.  

 

Kommunen har oplyst, at landzonetilladelsen var gældende, da fredningsforslaget blev offentli g-

gjort, men at ejer ikke har kunnet udnytte den, fordi det ansøgte byggeprojekt også har krævet en 

byggetilladelse. Ejer har aldrig søgt om byggetilladelse til det nye enfamiliehus - ifølge kommunen 

muligvis på grund af fredningsforslaget. Da fredningen ikke omfatter hele ejendommen, er det 

kommunens opfattelse, at ejer fortsat vil kunne forvente at få en landzonetilladelse og byggetilla-

delse til at opføre en ny bolig - blot vil denne skulle placeres på den del af ejendommen, der ikke 

er omfattet af fredningen. Der er således ikke tale om, at ejer med fredningen er blevet frataget 

muligheden for at bebygge ejendommen, og kommunen gør gældende, at ejer ikke skal have er-

statning for en mistet byggeret. Kommunen har i øvrigt oplyst, at man i 2014 har meddelt tillade l-

se til nedrivning af den eksisterende bolig samt tilladelse til opstilling af en midlertidig pavillon 

uden for den foreliggende fredning for maksimalt tre år.   

 

Ejendommens ejer har ved breve modtaget henholdsvis den 23. oktober 2015 og den 25. februar 

2016 sendt supplerende bemærkninger til sagen. Ejer er uenig i, at fredningen ikke har frataget 

ham en byggeret. Horsens Kommune meddelte den 20. september 2011 landzonetilladelse til opfø-

relse af et nyt enfamiliehus med en sydligere placering, jf. situationsplan af 13. september 2011. 

Byggefeltet er omfattet af den foreliggende fredning. Ejer har ikke søgt om byggetilladelse, fordi 

kommunen havde meddelt, at han ville få afslag og måtte afvente fredningssagen. Ejer har i de 

supplerende bemærkninger nærmere redegjort for problemerne med fugt på ejendommen, der 

skyldes afvanding fra den i 1970 hævede Haldrupvej og højt grundvandsspejl, og for de trafikale 

problemer med den eksisterende ind- og udkørsel. Ejer ønsker fortsat at kunne opføre bebyggel-

sen længere mod syd og foreslår som tidligere, at det sydlige areal tages ud af fredningen, mod at 

det tidligere bebyggede areal inddrages i fredningen, og træbevoksningen herpå fjernes, således 

at der opnås ny udsigt her. Denne løsning vil ifølge ejer også være hensigtsmæssig set i forhold 

ønsket om en udsigt fra Haldrupvej og trafikhensyn.  

 

Endelig bemærker ejer, at familiens boligsituation og boligplaner i en længere periode (4 år) har 

været uafklaret, og at de har måttet bo i en container/pavillon i 1½ år med uvished om, hvornår 

der ville komme en afklaring.  
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Naturstyrelsen har i høringssvar af 26. februar 2016 bemærket, at ca. 3.800 m2 af ejendommen 

efter fredningsnævnets afgørelse er undtaget fra fredningen. Det er styrelsens opfattelse, at det 

vil være muligt at finde en velegnet placering for en ny bebyggelse inden for dette felt, ligesom 

det vil være muligt om nødvendigt at ændre tilkørselsforholdene til ejendommen til en mere trafik-

sikker placering. Om nødvendigt vil det endvidere være muligt at søge om dispensation fra fred-

ningen til en ny overkørsel. Styrelsen finder på den baggrund ikke, at fredningen medføre r en så-

dan nedgang af ejendommens handelsværdi, at dette udløser fredningserstatning ud over den af 

fredningsnævnet tilkendte erstatning.  

 

DN har i høringssvar af 23. februar 2016 henvist til tidligere bemærkninger. Foreningen har tidlig e-

re anbefalet, at fredningsgrænsen ikke ændres som ønsket af ejer, da udsigten over landskabet 

ned mod fjorden er enestående netop det pågældende sted, og da det vil kunne bebygges og ti l-

plantes, hvis arealet udgår af fredningen. 

 

Lb.nr. 9 (Estate Nordic A/S ved Advokaterne i Jyllandsgården) matr.nr. 1e Stensballe by, Vær – 

0,667 ha  

Natur- og Miljøklagenævnet besluttede den 21. oktober 2015 ikke at tilkende yderligere erstatning.  

 

Horsens Kommune har i høringssvar af 21. december 2015 bemærket, at kommunen den 17. april 

2012 - dvs. efter offentliggørelsen af fredningsforslaget og i strid med de foreløbige retsvirkninger 

af fredningsforslaget - meddelte landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på matr.nr. 1e 

Stensballe By, Vær. DN påklagede afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Den 13. juli 2012 

ændrede nævnet kommunens tilladelse til et afslag. Nævnets afgørelse er ikke begrundet i fred-

ningen men derimod i planlovens landzonebestemmelser. Kommunen finder derfor ikke, at ejeren 

har lidt et økonomisk tab på grund af fredningen.  

 

Advokaterne i Jyllandsgården A/S har på vegne af ejeren den 10. november 2015 supplerende 

anmodet om, at ejendommen tages ud af fredningen. Der henvises bl.a. ti l omkostningerne ved at 

gennemføre fredningen bl.a. begrundet i den meddelte landzonetilladelse. Desuden henvises der 

til, at ejendommen er ”gemt” mellem høje træer, og at opførelse af ny bebyggelse på ejendom-

men ikke vil medføre sådanne gener for helhedsindtrykket, at dette i sig selv vil være i strid med 

formålet med fredningen. Det gøres endvidere gældende, at det kan være i strid med ligebehand-

lingsprincippet at fastholde fredningen for den pågældende ejendom, hvis et byggefelt på  ejen-

dommen under lb.nr. 5 udtages af fredningen.  

 

Lb.nr. 5. (Peter Porup ved Codex Advokater) – matr.nr. 15d, 33a, 34a, 35c og 34e Haldrup by, 

Vær og 18a Stensballe by, Vær – 34.75 ha  

Horsens Kommune har i høringssvar af 21. december 2015 oplyst, at både landzonetilladelsen og 

byggetilladelsen til bebyggelsen på ejendommen matr.nr. 34e blev meddelt før kommunen modtog 

fredningsforslaget fra DN og før fredningsnævnets offentliggørelse af fredningsforslaget, dvs. fø r-

end de foreløbige retsvirkningers indtræden, jf. naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2.  

 

Kommunen meddelte den 3. december 2010 landzonetilladelse til ny bebyggelse (stuehus 396 m 2 

og maskinhus 500 m2) på landbrugsejendommen matr.nr. 34a med en placering ca. 420 meter fra 

den eksisterende bebyggelse. Det fremgik af ansøgningen, at bebyggelsen ønskes opført på 
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matr.nr. 34e. Tilladelsen var betinget af, at de eksisterende bygninger på matr.nr. 34a skulle ned-

rives, og at de nye bygninger ikke måtte virke dominerende i landskabet.  

 

Kommunen har anført, at man var bevidst om, at planlovens landzoneregler har til hensigt at be-

skytte det åbne land mod spredt og uplanlagt bebyggelse, og at en landzonetilladelse til nyt byg-

geri 420 meter fra eksisterende bebyggelse ikke er sædvanlig praksis. Kommunen godkendte pl a-

ceringen, bl.a. fordi det eksisterende bebyggelsesareal var uegnet. Den eksisterende bebyggelse 

havde store problemer med optrængende fugt på grund af et højt grundvandsspejl og overflade-

vand.  

 

Kommunen har desuden bemærket, at man foretog en grundig vurdering af, hvor det kommende 

byggeri i stedet kunne placeres mest hensigtsmæssigt, og at kommunen udarbejdede en helheds-

vurdering, hvori der blev inddraget relevante planlovsmæssige hensyn. I høringssvaret er der hen-

vist til følgende, der udgør helhedsvurderingen: 

 

”Planlovens hensyn: Der kan være tale om driftsmæssige, miljømæssige og landskabelige forhold, som gør 

en placering væk fra de hidtidige bebyggelsesarealer mere hensigtsmæssig. Der er foretaget en konkret vu r-

dering ud fra driftsmæssige, miljømæssige og landskabelige forhold. 

 

Driftsmæssige forhold: Ejendommens bebyggelses- og færdselsarealer udgør en hensigtsmæssig helhed. Den 

nye placering af ejendommen er mere optimal med hensyn til tilkørselsforholdene til ejendommen med direk-

te adgang til offentlig asfalteret vej. 

 

De miljømæssige forhold: Med den nye placering af ejendommen kan ejendommen tilsluttes offentlig vand-

værksvand i stedet for egen drikkevandsboring. 

 

De landskabelige forhold: ”Stensballe Bjerge” er særdeles karakteristisk ud fra en landskabelig betragtning. 

Området er et morænelandskab, hvor Stensballe Bjerge adskiller sig ved at fremstå tydeligt som en enlig 

bakke med stejle sider. Områdets højeste punkt er 84 m. over havet, og landskabet rejser sig meget synligt 

for omgivelserne. 

 

I terrænet ligger spredt bebyggelse, og et tydeligt træk er, at ejendommene ligger i lavninger beskyttet mod 

vind og vejr og underordnende sig de store landskabstræk. En ny bebyggelse i ”Bjergene” skal respektere de 

landskabelige værdier og bør derfor ikke placeres på højdepunkter.” 

 

Ifølge høringssvaret ses det af helhedsvurderingen, at kommunen dels søgte at undgå yderligere 

spredt bebyggelse ved at stille krav om nedrivning af eksisterende bebyggelse, dels inddrog sagl i-

ge hensyn i form af miljømæssige, driftsmæssige og landskabelige hensyn og derfor stillede krav 

om, at det nye byggeri blev placeret lavt i landskabet og ikke kom til at virke dominerende.  

 

Landzonetilladelsen er offentliggjort i Horsens Posten den 8. december 2010 men blev ikke påkl a-

get. Den 28. september 2011 meddelte kommunen byggetilladelse til et stuehus og et maskinhus 

på den samme placering, som var godkendt med landzonetilladelsen.   

 

Codex Advokater på vegne af lodsejer har ved breve af 6. november 2015 og 12. februar 2016 

gjort gældende, at byggefeltet på matr.nr. 34e skal udtages af fredningen, alternativt fastholdes 

det tidligere krav om yderligere erstatning på 2,8 mio. kr.  
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Som støtte for at udtage byggefeltet af fredningen har ejeren bl.a. anført, at den naturmæssige 

gevinst ikke står mål med de økonomiske omkostninger, der er knyttet til at gennemføre frednin-

gen - også for byggefeltet. I forbindelse med budgethøringen er der ikke taget højde for udgifter 

til erstatning for en mistet byggeret. Udgifterne til fredningen vil med det opgjorte erstatningskrav 

fordobles, og de således væsentligt forøgede omkostninger vedrører under 1 ha af fredningens i 

alt de ca. 300 ha. Det planlagte byggeri vil have en begrænset indflydelse på helhedsindtrykket af 

fredningen og vil ikke være i strid med fredningens formål.  

 

Der er i den sammenhæng henvist til Horsens Kommunes udtalelse af 15. marts 2014 til fred-

ningsnævnet om den ansøgte dispensation til bebyggelsen. I udtalelsen anføres bl.a., at kommu-

nen på tidspunktet for byggetilladelsen havde viden om den planlagte fredningssag, at byggeriet 

efter kommunens opfattelse er i overensstemmelse med fredningsforslaget, herunder fredningens 

formål, og at kommunen allerede i forbindelse med landzonetilladelsen var omhyggelig med at si k-

re byggeriet i forhold til de naturmæssige værdier og i den forbindelse foretog en nøje landskabe-

lig vurdering, herunder i forhold til områdets beplantning og terrænformer, udsigtspunkter samt 

byggeriets proportioner, farve og materialevalg. Det er ejers opfattelse, at kommunen ved sin be-

handling af byggetilladelsen har sikret, at byggeriet kommer til at fremstå bedst muligt i overen s-

stemmelse med den omkringliggende natur.  I henhold til kommunens anvisning skal facaderne på 

det godkendte byggeri fremstå som murværk i jordfarver med mindre felter med let beklædning i 

jordfarve. Vinduerne skal være i træ/alu ligesom tagbeklædningen skal være i mat jordfarve og 

ikke reflekterende.  

 

Om erstatningen har ejer gjort gældende, at der er en betydelig forskel i liebhaverværdien a f et 

byggeri med den planlagte placering og en placering ved ejendommens tidligere bygninger. Som 

det kunne konstateres ved besigtigelsen den 21. oktober 2015, er der fra den påtænkte placering  

en fantastisk udsigt over Horsens Fjord ind over fjorden/Horsens by, Stensballe golfbaner samt ud 

over Haldrupområdet, hvorimod det tidligere bygningssæt ikke havde nævneværdig udsigt eller 

andre liebhaverforhold. Nybolig Horsens har efter besigtigelsen vurderet, at det vil medføre en 

nedgang af værdiansættelsen på ca. 2,5 mio. kr., hvis byggetilladelsen af 28. september 2011 flyt-

tes fra den planlagte placering til en placering ved det oprindelige bygningssæt, jf. vurderinger af 

4. november 2015 og 23. oktober 2014. Det er en forudsætning for denne vurdering, at der gives 

tilladelse til præcist det samme byggeri, så der ikke skal udarbejdes nyt tegningsmateriale, samt 

at byggeriet tillades flyttet til en bakketop ved siden af det oprindelige bygningssæt.  

 

DN har i høringssvar af 23. februar 2016 peget på, at Horsens Kommune i forbindelse med bud-

gethøringen ikke oplyste, at der var meddelt landzonetilladelse til lb.nr. 5 og lb.nr. 3, og at de p å-

gældende lodsejere dermed kunne have en byggeret, som kunne medføre erstatninger, hvis fred-

ningen blev gennemført som foreslået. DN er endvidere af den opfattelse, at landzonetilladelsen er 

misvisende og mangelfuld, og at DN derfor reelt har været afskåret fra at tage stilling til tillade l-

sen.  

 

I den sammenhæng har DN navnlig peget på følgende:  

 

- At tilladelsen til at nedrive og genopføre et stuehus og et maskinhus er givet til ejendommen matr.nr. 

34a Haldrup By. Det oplyses i tilladelsen, at bebyggelsen skal genopføres ca. 420 m fra den eksist e-
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rende ejendom, men ikke at det skulle ske på matr.nr. 34e Haldrup By. Der fulgte heller ikke et kort 

med, som viste den konkrete placering. 

- At det fremgår af tilladelsen, at den nye ejendom skal placeres lavtliggende i landskabet, så den ikke 

virker dominerende på omgivelserne, hvilket ikke umiddelbart synes at være foreneligt med en place-

ring 24-25 m over det niveau, hvorpå de eksisterende bygninger lå.  

- At tilladelsen ikke indeholdt en vurdering af, hvordan den ansøgte placering forholder sig til kommune-

planen. Den udaterede ”Landskabelige helhedsvurdering”, som kommunen har henvist til i høringssva-

ret af 21. december 2015, forholder sig ikke til kommuneplanens retningslinjer for de særligt værdifu l-

de landskaber og for kystnærhedszonen. For så vidt angår de landskabelige forhold er der snarere tale 

om en generel beskrivelse af terrænformerne og den eksisterende bebyggelsesstruktur end om en vur-

dering, og det er tankevækkende, at den ansøgte placering og de nye bygninger ikke er vurderet i for-

hold hertil.     

 

Det er DN´s klare opfattelse, at det planlagte byggeri er i modstrid med fredningens formål. DN 

henviser i den sammenhæng bl.a. til bemærkninger i Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 5. 

september 2014 om afslag på dispensation.  

 

I relation til spørgsmålet om erstatning er det DN´s opfattelse, at byggeretten i overensstemmelse 

med ordlyden af landzonetilladelse omfatter matr.nr. 34a og ikke matr.nr. 34e, og at Nyboligs vu r-

dering derfor ikke kan lægges til grund for udmåling af en eventuel erstatning. DN vil på baggrund 

af oplysninger om fugtproblemer ikke modsætte sig, at retten til at genopføre stuehus og drifts-

bygning flyttes til et areal øst for det tidligere bygningssæt på matr.nr. 33a, som blev fremvist ved 

besigtigelsen. DN indstiller således, at Natur- og Miljøklagenævnet udlægger et areal af passende 

størrelse på matr.nr. 33a, og at der tillige fastsættes bestemmelser om, at der ved bygningernes 

udformning, terrænreguleringer mv. tages størst muligt hensyn til de landskabelige værdier og 

om, at terrænet på matr.nr. 34e Haldrup By retableres. Hvis nævnet skønner, at lodsejeren skal 

have erstatning for den ændrede placering, er det foreningens opfattelse, at Horsens Kommune 

helt eller for størstedelens vedkommende bør udrede erstatningsbeløbet, som følge af den mangel 

på omhu, som kommunen har udvist såvel i forbindelse med landzonesagen som under frednings-

sagen for så vidt angår forholdene omkring landzonetilladelserne.  

 

Naturstyrelsen har i høringssvar af 26. februar 2016 bl.a. bemærket, at et nyt bygningssæt i med-

før af fredningsbestemmelserne vil kunne forventes tilladt opført  i nærheden af det oprindelige 

byggefelt på ejendommen, og at det må anses for muligt at finde en velegnet placering, hvor te r-

rænet ikke er vandlidende. Ejendommen vil herefter også, som konstateret ved besigtigelsen, væ-

re en overordentlig attraktiv og velbeliggende liebhaverejendom. Denne placering vil endda være 

mere ugenert og vil endvidere have den fordel, at bebyggelsen kan placeres naturligt på terrænet, 

og ikke i en meget påfaldende og kunstig udgravning i terrænet, som forudsat i det påbegyndte, 

højtbeliggende projekt på matr.nr. 34e. Styrelsen henviser i den sammenhæng tillige til synspunk-

ter om herlighedsværdi, som var gjort gældende for ejeren af en ifølge styrelsen sammenlignelig 

nærliggende ejendom (lb.nr. 6), og for hvilken der ligeledes har været fremlagt en ejendomsmæg-

lererklæring.  

 

Naturstyrelsen er af den opfattelse, at handelsværdien af lb.nr. 5 kun påvirkes marginalt som følge 

af, at ny bebyggelse skal placeres nær det oprindelige bebyggelsesområde efter sædvanlige prin-

cipper - hvis overhovedet. Styrelsen bestrider således, at handelsværdien påvirkes i et omfang, 



 

14 

der på nogen måde nærmer sig den fremførte erstatningspåstand. Den ensidigt indhentede ejen-

domsmæglererklæring kan ikke føre til et andet resultat og kan ikke tillægges vægt.  

 

Styrelsen finder således heller ikke, at der er grundlag for at imødekomme påstanden om at udt a-

ge byggefeltet på matr.nr. 34e af fredningen. Det pågældende areal er centralt beliggende i fre d-

ningsområdet, og en bebyggelse der vil medføre en væsentlig visuel påvirkning af væsentlige dele 

af fredningsområdet. Styrelsen anfører i øvrigt, at man er forundret over, at den voldsomme ud-

gravning af terrænet på matr.nr. 34e efter det oplyste er påbegyndt efter fredningsnævnets besi g-

tigelse den 30. oktober 2012, og at kommunen som tilsynsmyndighed efter det oplyste først påbød 

arbejdet standset den 14. december 2012.  

 

Efter styrelsens opfattelse er fredningen af væsentlig lokal betydning som en landskabelig perle i 

området og med en væsentlig nærrekreativ betydning, idet fredningsområdet støder op til Horsens 

By (forstaden Stensballe) og til de mindre byer Haldrup og Søvind. Den øgede tilgængelighed, som 

også skabes med de i fredningen fastlagte nye stier, vil følgelig i hovedsagen være  til glæde for 

lokalbefolkningen. Hvis Natur- og Miljøklagenævnet bl.a. på den baggrund måtte finde anledning 

til at overveje at pålægge Horsens Kommune en større andel af erstatningsomkostningerne, vil 

styrelsen ikke modsætte sig dette.  

 

Horsens Kommune har den 26. februar 2016 fremsendt supplerende bemærkninger, dels til eje-

rens bemærkninger af 6. november 2016, dels til DN´s bemærkninger af 23. februar 2016.  

 

For så vidt angår ejerens bemærkninger gør kommunen supplerende gældende, at matr.nr. 34e 

ligger midt i fredningsområdet, og at det efter kommunens vurdering vil være i strid med frednin-

gens formål, hvis der åbnes for at udtage mindre arealer pletvis inden for fredningsområdet. 

Kommunen præciserer, at man ikke har inddraget den kommende fredning i kommunens behand-

ling af ansøgningen om landzonetilladelse. Kommunen modtog fredningsforslaget fra DN i decem-

ber 2011, dvs. efter både landzonetilladelse og byggetilladelse var meddelt. Kommunen finder 

herudover anledning til at anfægte erstatningskravets størrelse. Lodsejer mister ikke byggeretten 

til en beboelsesbygning på sin landbrugsejendom, blot vil beboelsen formentlig skulle placeres i 

nærheden af det oprindelige bebyggelsesareal. Kommunen bestrider, at forskellen på placeringen 

skulle kunne udgøre en værdi af 2,5 mio. kr. og gør gældende, at ejendomsmæglererklæringen 

har status af et ensidigt indhentet partsindlæg, der ikke bør tillægges vægt. Det er kommunens 

vurdering, at den reelle forskel vil være langt mindre – hvis overhovedet eksisterende.  

 

For så vidt angår DN´s bemærkninger bekræfter kommunen, at man ikke i forbindelse med bud-

gethøringen var opmærksom på at oplyse DN om den meddelte landzonetilladelse, men at det 

imidlertid er kommunens opfattelse, at budgettet stadig er dækkende. Budgettet lød på 2.886.920 

kr., og fredningsnævnets afgørelse lød på 2.384.114 kr. - dvs. ca. 500.000 kr. mindre end budget-

tet.  

 

Kommunen har herudover bl.a. bestridt, at offentliggørelsen af landzonetilladelsen var mangelfuld, 

idet det fremgår, at der var givet tilladelse til et byggeri placeret ca. 420 m fra det oprindelige be-

byggelsesareal. I øvrigt stiller kommunen sig undrende over, at DN varetager synspunkter om fo r-

deling af fredningserstatningen.  
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Om fordeling af en erstatning bemærker kommunen, at naturbeskyttelseslovens § 49, stk. 4, kun 

giver mulighed for at fravige omkostningsfordelingen til skade for kommunen, hvis lovbestemme l-

sens kriterium om, at fredningen udelukkende eller overvejende er af lokal interesse, er opfyldt. 

Der ses ikke at være hjemmel i § 49, stk. 4, til at fravige den normale fordeling i § 49, stk. 3, af 

andre årsager. Fredningen af Bjergene i Stensballe er ikke overvejende af lokal interesse, og 

kommunen har heller ikke været med til at rejse fredningssagen. Kommunen gør således gælden-

de, at der ikke er hjemmel til at fravige den normale omkostningsfordeling med ¾ til staten og ¼ 

til kommunen.  

 

SKAT´s udtalelse af 13. marts 2016 om værdien af en byggeret  

SKAT har vurderet, at værdien af en byggeret placeret med en vis tilknytn ing til de hidtidige be-

byggelsesarealer på ejendommen, men ikke fikseret i nogen bestemt afstand herfra, skønsmæssigt 

vurderes at ligge mellem 700.000 kr. og 900.000 kr. Det er anført, at der er tale om et usikkert 

skøn, og der tages bl.a. forbehold for nærmere oplysninger om jordbundsforhold. SKAT foreslår, at 

man i givet fald ikke tillægger byggeretten en værdi over 825.000 kr.  Ved sit skøn har SKAT ud 

over det generelle prisniveau i Horsensområdet for de mest attraktive ubebyggede grunde henset 

til den gennemsnitlige handelspris i den nordlige del af den kommunale udstykning i Galgehøj. Det 

fremgår af udtalelsen, at der med den omhandlede placering er en meget fin udsigt mod landska-

bet mod nord, men at der ikke er mulighed for udsigt over Horsens Fjord.  

 

Ejer ved Codex Advokater har den 21. marts 2016 på lodsejerens vegne kommenteret udtalelsen 

fra SKAT og herved gjort gældende, at SKAT´s vurdering ikke kan stå i stedet for Nyboligs vurde-

ring af 4. november 2015. Der burde i givet fald være foretaget en tilsvarende vurdering af værdi-

en af byggeretten med den planlagte og unikke placering med udsigt over bl.a. Horsens Fjord. Ud-

talelsen må ifølge ejer tages til indtægt for, at ejer vil miste en byggeret af betydelig værdi, når 

der henses til den planlagte placerings betydeligt større liebhaverværdi. Galgehøj er et almindeligt 

parcelhusområde, der ikke kan anvendes som sammenligningsgrundlag i den konkrete sag. Henset 

til fredningens bestemmelser vil der ikke kunne forventes dispensation til at opføre byggeri af til-

svarende arkitektur og kvalitet som byggetilladelsen giver mulighed for. Dette er forudsat ved Ny-

boligs vurdering, og tabet kan derfor være større end opgjort af Nybolig.  

 

Naturstyrelsen har ved brev af 29. marts 2016 henvist til styrelsens bemærkninger af 16. februar 

2016 og fastholdt, at værdien af byggeretten er omtrent den samme, hvad enten den er placeret i 

nærheden af de oprindelige bebyggelsesarealer eller er placeret på det areal, hvor ny bebyggelse 

var påbegyndt. Styrelsen fremhæver, at det tab, som skal erstattes, er nedgangen i ejendommens 

handelsværdi. Ejendommen er købt af den nuværende ejer i almindelig fri handel den 10. august 

2010 for 2,1 mio. kr. Den offentlige ejendomsvurdering på købstidspunktet i 2010 var 3,75 mio. 

kr. Den aktuelle vurdering udgør 2,85 mio. kr. efter nedrivningen af ejendommens bebyggelse. 

Hvis byggeretten sættes til 825.000 kr. som foreslået af SKAT, vil jordprisen være ca. 72.500 kr. 

pr. ha. (ejendommen er på 17,6 ha), hvilket er en urealistisk lav pris for pløje jord. Dette indikerer 

ifølge styrelsen meget klart, at den ansatte byggeret på 825.000 kr. er ansat for højt. Uanset hvad 

den rette byggepris teoretisk set måtte være er det ifølge styrelsen samtidig evident, at der ikke 

er mulighed for at statuere et værditab som påberåbt af Codex Advokater. En ejendom til 2,1 mio. 

kr. eller 2,85 mio. kr. kan ikke falde hverken 2,5 mio. kr. eller 2,8 mio. kr. i værdi, når henses til, 

at jordværdien, som udgør langt størstedelen af ejendommens værdi, vil være uforandret (idet 

beplantningsforbud erstattes særskilt), og der fortsat består en velbeliggende byggeret på ejen-

dommen. Ud fra en samlet vurdering af sagen, herunder den som følge af fredningssagen indtråd-
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te forsinkelse af byggeprojektet, afholdte omkostninger til bygningsafsætning ved landinspektør, 

afskæringen af muligheden for at bygge som primært ønsket og i overensstemmelse med givne 

tilladelser, samt en hertil knyttet mulig helt begrænset forringelse af ejendommens herligheds-

værdi, er det styrelsens opfattelse, at den samlede skønsmæssige erstatning for de bebyggelses-

mæssige restriktioner på ejendommen, som følge af fredningen rettelig kan fastlægges inden for 

intervallet 0,2 til 0,4 mio. kr. efter Natur- og Miljøklagenævnets nærmere skøn.  

 

Horsens Kommune har den 29. marts 2016 henvist til kommunens bemærkninger af 16. februar 

2016 samt til Naturstyrelsens bemærkninger af 29. marts 2016. Supplerende har kommunen be-

mærket, at der ikke ses at være anledning til at tilkende lodsejeren erstatning for forsinket bygge-

ri, idet lodsejeren ikke har overholdt sin tabsbegrænsningspligt. Kommunen har i den sammen-

hæng henvist til, at Natur- og Miljøklagenævnet i afgørelse af 5. september 2014 stadfæstede 

fredningsnævnets afslag på at bygge på den valgte placering, men at lodseje ren, nu 1½ år efter, 

endnu ikke har ansøgt om nye tilladelser til placering af bebyggelsen i nærheden af det oprindel i-

ge bebyggelsesareal, hvor han ville kunne forvente at få imødekommet sine ansøgninger.     

 

DN har den 29. marts 2016 bemærket, at det ved fastsættelse af erstatningen ikke vil være accep-

tabelt at tage udgangspunkt i lodsejers erstatningskrav, som er baseret på en enkelt ejendoms-

mæglervurdering, og i givet fald bør der udregnes et fradrag for værdien af en ejendom med en 

beliggenhed, svarer til den, som bl.a. DN tidligere har peget på. DN har i den sammenhæng hen-

vist til, at samme ejendomsmæglerfirma har foretaget en vurdering af naboejendommen, lb.nr. 6, 

i forbindelse med denne ejers erstatningskrav. Denne ejendom blev i juni 2013 vurderet t il 8,0 

mio. kr. Størrelsen af stuehuset er stort set den samme, men ejendommen lb.nr. 6 har dels et b e-

tydeligt mindre jordtilliggende (2,92 ha), dels har den ingen driftsbygning. Til gengæld var uden-

omsarealerne færdiggjort og tilslutningerne foretaget. Med udgangspunkt i denne vurdering og 

ejendomsmæglervurderingen for lb.nr. 5 på 12,5 mio. kr. finder DN, at nedgangen i handelsværd i-

en som følge af mindre herlighedsværdi ved flytning til en placering, som svarer til ejendom lb.nr. 

6, kan ansættes til 266.000 kr., idet de 12,5 mio. kr. udover de nævnte 8 mio. kr. vil skulle fra-

trækkes yderligere 4,234 mio. kr. for forskel i jordtilliggende, værdi af driftsbygning mv. På den 

baggrund finder DN, at erstatningen ikke bør overstige 0,3 mio. kr. Hvis Natur - og Miljøklagenæv-

net skønner, at der herudover bør ydes en godtgørelse for den forsinkelse af byggeriet, som fred-

ningen har medført, bør denne efter foreningens opfattelse ikke overstige 0,1 mio. kr.  

 

Ejer ved Codex Advokater har den 5. april 2016 bl.a. bemærket, at den opgørelse af værdien af en 

ejendom i umiddelbar tilknytning til det oprindelige bygningssæt, som Danmarks Naturfredning s-

forening har udarbejdet, er forkert og uden relevans for opgørelsen af erstatningskravet af bl.a. 

følgende grunde: 

 

1. Der er tale om 2 forskellige grundlag ved opgørelsen af værdien af ”byggeretterne”, og opgøre l-

sen kan allerede af den grund ikke accepteres. Kravet på 2.8 mill. kr. er baseret på en vurdering af 

det konkrete byggeprojekt på de konkrete placeringer, hvorimod opgøre lsen fra foreningen er ba-

seret på en vurdering af en helt anden ejendom (lb.nr. 6) med tillæg af en konverteret værdi af de 

forskelle, som foreningen mener, at ejendommen har. Foreningen anvender således 2 vidt forskel-

lige og usammenlignelige udgangspunkter i deres vurdering.  

 

2. Opgørelsen bygger på en forudsætning om, at placeringen af naboejendommen (lb.nr. 6) kan 

sammenlignes med en placering i umiddelbar tilknytning til det oprindelige bygningssæt. En place-
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ring i tilknytning til det oprindelige bygningssæt har alene udsigt over Haldrup-området, hvorimod 

naboejendommen endvidere har en formidabel udsigt over Horsens Fjord. Ejeren antager, at fo r-

eningen ikke var bekendt hermed. Yderligere er en placering ved det oprindelige bygningssæt ge-

neret af trafikstøj fra Haldrupvej. 

 

3. Opgørelsen forudsætter, at der uanset fredningen ikke er begrænsninger ved udformningen af 

nyt byggeri mv., ligesom det meget firkantet og uden realitetssans lægges til grund, at hver gang 

der anvendes en krone til f. eks. driftsbygninger, stiger ejendommens værdi med tilsvarende en 

krone.  

 

Det forekommer useriøst, at foreningen opgør værdiforskellen mellem en unik beliggenhed i en 

meget flot natur med en fantastisk udsigt over Horsens Fjord samt Haldrupområde og en beli g-

genhed med en udsigt over Haldrup-området til 266.000 kr. 

 

Ejeren har til kommunens bemærkninger anført, at det ikke er korrekt, at tabsbegrænsningspligten 

ikke er overholdt.  Under alle omstændigheder er ”tabet” søgt begrænset ved at ansøge om d i-

spensation til at opføre det oprindelige byggeprojekt på den planlagte placering, hvilket der er 

meddelt afslag til. Endvidere kan ejeren ikke være forpligtet til at ansøge om dispensation til at 

opføre et byggeri i nærheden af det oprindelige bygningssæt og efter de begrænsn inger i udform-

ningen som følger af fredningsforslaget, før dette er endelig vedtaget.  

 

Ejeren har bemærket, at fredningsforslaget allerede blev fremlagt i 2013, og at der først blev 

meddelt afslag på dispensation den 5. september 2014. Det bør derfor kun være et spørgsmål om 

størrelsen af det tab, som fredningsforslaget har forsinket byggeriet med, da projektet under alle 

omstændigheder unægtelig er forsinket. 

 

Tabet/godtgørelsen for denne forsinkelse overstiger langt de 100.000 kr. som er anført af Dan-

marks Naturfredningsforening. 

 

Natur- og Miljøklagenævnets beslutninger den 2. maj 2016 

 

I sagens behandling har deltaget 9 af Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Pernille Chri-

stensen (formand), Pelle Andersen-Harild, Torben Hansen, John Harpøth, Henrik Høegh, Marianne 

Højgaard Pedersen, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben. 

 

Lb. nr. 3. 

Et flertal på 7 af Natur- og Miljøklagenævnets 9 medlemmer fastholdt deres tidligere beslutning 

om at fastholde fredningsgrænsen på ejendommen matr.nr. 13c, Haldrup By, Vær. 

 

Mindretallet (Henrik Høegh og Jens Vibjerg) fastholdt deres tidligere dissens og ønske om at æn-

dre fredningsgrænsen, som ønsket af ejeren. 

 

Nævnet besluttede enstemmigt at tilkende ejeren en yderligere skønsmæssig fastsat erstatning på 

100.000 kr. for mistet byggeret.  

 

Nævnet finder således, at det må lægges til grund, at lodsejeren på grund af fredningen har mi-

stet en mulighed for at opføre en ny bebyggelse med en placering på ejendommen i overens- 
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stemmelse med den meddelte landzonetilladelse af 20. september 2011. Uanset at en del af ejen-

dommen ikke er fredet - og at det må lægges til grund, at der kan opføres ny bebyggelse på denne 

del - kan det efter nævnets opfattelse ikke udelukkes, at den oprindeligt ønskede og tilladte place-

ring er mere hensigtsmæssig for ejeren, og at fredningen derfor medfører et tab, som bør erstattes. 

Nævnet har herved lagt vægt på, at der kan være øgede udgifter til byggeforberedelsen , samt at 

den tilladte sydligere og lidt højere beliggenhed kan være lidt mere attraktiv.  

 

Lb.nr. 9 

Natur- og Miljøklagenævnet besluttede enstemmigt, at der ikke er grundlag for at genoptage vurde-

ringen af spørgsmål vedrørende denne ejendom. En evt. mulighed for at opføre bebyggelse på lb.nr. 

5, som ønsket af ejeren af denne ejendom, beror på særlige forhold, der ikke gør sig gældende for 

lb.nr. 9, og forholdene for de to ejendomme er ikke sammenlignelige.  

 

Lb.nr. 5  

Et flertal på 6 af Natur- og Miljøklagenævnets 9 medlemmer stemte for, at fredningen skal forhindre 

opførelse af den af Horsens Kommune tilladte bebyggelse på ejendommen matr.nr. 34e, og at be-

byggelse skal henvises til opførelse i nærheden af den hidtidige bebyggelse på matr.nr. 34a med 

respekt for en ændret placering på grund af fugtproblemer.  

 

Et enstemmigt nævn finder, at det efter det oplyste må lægges til grund, at Horsens Kommune ikke 

havde kendskab til Danmarks Naturfredningsforenings planer om at rejse en fredningssag, da kom-

munen meddelte landzonetilladelse til opførelse af bebyggelse på matr.nr. 34e men havde kendskab 

hertil, da kommunen meddelte byggetilladelse.  

 

Både landzonetilladelsen og byggetilladelsen er meddelt før fredningssagen er offentliggjort. Tilladel-

serne er dermed ikke i strid med naturbeskyttelseslovens bestemmelser om foreløbige retsvirkninger , 

jf. § 37, stk. 2. Det må efter det oplyste lægges til grund, at lodsejeren har påbegyndt byggeprojek-

tet efter den offentlige bekendtgørelse og dermed i strid med de foreløbige retsvirkninger.  

 

Det er således nævnets opfattelse, at ejeren - når bortses fra fredningen - har haft ret til at opføre 

bebyggelsen inden for rammerne af den upåklagede landzonetilladelse og byggetilladelsen. Det af 

Danmarks Naturfredningsforening nu anførte om mangler ved landzonetilladelsen kan ikke føre til en 

anden bedømmelse.  

 

Det tab, der skal erstattes, er forskellen på værdien af byggeretten på hhv. 34e og en byggeret på 

matr.nr. 34a i nærheden af den hidtidige bebyggelse.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet finder på baggrund af besigtigelsen, at begge placeringer er i et attrak-

tivt og naturskønt område. Efter nævnets vurdering findes en placering på matr.nr. 34e dog at være 

mere attraktiv end alternativet i nærheden af den hidtidige bebyggelse på matr.nr. 34a, navnlig på 

grund af den højere beliggenhed og udsigt til Horsens fjord i det fjerne. 

 

Flertallet besluttede efter en samlet vurdering at tilkende ejeren en skønsmæssig fastsat erstatning 

på 1. mill. kr. for mistet byggeret på den af Horsens Kommune tilladte placering på matr.nr. 34e. 

Erstatningen fordeles efter bestemmelsen i § 49, stk. 3, dvs. at staten afholder tre fjerdedel e og 

Horsens Kommune en fjerdedel af erstatningen. 
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Mindretallet (Henrik Høegh, Jens Vibjerg og John Harpøth) stemte for, at fredningen ikke skal forhin-

dre den tilladte bebyggelse på matr.nr. 34e. 

 

Nævnet bemærkede, at man ønsker at revurdere sagen, såfremt Taksationskommissionen i en even-

tuel klagesag forhøjer erstatningen, jf. lovens § 48, hvorefter Natur- og Miljøklagenævnet kan tage 

spørgsmålet om fredningens gennemførelse samt om dens indhold op til fornyet behand ling, når 

Taksationskommissionens afgørelse om erstatningsspørgsmålet foreligger.  

 

Nævnet besluttede endvidere, at staten skal afholde tre fjerdedele og Horsens Kommune en fjerde-

del af tilkendte erstatninger og godtgørelser i overensstemmelse med bestemmelsen i naturbesky t-

telseslovens § 49, stk. 3. 

 

_______________________________ 

 

Idet fredningsnævnets erstatningsafgørelse af 17. november 2014 ophæves, fastsætter nævnet i 

medfør af naturbeskyttelseslovens § 44, stk. 1, erstatningerne, som det fremgår af vedhæftede 

bilag. 

 

Erstatningsbeløbene forrentes i henhold til naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 4, fra datoen for fre d-

ningsnævnets afgørelse af 17. november 2014 og indtil erstatningen udbetales med en årlig rente, 

der svarer til Danmarks Nationalbanks diskonto. 

 

Omkostninger 

Under sagens behandling for Natur- og Miljøklagenævnet har advokatfirmaet Ladegård, Rasmussen & 

Partnere ved advokat Christian Buhl Christiansen bistået Pia Juulsgaard Prip og Kim Prip. Der fast-

sættes en godtgørelse i medfør af naturbeskyttelseslovens § 47 på 20.000 kr., der udbetales til 

advokatfirmaet. 

 

Advokat Poul Erik Andersen, Sundhuset Advokater, ejer en ejendom inden for fredningen og har  

fremsat et godtgørelseskrav på 26.000 kr. for sin deltagelse i behandlingen af fredningssagen for 

Natur- og Miljøklagenævnet. Kravet afvises, idet der ikke kan tilkendes godtgørelse for en ejers 

deltagelse i behandlingen af en fredningssag. 

 

Under sagens behandling for Natur- og Miljøklagenævnet har Codex Advokater v. advokat Lars Lang-

hoff bistået Peter Porup. Der fastsættes en godtgørelse i medfør af naturbeskyttelseslovens § 47 på 

80.000 kr., der udbetales til advokatfirmaet.  

 

Under sagens behandling for Natur- og Miljøklagenævnet har advokatfirmaet Ladegård, Rasmussen & 

Partnere ved advokat Peter Agentoft Nielsen bistået Michael Haargaard. Der fastsættes en godtgørel-

se i medfør af naturbeskyttelseslovens § 47 på 20.000 kr., der udbetales til advokatfirmaet. 

 

Under sagens behandling for Natur- og Miljøklagenævnet har Advokaterne i Jyllandsgården A/S v. 

advokat Helge Find Rasmussen bistået Estate Nordic A/S. Der fastsættes en godtgørelse i medfør af 

naturbeskyttelseslovens § 47 på 20.000 kr., der udbetales til advokatfirmaet. 

 

Af den samlede erstatning på 3.478.448 kr. samt renter og tilkendte omkostningsbeløb skal staten 

ved Miljø- og Fødevareministeriet udrede 75 % og Horsens Kommune 25 %. 
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Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om erstatning i anledning af fredningen kan efter naturbe-

skyttelseslovens § 45 påklages til Taksationskommissionen af de ejere og brugere mv., som har 

påklaget fredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålet til nævnet, eller for hvis vedkom-

mende nævnet har skærpet fredningsbestemmelserne eller nedsat erstatningen. Afgørelsen kan 

endvidere påklages af Horsens Kommune og af miljø- og fødevareministeren. 

 

Klagefristen er 4 uger fra den dag, Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er meddelt de klageberet-

tigede, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 1. Klage skal indgives skriftligt til Natur - og Miljøklage-

nævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, der videresender klagen til Taksationskommissi o-

nen. 

 

 

 

På Natur- og Miljøklagenævnets vegne 

 

 
Pernille Christensen 

Formand 

 





 

 

Fortegnelse  

over de ejendomme, der helt eller delvist er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets 

afgørelse af 9. november 2016 i sagen om fredning af  

Bjergene ved Stensballe i Horsens Kommune 

 

Haldrup By, Vær 

2k, 2m, 3a, del af 3f, 3n, del af 3t, del af 4a, 4b, 4c, 4h, del af 4l, del af 4o, 4q, 4s, 4y, 4æ, del af 

5b, 5k, del af 6a, del af 6c, 6d, 6t, 6z, del af 6ø, 12c, 12m, 12n, 13ab, del af 13c, del af 13h, 13n, 

13o, 13p, 14e, 14n, 14o, 15d, 15g, del af 15m, 16a, 16l, 16n, 16o, 17c, 17e, 17f, 20e, 20l, 20n, 23b, 

del af 23l,24h, 25b, 25c, 26b, 32b, 33a, 34a, 34e, 35a, 35c, 35e, 47, 49b, 50c, del af 57a  

 

Stensballe By, Vær 

1a, 1e, 3c, 3h, 4a, 4c, 4g, 4h, 6a, 6c, 17a, 18a, 18d,18e, 28d 

 

Blirup By, Vær 

del af 6b 

 

Tyrrestrup Hgd., Søvind 

1ap 

 

Ørbæk By, Søvind 

del af 13a, del af 13h, del af 16b 

 



 

 

BILAG om erstatning 

 

Lb.nr. 1 – Anders Østergård (matr.nr. 13 og del af matr.nr. 15m Haldrup By, Vær) 

Areal i alt 17,803 ha 

 

17.803 ha a 3.600 kr./ha    64.091 kr. 

Forbud beplantning 17,128 ha a 6.000 kr./ha  102.768 kr.  

Forbud beplantning, reduceret takst 0,457 ha a 3.000 kr./ha  1.371 kr. 

279 meter ny sti a 60 kr./lb./m  16.740 kr.  

830 meter eksisterende sti a 15 kr./lb./m  12.450 kr. 

 

I alt  197.420 kr.  

 

Lb.nr. 2 – Henning Hauge (matr.nr. 13o, 14o og 14n Haldrup By, Vær) 

Areal i alt 21.101 ha 

 

21.101 ha a 3.600 kr./ha  75.964 kr. 

Forbud mod beplantning 21.101 ha a 6.000 kr./ha  126.606 kr. 

 

I alt  202.570 kr. 

 

Lb. nr. 3 – Malene Rudolf S. Sørensen og Niels Jakobsen - ligestillede ejere (del af matr. nr. 13c Hal-

drup By, Vær) 

Areal i alt 1,4 ha 

 

1,4 ha a 3.600 kr./ha  5.040 kr. 

Forbud mod beplantning 1,4 ha a 6.000 kr.  8.400 kr. 

Mistet byggeret 100.000 kr.  

 

I alt  113.440 kr. 

 

Lb.nr. 4 – Susanne Ussing og Henrik Ussing- ligestillede ejere (del af matr.nr. 13h Haldrup By, Vær) 

Areal i alt 0,959 ha 

 

0,959 ha a 3.600 kr./ha  3.452 kr. 

Forbud mod beplantning 0,959 ha a 6.000 kr./ha 5.754 kr. 

 

I alt  9.206 kr. 

 

Lb.nr. 5 - Peter Østberg Porup (matr.nr. 15d, 33a, 34a, 35c og 34e Haldrup By, Vær og matr.nr. 18a 

Stensballe By, Vær)  

Areal i alt 34,485 ha, heraf er 0,01 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller § 15 eller fred-

skov 

 

34,475 ha a 3.600 Kr./ha 124.110 kr. 

Forbud mod beplantning 34.266 ha a 6.000 kr./ha  205.596 kr. 

Forbud mod beplantning, reduceret takst 0,265 ha a 3.000 kr./ha  795 kr. 

618 meter eksisterende sti a 15 kr./lb. meter   9.270 kr. 

263 meter ny sti af 60 kr./lb. meter 15.780 kr. 

Mistet byggeret  1.000.000 kr. 
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I alt  1.355.551 kr. 

 

Lb.nr. 6 – Pernille Haargaard og Michael Haargaard – ligestillede ejere (matr.nr. 14e Haldrup By, 

Vær) 

Areal i alt 2,292 ha 

 

2.292 ha a 3.600 kr./ha  8.251 kr. 

Forbud mod beplantning 2,29 ha a 6.000 kr./ha  13.752 kr. 

Forbud mod beplantning, reduceret takst 0,001 ha a 3.000 kr./ha 3 kr. 

 

I alt  22.006 kr. 

 

Lb.nr. 7 – Susanne Kjærgaard Groven og Stig Groven- ligestillede ejere (del af matr.nr. 6b Blirup By, 

Vær) 

Areal i alt 2,333 ha 

 

2,333 ha a 3.600 kr./ha  8.399 kr. 

Forbud mod beplantning, reduceret takst 2,333 ha a 3.000 kr./ha  6.999 kr. 

 

I alt  15.398 kr.  

 

Lb.nr. 8 – Aage Jensen (matr.nr, 35 a og 35 e Haldrup By, Vær) 

Areal i alt 6,233 ha. 

 

6,233 ha a 3.600 kr./ha  22.439 kr. 

Forbud mod beplantning 4,99 ha a 6.000 kr./ha  29.964 kr. 

Forbud mod beplantning, reduceret takst 1,239 ha a 3.000 kr./ha  3.717 kr. 

 

I alt  56.120 kr. 

 

Lb.nr. 9 – Estate Nordic A7S v/2 2 Administrationen ApS (matr.nr. 1e Stensballe BY, Vær)  

Areal i alt 0,666 ha 

 

Mindsteerstatning  3.600 kr. 

 

Lb.nr. 10 -Jørgen Flemming Krog (matr.nr. 1a, 3c og 28d Stensballe By, Vær) 

Areal i alt 6,572 ha 

 

6,572 ha a 3.600 Kr./ha  23.659 kr. 

Forbud mod beplantning 6,516 ha a 6.000 kr./ha  39.096 ha 

Forbud mod beplantning, reduceret takst 0,056 ha a 3.000 kr./ha  168 kr. 

239 meter eksisterende sti a 15 kr./lb./meter 3.585 kr. 

 

I alt  66.508 kr. 
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Lb.nr. 11 - Hanne L. Pedersen (1/4) og Jan West Møller (3/4) (matr.nr. 18e og 18d Stensballe By, 

Vær) 

Areal i alt 1,485 ha 

 

1,485 ha a 3.600 kr./ha 5.346 kr. 

82 meter eksisterende sti a 15 kr./lb/meter 1.230 kr. 

 

I alt  6.576 kr.  

 

Lb.nr. 12 – Annie Grønning Andersen og Poul Erik Andersen – ligestillede ejere (matr.nr. 3h Stensbal-

le By, Vær og matr.nr. 12n og 12m Haldrup By, Vær) 

Areal i alt 9,8 ha 

 

9,8 ha a 3.600 kr./ha  35.280 kr. 

Forbud mod beplantning 9,8 ha a 6.000 kr./ha 58.800 kr. 

120 meter eksisterende sti a 15 kr./lb. meter  1.800 kr. 

204 meter ny sti a 60 kr./lb. meter 12.240 kr. 

 

I alt  108.120 kr. 

 

Lb.nr. 13 - Kaj Erik Jensen (matr.nr. 4c Stensballe By, Vær) 

Areal i alt 1,054 ha 

 

1,054 ha a 3.600 kr./ha  3.794 kr. 

 

Lb.nr. 14 - Horsens Kommune (matr.nr. 4g og 4h Stensballe By, Vær og del af matr.nr. ”m” Ørbæk 

By, Søvind) 

 

Arealet er offentligt ejet, og der tilkendes ikke erstatning. 

 

Lb.nr. 15 - Birgitte S. Hansen og Flemming R. Hansen – ligestillede ejere (matr.nr. 4a Stensballe By, 

Vær) 

Areal i alt 1,747 ha 

 

1,747 ha a 3.600 kr./ha  6.289 kr. 

Forbud mod beplantning 1,747 ha a 6.000 kr./ha  10.482 kr. 

 

I alt  16.771 kr. 

 

Lb.nr. 16 – Erik Henriksen (mat.nr. 6a Stensballe By, Vær) 

Areal i alt 10,054 ha 

 

10,054 ha a 3.600 kr./ha  36.194 kr. 

Forbud mod beplantning, reduceret takst 10,054 ha a 3.000 kr./ha  30.162 kr. 

 

I alt  66.356 kr. 
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Lb. nr. 17 – Hans Anders Iversen (matr.nr. 6c og 17a Stensballe By, Vær) 

Areal i alt 26,992 ha, heraf er 0,397 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller § 15 eller fred-

skov. 

 

26,595 ha a 3.600 kr./ha  95.742 kr. 

Forbud mod beplantning 25,618 ha a 6.000 kr./ha  153.708 kr. 

Forbud mod beplantning, reduceret takst 0,977 ha a 3.000 kr./ha  2.931 kr. 

288 meter ny sti a 60 kr./lb./meter  17.280 kr. 

 

I alt  269.661 kr. 

 

Lb.nr. 18 – Jannik Ahlefeldt-Laurvig (4/5) og Henrik Ahlefeldt-Laurvig (1/5 l) (matr.nr. 15g Haldrup 

By, Vær) 

Areal i alt 0,080 ha 

 

Mindsteerstatning  3.600 kr. 

 

Lb. nr. 19 – Mads Holger Bonde Hansen (matr.nr. 16n, 16o, 4y og del af matr.nr. 4a Haldrup By, 

Vær) 

Areal i alt 30,555 ha, heraf er 1,52 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller § 15 eller fred-

skov. 

 

29,035 ha a 3.600 kr./ha  104.526 kr. 

Forbud mod beplantning 29,035 ha a 6.000 kr./ha  174.210 kr. 

140 meter eksisterende sti a 15 kr./lb/meter  2.100 kr. 

 

I alt  280.836 kr. 

 

Lb.nr. 20 – Helle Torp og Ole Møller Lauritzen – ligestillede ejere (matr.nr.13ab, 16l, 13n og 4q Hal-

drup By, Vær) 

Areal i alt 4,029 ha, heraf er 0,758 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller § 15 eller freds-

skov. 

 

3,271 ha a 3.600 kr./ha  11.776 kr. 

Forbud mod beplantning 3,271 ha a 6.000 kr./ha  19.626 kr. 

60 meter eksisterende sti af 15 kr./lb./meter  900 kr. 

 

I alt  32.302 kr. 

 

Lb.nr. 22 – Petrus A7S - Aktieselskabet Peter Mørch (matr.nr. 16a Haldrup By, Vær 

Areal i alt 1,999 ha 

 

1,999 ha a 3.600 kr./ha  7.196 kr. 

 

Lb.nr. 23 – Peter Fredslund Hansen (matr.nr. 17f, 17e og 17c Haldrup By, Vær) 

Areal i alt 15,017 ha, heraf 0,653 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller § 15 eller fred-

skov. 
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14,364 ha a 3.600 kr./ha  51.710 kr. 

Forbud mod beplantning 14,362 ha a 6.000 kr./ha  86.184 kr. 

142 meter eksisterende sti a 15 kr./lb./meter  2.130 kr. 

 

I alt  

 140.024 kr. 

Lb.nr. 24 – Nils Yding (matr.nr. 4c Haldrup By, Vær) 

Areal i alt 0,384 ha, heraf er 0,117 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller § 15 eller fred-

skov. 

 

Mindsteerstatning  3.600 kr. 

 

Lb.nr. 25 – Jes Andreas Sørensen (matr.nr.6z og del af matr.nr. 6a Haldrup By, Vær)  

Areal i alt 1,522 ha, heraf er 0,240 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller § 15 eller fred-

skov. 

 

1,282 ha a 3.600 kr./ha  4.615 kr. 

Forbud mod beplantning 1,253 ha a 6.000 kr./ha  7.518 kr. 

Forbud mod beplantning, reduceret takst 0,029 ha a 3.000 kr./ha  87 kr. 

 

I alt  12.200 kr. 

 

Lb.nr. 26 – Jens Ole Harder (matr.nr. 4s, 3a og 2k Haldrup By, Vær)  

Areal i alt 19,946 ha, heraf er 0,04 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller § 15 eller fred-

skov. 

 

19,906 ha a 3.600 kr./ha a 6.000 kr./ha  71.662 kr. 

Forbud mod beplantning 3,924 ha a 6.000 kr./ha  23.544 kr. 

Forbud mod beplantning, reduceret takst 0,019 ha a 3.000 kr./ha  57 kr. 

204 meter eksisterende sti a 15 kr./lb./meter  3.060 kr. 

 

I alt  98.323 kr. 

 

Lb.nr. 27 – Naturstyrelsen (del af matr.nr. 57a Haldrup By, Vær) 

 

Ejendommen er offentlig ejet og der tilkendes ikke erstatning 

 

Lb.nr. 28 – Else Krag (matr.nr. 6t og 12 c, del af matr.nr. 3t og del af matr.nr. 6c Haldrup By, Vær) 

Areal i alt 4,553 ha, heraf er 0,729 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller § 15 eller fred-

skov. 

 

3,824 ha a 3.600 kr./ha  13.766 kr. 

Forbud mod beplantning 3,824 ha a 6.000 kr./ha  22.9944 kr. 

48 meter eksisterende sti a 15 kr./lb./meter 720 kr. 

 

I alt  37.430 kr. 
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Lb.nr. 29 – Steffen Toft (matr.nr. 6d Haldrup By, Vær) 

Areal i alt 0,149 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller § 15 eller fredskov.  

 

Der tilkendes ikke erstatning. 

 

Lb.nr. 30 - Karin Schebye (matr. nr. 47 og 4b Haldrup By, Vær) 

Areal i alt 7,394 ha, heraf er 3,248 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller § 15 eller fred-

skov. 

 

4,146 ha a 3.600 kr./ha  14.926 kr. 

Forbud mod tilplantning 3,884 ha a 6.000 kr./ha  23.064 ha 

Forbud mod tilplantning, reduceret takst 0,302 ha a 3.000 kr./ha  906 kr. 

 

I alt  38.896 kr. 

 

Lb.nr. 31 – Jens Peter Lilleris Nielsen (matr.nr. 6ø, 5b og 20e Haldrup By, Vær)  

Areal i alt 25,736 ha, heraf er 10,13 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller § 15 eller fred-

skov. 

 

15,606 ha a 3.600 kr./ha  56.182 kr. 

Forbud mod beplantning 15,376 ha a 6.000 kr./ha  92.256 kr. 

Forbud mod beplantning, reduceret takst 0,230 ha a 3.000 kr./ha  690 kr. 

230 meter eksisterende sti a 15 kr./lb/meter  3.450 kr.  

 

I alt  152.578 kr. 

 

Lb.nr. 32 – Jørn Vagner Laursen (del af matr.nr. 23l Haldrup By, Vær) 

Areal i alt 0,009 ha 

 

Mindsteerstatning  3.600 kr. 

 

Lb.nr. 33 – Jørgen Krogh Simonsen (del af matr.nr. 3f, matr.nr. 49b og 3n, del af matr.nr. 4o, del af 

matr.nr. 4l, matr.nr. 50c og 4æ Haldrup By, Vær. 

Areal i alt 3,066 ha, heraf er 0,621 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller § 15 eller fred-

skov. 

 

2,445 ha a 3.600 kr./ha  8.802 kr. 

Forbud mod beplantning 2,319 ha a 6.000 kr./ha 13.914 kr. 

Forbud mod beplantning, reduceret takst 0,126 ha a 3.000 kr./ha  378 kr. 

200 meter eksisterende sti af 15 kr./lb/meter  3.000 kr. 

 

I alt  26.094 kr. 

 

Lb.nr. 34 - Mai P.V. Jensen og Jens Henrik Jensen – ligestillede ejere (matr.nr. 20l og 25c Haldrup 

By, Vær) 

Areal i alt 2,148 ha 
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2,148 ha a 3.600 kr./ha  7.733 kr. 

200 meter eksisterende sti a 15 kr./lb./meter  3.000 kr. 

 

I alt 10.733 kr. 

 

Lb.nr. 35 – Karen Nielsen (matr.nr. 20n, 23b og 26b Haldrup By, Vær og matr.nr. 1ap Tyrrestrup 

Hgd., Søvind og del af matr.nr. 13h og del af matr.nr. 13a Ørbæk By, Søvind.  

Areal i alt 18,766 ha, heraf er 0,131 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller § 15 eller fred-

skov. 

 

18,635 ha a 3.600 kr./ha  67.086 kr. 

Forbud mod beplantning, reduceret takst 10.430 ha a 3.000 kr./ha  31.290 kr. 

 

I alt  98.376 kr. 

 

Lb. nr. 36 – Dorthe Lauridsen Vig Mott og Palle Vig Mott – ligestillede ejere (matr.nr. 25b Haldrup 

By, Vær) 

Areal i alt 2,271 ha 

 

2,271 ha a 3.600 kr./ha 8.176 kr. 

 

Lb.nr. 37 – Quistorff Nyskov Fuglereservat (matr.nr. 32b og 24h Haldrup By, Vær) 

 

Ejeren har givet afkald på erstatning 

 

Lb.nr. 39 – Jette Brandt (matr.nr. 16 Ørbæk By, Søvind) 

Areal i alt 3,163 ha 

 

3,163 ha a 3.600 kr./ha 11.387 kr. 

 

Lb.nr. 41 – Horsens Kommune (matr.nr.4h og 5k Haldrup By, Vær) 

 

Ejendommene er offentligt ejet og der tilkendes ikke erstatning. 

 

ERSTATNING I ALT 3.478.488 kr. 
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AFGØRELSE 

i sag om opførelse af beboelse og maskinhus i område, der er foreslået fredet 

 
Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 50, stk. 1 (fred-
ningsdispensation).  
  

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig dels afgørelse af 14. 

august 2014 om afslag på dispensation til opførelse af beboelse og maskinhus på ejendommen 

matr.nr. 34e Haldrup By, Vær, beliggende Bjergene 16, 8700 Horsens.  

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 

skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1. 

  

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

                                                
1 Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 af lov om naturbeskyttelse. 
2 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer 
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 

Afgørelsen er ved brev af 30. august 2013 påklaget af CODEX advokater på vegne af ejendommens 

ejer. På baggrund af fredningsnævnets vurdering af, at byggeriet forudsætter dispensation fra de 

foreslåede fredningsbestemmelser, gør klager gældende, at der bør meddeles en sådan dispensation. 

Som begrundelse er bl.a. anført, at det påtænkte byggeri ikke strider mod formålet med frednings-

forslaget, men at nedrivning af de gamle bygninger og opførelse af det ansøgte byggeri derimod 

medfører en forbedring af områdets landskabelige værdier.  

 

Klager har nærmere bl.a. henvist til, at Horsens Kommune på tidspunktet for behandlingen af bygge-

ansøgningen var bekendt med planerne om en fredning og har foretaget en nøje vurdering af de 

landskabelige forhold under hensyn hertil, at kommunen tillige har foretaget en vurdering af de 

naturmæssige forhold, at fredningsnævnet kan tillade genopførelse af lovlige bygninger på en anden 

placering end bygningernes oprindelige placering, idet genopførelse ifølge fredningsbestemmelsen 

skal ske med ”ca.” samme placering, at bebyggelsen i den aktuelle sag efter en konkret vurdering 

bør tillades flyttet af hensyn til jordbundsforhold, samt at Danmarks Naturfredningsforening ikke i 

forbindelse med kommunens behandling og afgørelse havde bemærkninger til projektet. Klager har 

endvidere henvist til Horsens Kommune for eventuelle yderligere bemærkninger til brug for Natur- og 

Miljøklagenævnets behandling af sagen.  

 

Sagens oplysninger 

Ejendommen er beliggende i et område, der er foreslået fredet, jf. Danmarks Naturfredningsfor-

enings forslag om fredning af Bjergene ved Stensballe. Fredningsforslaget er offentligt bekendtgjort i 

Statstidende den 24. februar 2012 og i Horsens Folkeblad den 27. februar 2012. Fredningsforslaget 

er den 24. februar 2012 tillige sendt til bl.a. de lodsejere, der er omfattet af forslaget.  

 

Fredningsforslaget omfatter et areal på ca. 305 ha. Der er tale om et stærkt kuperet, åbent land-

skab. Området omfatter ifølge fredningsforslaget en række landbrugsejendomme og få enfamiliehu-

se. Arealer i området drives med korn og græsning. Som baggrund for fredningssagen er bl.a. hen-

vist til områdets landskabelige værdier, dets placering umiddelbart uden for Stensballe i Horsens og 

en risiko for byudvikling ind i området.  

 

Ifølge fredningsforslagets § 1 har fredningen bl.a. til formål at sikre og forbedre de landskabelige 

værdier i området og herunder sikre, at området fremtræder som et overvejende åbent landskab 

med enkelte solitære træer og levende hegn i sammenhæng med de tilstødende fredede områder og 

skovområder.  

 

I fredningens § 4 om bebyggelse er bl.a. fastsat følgende: 

”Der må ikke opføres ny bebyggelse. Fredningsnævnet kan tillade, at lovligt eksisterende bebyggelse genop-

føres efter brand eller anden hændelig undergang. Det er en forudsætning, at bebyggelsen har ca. samme 

størrelse, placering og udformning som den tidligere bebyggelse.  

Fredningen er ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse af størrelse, udformning, herun-

der materiale- og farvevalg, samt placering kan opføre de for jordbrugsdriften erhvervsmæssigt nødvendige 

driftsbygninger i tilknytning til det eksisterende bygningsareal”.   

 

Matr.nr. 34e Haldrup By, Vær (Bjergene 16) - hvor ejer ønsker at opføre ny bebyggelse - er en del af 

en landbrugsejendom med et areal på i alt ca. 17,6 ha.  Alle ejendommens arealer ligger inden for 

den foreslåede fredning. Ejendommens bebyggelse har hidtil ligget på matr.nr. 34a (Bjergene 25). 
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Det fremgår af sagens akter, at der tidligere har været et stuehus på 432 m2 og erhvervsbygninger 

på 521 m2, angiveligt opført i 1827. Væsentlige dele af bebyggelsen, der efter det oplyste var i 

meget dårlig stand (benævnt ”ruin”), er i dag revet ned.  

 

Horsens Kommune har den 3. december 2010 – før fredningsforslaget blev offentligt bekendtgjort – 

meddelt landzonetilladelse til opførelse af stuehus (396 m2) og et maskinhus (500 m2) på matr.nr. 

34e. Det fremgår af sagens akter, at det er et vilkår for landzonetilladelsen, at bygninger beliggende 

på ejendommen matr.nr. 34a nedrives, og at det nye stuehus og maskinhus placeres lavt i landska-

bet, så bebyggelsen ikke virker dominerende på omgivelserne.  

 

Horsens Kommune har den 28. september 2011 – også før fredningsforslaget blev offentligt be-

kendtgjort – givet byggetilladelse til byggeri på matr.nr. 34e. Kommunen har samme dag givet tilla-

delse til nedrivning af stuehus og driftsbygninger på matr.nr. 34a. Det fremgår, at den samlede 

bebyggelse på matr.nr. 34a har været på 953 m2, heraf uudnyttede tagetager på 302 m2.  

 

Blandt de fremsendte sagsakter er to sæt tegninger udarbejdet af arkitekt Peter Hougaards Tegne-

stue for ejendommens ejer. De to sæt tegninger, der henholdsvis er dateret 25. oktober 2010, hen-

holdsvis er påstemplet som modtaget i Horsens Kommune den 7. september 2011, er ikke identiske.   

 

Fredningsnævnet har som led i behandlingen af fredningssagen afholdt offentligt møde med efterføl-

gende besigtigelse i området den 23. maj 2012. I forbindelse med fredningsforslagets behandling 

besigtigede fredningsnævnet endvidere området den 30. oktober 2012, hvorved det blev konstateret, 

at der var påbegyndt byggearbejder på ejendommen matr.nr. 34e (Bjergene 16) tilsyneladende i 

form af opmåling og afsætning til et fundament.  

 

Horsens Kommune meddelte den 14. december 2012 påbud om lovliggørelse ved retablering eller 

dispensation. Forinden havde kommunen varslet påbud og foretaget partshøring samt gennemført 

besigtigelser på ejendommen, herunder den 13. december 2012 hvor det blev konstateret, at bygge-

riet var fortsat, og at der tilsyneladende var etableret sandpude.   

 

Ejendommens ejer påklagede Horsens Kommunes påbud til Natur- og Miljøklagenævnet og søgte 

samtidig om dispensation fra fredningsforslaget med henblik på at færdiggøre byggeriet i henhold til 

byggetilladelsen.  

 

I klagen er bl.a. gjort gældende, at det ikke fremgår af ordlyden af fredningsforslagets § 4, at forbuddet in-

debærer et forbud mod at udnytte eksisterende byggetilladelser og at klager har haft en berettiget forvent-

ning om at byggetilladelsen stadig var gyldig. Såfremt dette ikke var tilfældet, burde det have været præci-

seret i fredningsbestemmelserne, og Horsens Kommune burde have underrettet klager herom. Bestemmelsen 

er heller ikke præciseret på det offentlige møde den 23. maj 2012, selv om den efterfølgende besigtigelse af 

området gav anledning hertil, idet landmålerudstyr allerede var opstillet og synlig på ejendommen. Den ef-

terfølgende dialog med Horsens Kommune bekræftede klagers opfattelse af, at byggetilladelsen stadig kunne 

udnyttes efter fredningsforslagets offentliggørelse. Bl.a. har ejer den 28. august 2012 anmeldt byggeriets 

begyndelse til kommunen, og kommunen har den 10. september 2012 meddelt tilladelse til etablering af ny 

overkørsel i forbindelse med opførelse af ny ejendom i henhold til byggetilladelsen af 28. september 2011. 

Det må således ud fra sagens forløb antages, at Horsens Kommune ligeledes ikke har betragtet byggeri i 

henhold til den gyldige byggetilladelse som omfattet af fredningsforslaget før en henvendelse fra frednings-

nævnet. 
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For så vidt angår ansøgning om dispensation er supplerende oplyst, at det ansøgte ikke er i strid med fred-

ningens formål. Byggeriet medfører en udskiftning af de gamle landbrugsbygninger. Bygningsmæssigt sker 

der en visuel fornyelse af området, hvilket der ikke kan forventes at være taget højde for i forbindelse med 

fredningsforslagets fremsættelse. Horsens Kommune har sikret sig, at den nye ejendom ikke virker generen-

de på omgivelserne eller på anden måde forringer natur i forhold til den tidligere landbrugsejendom.   

 

Ved afgørelse af 11. marts 2013 afviste Natur- og Miljøklagenævnet i overensstemmelse med fast 

praksis at behandle klagen over Horsens Kommunes påbud, jf. Natur- og Miljøklagenævnet Oriente-

rer (NoMO) nr. 88 om klager over en kommunes tilsynsafgørelser på fredningsområdet.  

 

Horsens Kommune har herefter den 15. marts 2013 fremsendt ejerens ansøgning om dispensation 

fra fredningsforslaget til fredningsnævnet sammen med kommunens udtalelse. Af udtalelsen fremgår 

bl.a., at Danmarks Naturfredningsforening i april 2011 bad Horsens Kommune om at indtræde som 

medsagsrejser, og at kommunen derfor på tidspunktet for meddelelse af byggetilladelse (28. sep-

tember 2011) har haft viden om fredningsforslaget. Kommunen har derfor været meget omhyggelig 

med sagens oplysning forud for meddelelsen af byggetilladelsen, men også forud for meddelelsen af 

landzonetilladelsen (3. december 2010). Overordnet set er byggeriet efter kommunens opfattelse i 

overensstemmelse med fredningsforslaget, herunder fredningens formål. Særligt i forhold til fred-

ningsforslagets § 4 om bebyggelse anfører kommunen, at bebyggelsen ligger ca. 420 m fra det nu 

nedrevne byggeri. Allerede på tidspunktet for behandling af ansøgning om landzonetilladelsen var 

kommunen meget omhyggelig med at sikre byggeriet i forhold til de naturmæssige værdier i områ-

det. Kommunen foretog en nøje landskabelig vurdering af det påtænkte byggeri, herunder konkret 

bl.a. i forhold til områdets beplantning og terrænformer, udsigtspunkter samt byggeriets proportio-

ner, farve og materialevalg. I forbindelse med vurderingen fremlagde ansøgers rådgiver flere projek-

ter, som blev afvist med vejledning om, hvad kommunen ville kunne meddele tilladelse til, herunder 

betingelse om at eksisterende ældre byggeri blev nedrevet forud for nyt byggeri, at det nye byggeri 

blev placeret lavt i terrænet og hvorledes det nye byggeri burde udformes i forhold til byggeriets 

højde, taghældning, antal og størrelse på vinduer mv. I forbindelse med behandlingen af landzonetil-

ladelse er foretaget lovmæssig offentliggørelse samt høring af Dansk Naturfredningsforening samt 

Horsens Museum. Ingen interesseorganisationer havde bemærkninger til det endelige projekt. Det 

nye bygningsanlæg samt tilkørselsvejen opføres ca. 1,4 km fra nærmeste Natura2000-område og 

vurderes ikke at påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget. Arealerne, der bebygges 

eller befæstes, er marker i omdrift, som ikke vurderes at udgøre et egnet levested for bilag IV-arter i 

området. 

 

Naturstyrelsen har den 3. juni 2013 fremsendt en udtalelse til fredningsnævnet som led i teknisk 

bistand. Det fremgår bl.a., at Naturstyrelsen ikke har bemærkninger til Horsens Kommunes vurdering 

i forhold til Natura 2000 og bilag IV-arter.  

 

Fredningsnævnet har den 11. juni 2013 besigtiget ejendommen med deltagelse af ejendommens ejer 

og repræsentanter for Horsens Kommune, Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening.   

 

På besigtigelsen oplyste ejendommens ejer, at de bor på ejendommen Bjergene 24. De købte ejen-

dommen beliggende Bjergene 25 og rev bygningen ned (matr.nr. 34a) uden at have boet på ejen-

dommen. Bygningen var en ruin, da den blev revet ned. De købte ejendommen for at få mulighed for 

at opføre andre bygninger på et bedre sted i Bjergene, og det var det der skete, da de fik tilladelse 
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til at bygge nyt på Bjergene 16 (matr.nr. 34e) mod at rive bygningen på Bjergene 25 ned. De ville 

gerne have bygget med mere udsigt, men det sagde Horsens Kommune nej til. Placeringen med en 

større skrænt er efter kommunens anvisninger. De har sat Bjergene 24 til salg. Der er ca. 17 ha jord 

til hver af ejendommene Bjergene 25 og Bjergene 24. En køber må principielt købe det jordtilliggen-

de han måtte ønske, men de vil dog beholde noget jord til kreaturer. De regner dog med, at den 

økonomiske afmatning betyder, at en køber ikke vil købe meget jord, og i så fald vil der fremover 

være en stor del af jorden tilknyttet Bjergene 16. De tegninger, der er i fredningssagen, er et oprin-

deligt projekt og ikke de tegninger, kommunen har godkendt. Fredningsnævnet har efterfølgende 

modtaget de aktuelle tegninger. Ejer oplyste desuden, at der under besigtigelsen den 23. maj 2012 

var opsat landmålerudstyr, og at der blev talt om, at han skulle bygge.  

 

Fredningsnævnets medlemmer oplyste, at de ikke den 23. maj 2012 havde set landmålerudstyr opsat 

i forbindelse med, at man ved besigtigelsen gik forbi ejendommen, der ikke blev særskilt besigtiget, 

og at de ikke havde deltaget i en samtale om byggeri på ejendommen. Fredningsnævnet henviste til, 

at nævnet ved en besigtigelse den 30. oktober 2012 havde konstateret, at der var påbegyndt bygge-

arbejder i området, tilsyneladende i form af opmåling og afsætning til et fundament. Fredningsnæv-

nets medlem Ole Pilgaard Andersen bekræftede, at bygningen på ejendommen Bjergene 25 under 

besigtigelsen den 23. maj 2013 synede som og blev betegnet som en ruin.  

 

Fredningsnævnet har herefter truffet den påklagede afgørelse af 14. august 2014 om afslag på 

dispensation. 

 

Fredningsnævnet har i afgørelsen bemærket, at det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, 

at der efter offentlig bekendtgørelse af en sags rejsning ikke må foretages noget i strid mod de 

foreslåede fredningsbestemmelser, og at dette i øvrigt endvidere blev udtrykkeligt anført i det brev, 

der den 24. februar 2012 med fredningsforslaget blev sendt til ejendommens ejer. Fredningsnævnet 

bemærker, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at der var meddelt de nødvendige 

kommunale tilladelser til byggeriet, inden fredningsforslaget blev fremsat og offentliggjort, men at 

byggearbejderne ikke var påbegyndt den 24. februar 2012, hvor der skete offentlig bekendtgørelse 

af fredningsforslaget. Der er således ikke tale om en dispensationsansøgning til færdiggørelse af et 

byggeri, der er iværksat før fredningssagens offentlige bekendtgørelse, men derimod til færdiggørel-

se af et byggeri, der er iværksat efter den offentlige bekendtgørelse. Det er Fredningsnævnets opfat-

telse, at naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, ikke kan forstås på anden vis, end at en sådan bebyg-

gelse er i strid med fredningsforslagets forbud mod opførelse af ny bebyggelse, uanset om de øvrige 

for et byggeri nødvendige tilladelser er meddelt inden fredningsforslagets retsvirkninger indtræder.  

 

Der er tale om opførelse af bygninger, der efter oplysninger fra Horsens Kommune skal opføres ca. 

420 meter fra de bygninger, der blev nedrevet. Bygningerne har således ikke ca. samme placering 

som de bygninger, der er revet ned. En gennemførelse af projektet kræver herefter fredningsnæv-

nets dispensation fra fredningsforslagets bestemmelse om, at der ikke må opføres ny bebyggelse, jf. 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en 

foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. 

Fredningsnævnet finder ikke at kunne meddele dispensation til opførelse af et byggeri på en åben 

mark i kernen af den natur, som fredningen tilsigter at beskytte. Fredningsnævnet finder i den for-

bindelse ikke heroverfor at det kan tillægges betydning, om Horsens Kommune forvaltningsretligt har 

handlet som om, at byggeriet kunne påbegyndes efter fredningsforslagets offentliggørelse, eller at 
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ejendommens ejer, der i forvejen bor på en ejendom i området, inden fredningssagens rejsning har 

revet nyligt erhvervede bygninger ned for at opføre nye bygninger et andet sted på ejendommen.  

 

I afgørelsen er nærmere redegjort for sagens baggrund og korrespondancen forud for afgørelsen.  

 

Sagen om fredning af Bjergene ved Stensballe verserer aktuelt ved fredningsnævnet. Fredningsnæv-

net har ved breve af 29. maj 2013 meddelt lodsejere mv., at fredningsnævnet vil træffe afgørelse 

om fredning af området, der er omfattet af fredningsforslaget. Fristen for fredningsnævnets færdig-

behandling af sagen, jf. naturbeskyttelseslovens § 37 a, er forlænget til den 19. december 2014.  

  

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

Efter naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse 

af en fredningssags rejsning, foretages noget som strider mod de foreslåede fredningsbestemmelser.  

 

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele dispensation fra en foreslå-

et eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål.  

 

Fredningsforslaget er offentligt bekendtgjort i Statstidende den 24. februar 2012 og i Horsens Folke-

blad den 27. februar 2012. Fredningsforslaget er den 24. februar 2012 tillige sendt til bl.a. de lods-

ejere, der er omfattet af forslaget.  

 

Horsens Kommune har før den offentlige bekendtgørelse - henholdsvis den 3. december 2010 og 28. 

september 2011 - meddelt landzonetilladelse og byggetilladelse til opførelse af byggeri på matr.nr. 

34e.  

 

Efter det oplyste kan det lægges til grund, at byggeriet på matr.nr. 34e er påbegyndt efter den 

offentlige bekendtgørelse af fredningssagens rejsning. I den forbindelse bemærkes også, at byggeri-

et er anmeldt påbegyndt til Horsens Kommune ved brev af 28. august 2012. Efter det oplyste lægges 

endvidere til grund, at det aktuelt ansøgte projekt fremgår af det tegningssæt, der er påstemplet 

modtaget i Horsens Kommune den 7. september 2011.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan tiltræde, at byggeriet på matr.nr. 34e er i strid med fredningsforsla-

gets § 4 om bebyggelse, og at byggeriet således ikke kan realiseres uden dispensation i henhold til 

naturbeskyttelseslovens § 50. At der inden den offentlige bekendtgørelse er meddelt landzonetilla-

delse og byggetilladelse til byggeri, kan ikke begrunde en anden bedømmelse, jf. også ”Naturbeskyt-

telseslovens med kommentarer” (2009), s. 803. I den sammenhæng kan tillige bemærkes, at der 

med en fredning efter reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 6 kan pålægges restriktioner for en 

ejendoms hidtidige, lovlige anvendelse. Fredning sker mod erstatning for det tab, som fredningen 

påfører ejere og brugere, jf. naturbeskyttelseslovens § 39.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan endvidere tiltræde, at opførelse af det påtænkte byggeri på en åben 

mark i kernen af fredningsområdet er i strid med fredningens formål, som det fremgår af frednings-

forslaget. At byggeriet under Horsens Kommunes sagsbehandling er vurderet og tilpasset omgivel-

serne, kan ikke føre til en anden bedømmelse set i relation til fredningens formål. Efter nævnets 

opfattelse kan heller ikke det oplyste om, at der er nedrevet bebyggelse andet steds i fredningsom-

rådet, føre til en anden bedømmelse. Nævner finder således ikke, at der set i forhold til de interes-

ser, der søges varetaget med fredningssagen, er tale om en forbedring. Nævnet finder herefter ikke, 
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at der med hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 50 kan meddeles dispensation til det pågældende 

byggeri. 

 

På ovenstående baggrund stadfæstes Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig dels afgørelse af 14. 

august 2014 om afslag på dispensation til opførelse af beboelse og maskinhus på ejendommen 

matr.nr. 34e Haldrup By, Vær, beliggende Bjergene 16, 8700 Horsens.  

 

Det understreges, at vurderingen i forhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, er foretaget på 

baggrund af fredningsformålet, som det fremgår af fredningsforslaget. I den senere afgørelse af 

sagen om fredning af Bjergene ved Stensballe vil fredningsmyndighederne tage endeligt stilling til, 

om der skal gennemføres en fredning af området og i givet fald med hvilket nærmere indhold. I den 

forbindelse tages tillige stilling til erstatning i anledning af en fredning, jf. naturbeskyttelseslovens § 

39. 

 

 

 

  

 

 

 
Lars Busck 

Fredningskonsulent 
/ 

Rasmus Thougaard Svendsen 

Specialkonsulent 
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AFGØRELSE 

i sag om tilplantning med juletræer i Horsens Kommune 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet ændrer enstemmigt Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig dels afslag 

af 17. november 2014 til en lovliggørende dispensation til at bibeholde tilplantningen med julet ræer 

på et ca. 4 ha stort areal på ejendommen matr.nr. 3a Haldrup By, Vær i Horsens kommune indtil den 

1. oktober 2022. 

 

Dispensationen meddeles på vilkår om, at de nærmere angivne arealer omkring vandhullerne, som 

fremgår af Horsens Kommunes brev af 24. oktober 2013 til fredningsnævnet, friholdes for beplant-

ning. 

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet1. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 

skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.  

  

Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 5 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

                                                
1
 Lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 om Natur- og Miljøklagenævnet 
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 

Fredningsnævnet afgørelse er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af ejendommens ejer. Ejeren 

har i klagen bl.a. anført, at beplantningen ikke hindrer fredningsformålet. Der er tale om et lille 

areal, som er en del af en større samlet tilplantning, og som grænser naturligt op til den tilplantning, 

der blev etableret i foråret 2011.  

 

Sagens oplysninger 

Det fremgår af sagen, at fredningsnævnet den 24. februar 2012 foretog offentlig bekendtgørelse i 

Statstidende af Danmarks Naturfredningsforenings forslag til fredning af Bjergene ved Stensballe i 

Horsens Kommune. 

 

Ifølge fredningsforslaget har fredningen til formål at sikre de landskabelige værdier i området, her-

under sikre, at området fremtræder som et overvejende åbent landskab med enkelte solitære træer 

og levende hegn i sammenhæng med de tilstødende fredede områder og skovområder, at sikre og 

forbedre områdets rekreative værdier, herunder offentlighedens adgang til området via et stisystem, 

at skabe grundlag for naturpleje og at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for arter og 

naturtyper, som NAURA 2000-området er udpeget for at beskytte. 

 

Forslaget indeholder i § 6 et forbud mod etablering af ny beplantning med træer, buske eller læ-

hegn, herunder juletræer og pyntegrønt og mod udsigtshæmmende afgrøder som f. eks. energipil og 

elefantgræs. 

 

Det fremgår af sagen, at Horsens Kommune den 2. august 2012 påbød ejeren af den omhandlede 

ejendom at fjerne juletræer på et ca. 4 ha stort areal, idet kommunen havde konstateret, at de var 

plantet efter fredningsnævnets offentlige bekendtgørelse af fredningsforslaget den 24. februar 2012. 

Beplantningen var således ulovlig, jf. naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2.  

 

Ejeren har på den baggrund den 28. august 2013 gennem kommunen ansøgt fredningsnævnet om 

lovliggørende dispensation til at bibeholde juletræerne. 

 

Ejeren har i ansøgningen oplyst, at et 19,5 ha stort areal på ejendommen blev hegnet i 2010 og 

gødsket og gjort klar til juletræsbeplantning. Størstedelen blev tilplantet i efteråret 2011, men 4 ha 

blev først tilplantet i foråret 2012.  

 

Arealet er en del af den samlede tilplantning, det ligger lavt og grænser naturligt op til den øvrige 

tilplantning. Arealet udgør desuden en meget lille del af det område, der foreslås fredet.  

 

Horsens Kommune har overfor fredningsnævnet anført, at arealet ligger forholdsvis lavt i landskabet 

set i forhold til de nærmeste omgivende arealer, og at en juletræsbeplantningen på arealet ikke vil 

hindre en fri og åben udsigt over Bjergene, hverken fra stier eller veje i området. Det er kommunens 

vurdering, at der på grund af arealets beliggenhed og dets relativt begrænsede størrelse kan dispen-

seres til det ansøgte, da det ikke ses at stride mod fredningens formål. Kommunen har samtidig 

foretaget en vurdering af det ansøgte set i forhold til påvirkningen af Natura 2000-området og bilag 

IV-arter. Bl.a. på den baggrund har kommunen gjort opmærksom på, at der efter kommunens opfat-

telse ikke må plantes juletræer inden for nærmere angivne arealer omkring to vandhuller.  
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Fredningsnævnet traf den 17. november 2014 afgørelse om at gennemføre fredningen. Frednings-

nævnet fastholdt beplantningsforbuddet for de ejendomme, der ikke udtrykkeligt er undtaget fra 

forbuddet. 

 

Fredningsnævnet meddelte samme dag afslag på at meddele lovliggørende dispensation til det an-

søgte. 

 

Fredningsnævnet anførte i afslaget, at arealet blev tilplantet med juletræer i strid med det frednings-

forslag, der forinden tilplantningen blev offentlig bekendtgjort i bl.a. Statstidende, og som blev sendt 

til ejeren med udtrykkelig angivelse af, at der ikke måtte foretages noget i strid med fredningsforsl a-

get. Fredningsnævnet har efterfølgende besluttet at gennemføre fredningsforslaget, herunder med 

forbud mod udsigtshæmmende beplantning med bl.a. juletræer i området. På den baggrund er det 

fredningsnævnets opfattelse, at beplantningen med juletræer er i strid med fredningen, og at der 

ikke er grundlag for at meddele lovliggørende dispensation til bibeholdelse af træerne. 

  

Ejendommens ejer har i klagen bl.a. anført, at beplantningen ikke hindrer fredningsformålet. Der er 

tale om et lille areal, som er en del af en større samlet tilplantning, der grænser naturligt op til den 

tilplantning, der blev etableret i foråret 2011. Ejeren har endvidere henvist til ansøgningen og kom-

munens udtalelse til fredningsnævnet af 24. oktober 2013. 

 

Ejeren har anmodet om at arealerne besigtiges. 

 

Fredningsnævnet har i forbindelse med fremsendelsen af klagen henholdt sig til afgørelsen. Fred-

ningsnævnet har supplerende bl.a. bemærket, at man under fredningssagen har ændret på afgræns-

ningen af beplantningsforbuddet i forhold til det oprindelige fredningsforslag, men ikke har fundet 

anledning til at undtage også den omhandlede ejendom fra beplantningsforbuddet.  

 

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

I sagens behandling har deltaget 9 af Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Pernille Christen-

sen (formand), Pelle Andersen-Harild, Torben Hansen, John Harpøth, Henrik Høegh, Marianne Høj-

gaard Pedersen, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben. 

 

Det i sagen omhandlede ca. 4 ha store areal blev tilplantet med juletræer i foråret 2012 – efter at 

fredningsnævnet den 24. februar 2012 havde foretaget offentlige bekendtgørelse af Danmarks Na-

turfredningsforenings forslag til fredning af Bjergene ved Stensballe. Beplantningen er således ulov-

lig, jf. § 37, stk. 2. 

  

Et af formålene med fredningsforslaget er at sikre og forbedre de landskabelige værdier i området og 

herunder sikre, at området fremtræder som et overvejende åbent landskab med enkelte solitære 

træer og levende hegn i sammenhæng med de tilstødende fredede områder og skovområder. Det 

fremgik bl.a. af forslaget, at der ikke må etableres udsigtshæmmende beplantning – såsom bl.a. 

juletræer og pyntegrønt.  

 

Ejeren ansøgte den 28. august 2012 om lovliggørende dispensation til at bibeholde juletræerne.  

 

Fredningsnævnet traf den 17. november 2014 afgørelse om fredning af området og fastholdt be-

stemmelsen om forbudt mod tilplantning med bl.a. juletræer. 
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Fredningsnævnet meddelte samtidig afslag på ansøgning om lovliggørende dispensation til at bibe-

holde juletræerne. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har den 21. oktober 2015 - i forbindelse med behandlingen af frednings-

sagen - besigtiget ejendommen og holdt møde med sagens parter.  

 

Nævnet besluttede da at gennemføre fredningen med enkelte ændringer. Nævnet fastholdt bestem-

melsen i § 6 om forbud mod tilplantning med bl.a. juletræer og pyntegrønt.   

 

Nævnet besluttede endvidere, at der på nærmere vilkår skal gives en tidsbegrænset dispensation til 

bibeholdelse af de juletræer, der er plantet i strid med de foreløbige retsvirkninger af fredningsfo r-

slaget, men at sekretariatet skulle indhente dokumentation for en forpagtningsaftale med henblik på 

beslutning om varighed af tidsbegrænsningen.   

 

Ejendommens ejer har den 8. december 2015 fremsendt kopi af den pågældende forpagtningskon-

trakt, der er underskrevet den 20. september 2010. Det fremgår (§ 2) , at forpagtningsaftalen gælder 

fra den 1. oktober 2010 til den 1. oktober 2020, til hvilket tidspunkt den ophører uden yderligere 

varsel, men at det dog er aftalt, at udlejer skal acceptere, at kontrakten kan forlænges yderligere to 

år.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet har herefter truffet beslutning om at meddele dispensation til at bibe-

holde træerne indtil den 1. oktober 2022 på vilkår om, at de nærmere angivne arealer omkring 

vandhullerne, som fremgår af Horsens Kommunes brev af 24. oktober 2013 til fredningsnævnet, 

friholdes for beplantning. 

 

 

 

På Natur- og Miljøklagenævnets vegne 

 
Lisbeth Toft-Petersen 

fuldmægtig 

  

 

 

 

 

Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 

 

Sundhuset Advokater, hhb@sundhuset.dk og bob@sundhuset.dk og info@sundhuset.dk – j.nr. 304-

84042 HHB/BOB 

Horsens Kommune, horsens.kommune@horsens.dk og hko@horsens.dk – j.nr. 2012-009437 

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk og marh@domstol.dk 

Naturstyrelsen, nst@nst.dk   
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

Den 27. september 2016 

 

FN-MJØ-89-2016. Opførelse af hovedbygning med anneks 

Fredningsnævnet har den 12. juli 2016 fra Horsens Kommune modtaget en udtalelse om en ansøg-

ning om at opføre en ny hovedbygning med anneks på matr.nr. 4c Stensballe By, Vær, Bygaden 100, 

8700 Horsens. Ansøgningen er indsendt af arkitekt Jørgen Krag Nielsen på vegne af ejendommens 

ejer Kaj Erik Jensen. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. Begrundel-

sen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 17. november 2014 om fredning af Bjer-

gene ved Stensballe. Fredningen har bl.a. til formål at sikre og forbedre de landskabelige værdier i 

området og herunder sikre, at området fremtræder som et overvejende åbent landskab med enkelte 

solitære træer og levende hegn i sammenhæng med de tilstødende fredede områder og skovområder. 

Der må ikke foretages terrænændringer eller opføres ny bebyggelse. Fredningsnævnets afgørelse er 

under behandling i Natur- og Miljøklagenævnet. 

Horsens Kommune har oplyst, at ejendommen har et areal på godt 1 ha. Den eksisterende bebyggelse 

består af et stuehus, et værksted og en carport på i alt 381 m
2
. Stuehuset har en grundplan på 108 m

2
 

og et samlet boligareal på 239 m
2
 med udnyttet tagetage og delvis udnyttet kælder. Den ældste del af 

stuehuset og værkstedet er opført i 1914, og den nyeste del af stuehuset er fra 1972. Carporten er 

opført i 1982. Ejendommens ejer ønsker nu at bo på ejendommen sammen med sin datter og hendes 

familie. Da bygningerne er opført af flere omgange og med delvist ukendt kvalitet, vurderes kvalite-

ten af en ombygning også at være usikker, og samtidig vil det være en stor økonomisk investering. 

På den baggrund ønsker man at bygge nye bygninger med samme placering, størrelse og overordnet 

udtryk som de eksisterende. Desuden ønsker man at genanvende materialer fra eksisterende bygnin-

ger som f.eks. mursten og bjælker. 

Det nye stuehus opføres således med samme materiale- og farveholdning som det eksisterende. Der 

laves en sokkel af natursten i stil med en eksisterende mur på stedet. Der etableres garage i kælderen, 

og carporten genopføres derfor ikke. Det nye stuehus bliver ca. 60 cm smallere end det eksisterende 

og ca. 40 cm lavere. Stuehuset indrettes som bolig for nuværende ejers datter og hendes familie. Det 

eksisterende værksted nedrives, og der opføres et anneks, som indrettes som bolig for ejendommens 

nuværende ejer. Annekset bliver ca. 1 m bredere end nuværende værksted, men med ca. samme 

længde og med en lille sidebygning. Det fremtidige bygningsareal bliver på i alt 384,5 m
2
, hvoraf 

boligarealet i stuehuset er på 247,7 m
2
, boligarealet i annekset er på 70,2 m

2
.   

Det er kommunens samlede vurdering, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Stuehuset 

og annekset vurderes efter udformning, materialer og farvevalg at kunne indpasses meget fint i land-

skabet. En forventelig terrænændring i forbindelse med etablering af garagen ændrer ikke på denne 

vurdering. 
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Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 19. september 2016. I besig-

tigelsen deltog fredningsnævnet, Kaj Erik Jensen med arkitekt Jørgen Krag Nielsen, Xenia Karsberg 

og Torben Karsberg, Horsens Kommune ved Helle Kousholt, Danmarks Naturfredningsforening ved 

Mogens Tuborg og Carsten Fynbo samt Friluftsrådet ved Jan Karnøe. Projektet blev gennemgået, og 

særligt forholdene omkring to fremtidige boliger blev drøftet. Fredningsnævnet tilkendegav, at pro-

jektets ydre udformning principielt kan accepteres, men at fredningsnævnets stillingtagen til projek-

tet må afvente en drøftelse i fredningsmæssig henseende af betydningen af to fremtidige boliger.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Bjergene ved Stensballe betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation 

fra en foreslået fredningsbestemmelse, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger og besigtigelsen til grund, at der er grundlag for at 

nedrive den eksisterende bebyggelse og erstatte den med en ny bebyggelse. De nye bygninger vil i 

alt væsentlighed få samme størrelse og placering som om de eksisterende bygninger, og der vil på 

den baggrund og efter bygningernes udseende være tale om en fornyelse, der isoleret ville kunne 

accepteres i fredningen, da der ikke vil være tale om væsentlige ydre bygningsændringer, der ikke 

kan tillades i en landskabsfredning. 

På den baggrund findes tilvejebringelsen af to boliger på én ejendom ikke konkret at være i strid med 

fredningen. 

Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Natur- og Miljøklage-

nævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Mil-

jøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-

gende 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 mil-

jø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, re-

kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, ind-

betaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 

Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  
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Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskre-

det klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøkla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt for-

handlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, 

før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis 

Natur- og Miljøklagenævnet 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 afgørelsesudkast i partshø-

ring. 

En dispensation 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 dispensationen bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

     

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Jytte Heslop, 

2. Ole Pilgaard Andersen,  

3. Kaj Jensen, 

4. Arkitekt Jørgen Krag Nielsen, 

5. Xenia Karsberg og Torben Karsberg. 

6. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 

7. Horsens Kommune, sagsnr. 01.05.10-KO8-7-16, 

8. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

9. Danmarks Naturfredningsforening, Horsens, 

10. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

11. Dansk Ornitologisk Forening, Horsens, 

12. Dansk Botanisk Forening, 

13. Friluftsrådet, Horsens, 

14. Region Midtjylland, 

15. Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 16. november 2018

FN-MJØ-133-2018. Lovliggørelse af midlertidigt oplag

Fredningsnævnet har den 31. oktober 2018 fra Horsens Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning 
om lovliggørelse af et midlertidigt oplag af sten på matr.nr. 34e Haldrup By, Vær. Ansøgningen er indsendt af 
arkitekt Lene Mygind for ejendommens ejer Peter Porup.

Fredningsnævnet har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i 
afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 9. november 2016 om fredning af 
Bjergene ved Stensballe. Der må ikke foretages terrænændringer, fyldes op, graves eller planeres. 

Horsens Kommune har oplyst, at dispensationsansøgningen er fremkommet efter kommunens påbudsvarsel 
af 1. oktober 2018 om opfyld i strid med fredningen. Oplaget ønskes anvendt i ny tilkørselsvej i forbindelse 
med et byggeprojekt på ejendommen matr.nr 33a Haldrup By, Vær. Fjernelse af oplaget afventer beslutnin-
gen om den nøjagtige placering af bygninger indenfor det byggefelt, fredningsnævnet godkendte i december 
2017 (FN-MJØ-88-2017). Byggeriet forventes igangsat i april 2019, og oplaget vil blive fjernet inden da sam-
men med de spor, det måtte have efterladt.

Horsens Kommune har videre oplyst, at oplaget er ca. 1½ km fra Nærmeste Natura 2000-område nr. 56 (ha-
bitatområde H52 og fuglebeskyttelsesområde F36). Det er kommunens vurdering, at et midlertidigt oplag 
ikke vil skade arter eller naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, eller ind-
skrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for områdets bilag IV-arter. 

Fredningsnævnets formand har besigtiget oplaget, der består af sten og jord, forud for fredningsnævnets 
afgørelse.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Bjergene ved Stensballe betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, 
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet traf den 14. august 2013 afgørelse om ikke at meddele dispensation til opførelse af et byg-
geri på ejendommen, da det ville være i strid med den fredningssag, som på det tidspunkt blev behandlet i 
fredningsnævnet (FN-MJØ-8-2013). Arbejderne på ejendommen var påbegyndt på det tidspunkt på bag-
grund af en byggetilladelse, som Horsens Kommune havde udstedt inden fredningssagens rejsning. Natur- og 
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Miljøklagenævnet tiltrådte fredningsnævnets afgørelse. Der har efterfølgende været sagsbehandling i både 
fredningsnævnet og Natur- og Miljøklagenævnet om placering af et byggeri et andet sted i fredningen, sene-
st ved fredningsnævnets godkendelse fra december 2017 af et byggefelt på matr.nr. 33a Haldrup By, Vær. 

Der er tale om et oplag, som har været på ejendommen i en længere periode i forbindelse med en proble-
matik om placering af bygninger, som ikke kunne placeres på det oprindeligt tilladte sted som følge af fred-
ningssagen. På den baggrund og efter oplysningerne om en snarlig fjernelse meddeler fredningsnævnet en 
tidsbegrænset lovliggørende dispensation til oplaget.

Fristen for lovliggørelse ved fjernelse af oplaget fastsættes til den 1. maj 2019.

Opmærksomheden henledes på, at brug af oplaget til etablering af en vej på samme måde som bebyggelsen 
kræver fredningsnævnets forudgående dispensation.

Klagevejledning

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 bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler 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 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
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til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
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 afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Vilhelm Brage Michelsen,
2. Ole Pilgaard Andersen,
3. Peter Porup,
4. Arkitekt Lene Mygind,
5. Miljøstyrelsen, København,
6. Horsens Kommune, sagsnr.01.05.10-K08-8-18,
7. Danmarks Naturfredningsforening, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening, Horsens,
9. Dansk Ornitologisk Forening, København,
10. Dansk Ornitologisk Forening, Horsens,
11. Dansk Botanisk Forening, København,
12. Friluftsrådet, centralt,
13. Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet,
14. Region Midtjylland,
15. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 13. marts 2019

FN-MJØ-136-2018. Enfamilieshus og maskinhus

Fredningsnævnet har den 3. november 2018 fra Horsens Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning 
om at opføre et enfamilieshus og et maskinhus på matr.nr. 35a Haldrup By, Vær, Bjergene 7, 8700 Horsens. 
Ansøgningen er indsendt af Tony Jensen for ejendommens ejer Aage Jensen.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er 
anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af den endnu ikke endeligt afgjorte sag om fredning af Bjergene ved Stensballe. 
Fredningen blev gennemført ved fredningsnævnets afgørelse af 17. november 2014 og Natur- og Miljøklage-
nævnets afgørelse af 9. november 2016, men sagen er blevet genoptaget til afgørelse af et spørgsmål om 
fredningens geografiske udstrækning. Fredningen har bl.a. til formål at sikre og forbedre områdets landska-
belige værdier. Der må ikke foretages terrænændringer. Der må som udgangspunkt ikke opføres ny bebyg-
gelse. Tilbygning til og udvendig ombygning af eksisterende bygninger kræver fredningsnævnets tilladelse. 
Fredningen hindrer ikke, at der med fredningsnævnets godkendelse af størrelse, udformning, materialevalg, 
farvevalg og placering kan opføres de til jordbrugsdriften erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger i til-
knytning til det eksisterende bygningsareal.

Horsens Kommune har oplyst, at den eksisterende bebyggelse består af fire næsten sammenhængende byg-
ninger; stuehuset opført i år 1850 på 75 m2 i bindingsværk og med stråtag, frugtlageret opført i år 1900 på 
150 m2 i kampesten og med tag af eternitplader, garagen opført i år 1976 på 78 m2 i letbeton med tag af 
metalplader og en tidligere kvægstald opført i år 1976 på 30 m2 i letbeton og med tag af eternitplader. Det 
samlede bebyggede areal er på 303 m2. Bygningerne er faldefærdige og saneringsmodne, og der er ikke 
grundlag for at renovere dem. De har en uhensigtsmæssig placering på grunden, da de er i en lavning. Det 
har bl.a. forårsaget vandindtrængen i bygningerne, og at grusvejen om vinteren fryser til is og forhindrer 
adgang til stuehuset og laden. 

Der søges om at opføre et stuehus på i alt 277 m2 med indbygget garage på 103 m2. Hertil kommer et over-
dækket areal på 28 m2, i alt 305 m2. Det opføres med murværk af mørke teglsten og med sort tagpap med 
listedækning på taget. Vinduerne bliver formentlig med mørke aluminiumsrammer. Der søges endvidere om 
at opføre et maskinhus på ca. 200 m2. Det opføres med mørk stålpladebeklædning og med sorte bølgeplader 
på taget. Tagudhænget bliver med træbeklædning. Det skal rumme værksted og diverse landbrugsmaskiner. 

For at forhindre at regnvand og overfladevand fra omkringliggende marker ledes ind i bygningerne med risi-
ko for vandindtrængen, ønskes terrænet hævet, så der bliver et fald væk fra bygningerne. Herved opnås et 
jævnt terræn på gårdspladsen og omkring bygningerne.   

Horsens Kommune har yderligere oplyst, at ejendommen ligger ca. 1½ km fra nærmeste Natura 2000 områ-
de nr. 56 (Habitatområde H52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave og fuglebeskyttelsesområde F36, 
Horsens Fjord og Endelave). Det er kommunens vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter 
eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, eller indskrænke eller forringe 
egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 8. marts 2019. I besigtigelsen deltog 
endvidere Tony Jensen, Aage Jensen og Kirsten Jensen, Horsens Kommune ved Mogens Christensen og Dan-
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marks Naturfredningsforening ved Lillian Sørensen og Carsten Fynbo. Projektet blev gennemgået. Det blev 
oplyst, at terrænet skal hæves omkring 1½ meter omkring bygningerne. Der skal også ske omfattende terræ-
nændringer på den øvrige del af den skrånede gårdsplads, så den bliver plan. Den nye bebyggelse vil dog alli-
gevel være lavere end den eksisterende bebyggelse. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt 
dispensation. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Bjergene ved Stensballe betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, 
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Ejendommen er med sin placering ikke særligt synlig i omgivelserne. På den baggrund og med henvisning til 
den konkrete begrundelse for at hæve terrænet er det fredningsnævnets opfattelse, at der kan ske den øn-
skede terrænændring. Herefter og med henvisning til byggeriets placering og udformning meddeler fred-
ningsnævnet dispensation. 

Det præciseres, at der ikke er forelagt fredningsnævnet oplysninger om, at der i projektet skal indgå kælder, 
og at der således ikke kan meddeles byggetilladelse til en sådan uden en forudgående behandling i fred-
ningsnævnet. 

Klagevejledning

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 bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler 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 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
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 afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Ole Pilgaard Andersen,
2. Tony Jensen,
3. Aage Jensen,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Horsens Kommune, sagsnr. 01.05.10-K08-7-18,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Horsens,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Horsens,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
13. Region Midtjylland,
14. Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 13. marts 2019

FN-MJØ-008-2019. Enfamilieshus og maskinhus

Fredningsnævnet har den 9. januar 2019 fra Horsens Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om 
at opføre en bolig, en garage og et maskinhus på matr.nr. 34a Haldrup By, Vær, Bjergene 25, 8700 Horsens. 
Ansøgningen er indsendt af LMO-Byg ved Lene Mygind for ejendommens ejer Peter Østberg Porup.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet ikke at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen 
er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af den endnu ikke endeligt afgjorte sag om fredning af Bjergene ved Stensballe. 
Fredningen blev gennemført ved fredningsnævnets afgørelse af 17. november 2014 og Natur- og Miljøklage-
nævnets afgørelse af 9. november 2016, men sagen er blevet genoptaget til afgørelse af et spørgsmål om 
fredningens geografiske udstrækning. Fredningen har bl.a. til formål at sikre og forbedre områdets landska-
belige værdier. Der må ikke foretages terrænændringer. Der må som udgangspunkt ikke opføres ny bebyg-
gelse. Tilbygning til og udvendig ombygning af eksisterende bygninger kræver fredningsnævnets tilladelse. 
Fredningen hindrer ikke, at der med fredningsnævnets godkendelse af størrelse, udformning, materialevalg, 
farvevalg og placering kan opføres de til jordbrugsdriften erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger i til-
knytning til det eksisterende bygningsareal.

Der er i fredningen fastsat følgende særbestemmelse for ejendommen:

”På ejendommene matr.nr. 33a og 34a Haldrup By, Vær kan der, i nærheden af det hidtidige bebyggelsesareal 
på matr.nr. 34a, opføres et stuehus med et samlet boligareal på max. 400 m2 samt de for jordbrugsdriften er-
hvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger. Ejeren har dog ret til at opføre en driftsbygning på mindst 500 m2. 
Bebyggelsens nærmere beliggenhed, udformning og ydre fremtræden, herunder farver og materialevalg skal 
godkendes af fredningsnævnet.”

Fredningsnævnet har den 5. december 2017 godkendt det byggefelt, hvor det nu ansøgte byggeri ønskes 
placeret. Fredningsnævnet anførte herved, at byggefeltet på trods af dets fremtrædende placering i landska-
bet var i overensstemmelse med særbestemmelsen. 

Horsens Kommune har oplyst, at ejendommen er en landbrugsejendom på 17,5 ha beliggende i det åbne 
land ca. 1 km øst for Horsens. Det oprindelige bygningsanlæg på ejendommen er opført i årene 1827 til 
1954. Kommunen har i 2010 givet tilladelse til, at alle bygninger kan nedrives, da der var tale om en mislig-
holdt ejendom, og da det ville være forbundet med meget store omkostninger til istandsættelse af udhus-
bygninger og renovering af stuehuset for at bringe det op til en tidssvarende standard. Dertil ville komme 
omkostninger til dræning, da grundvandet stod højt omkring stuehuset. En enkelt udhusbygning mangler at 
blive nedrevet, men det vil ske, inden det nye byggeri går i gang. Der søges om at opføre et bygningsanlæg 
med en højere placering i terrænet ca. 50 meter nordøst for ejendommens oprindelige bygninger og inden-
for et byggefelt, som fredningsnævnet tidligere har accepteret. Bygningerne får derved facade ud mod Hald-
rupvej. Det nye bygningsanlæg består af et stuehus på 342 m2, en garage på 146 m2 og et maskinhus på 392 
m2. Stuehus og garage ønskes sammenbygget med et 29 m2 stort vindfang, hvorfra der ud mod Haldrupvej 
etableres en overdækket terrasse. Over vindfanget etableres der tagterrasse. Alle bygninger opføres i tegl-
sten i jordfarver, stuehus og garage med fladt tag og zinkbeklædning, maskinhuset får 25° taghældning og 
ikke-skinnende ståltag. Stuehus og garage bliver i 2 etager med en højde på henholdsvis 6,8 meter og 6 me-
ter. Maskinhuset bliver 6,8 meter højt, men da det ligger 0,5 meter lavere i terrænet, vil det ikke syne så højt 
som stuehuset.   
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Det er Horsens Kommunes vurdering, at der er tale om et byggeri, som i sin arkitektur adskiller sig markant 
fra andet byggeri i Bjergene. Det vurderes dog, at dette kan accepteres, da byggeriet på trods af afstanden 
især henvender sig ud mod Haldrupvej, og da byggeriets bagside mod Bjergene ikke i nævneværdig grad vil 
påvirke landskabet i negativ retning.

Projektet er bl.a. illustreret på følgende måde i ansøgningsmaterialet. 

Horsens Kommune har yderligere oplyst, at ejendommen ligger ca. 1 km fra nærmeste Natura 2000 område 
nr. 56 (Habitatområde H52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave og fuglebeskyttelsesområde F36, Hor-
sens Fjord og Endelave). Det er kommunens vurdering, at projektet kan realiseres uden at skade arter eller 
naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, eller indskrænke eller forringe egne-
de yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 8. marts 2019. I besigtigelsen deltog 
endvidere Peter Østberg Porup og Lene Mygind, Horsens Kommune ved Mogens Christensen og Danmarks 
Naturfredningsforening ved Lillian Sørensen og Carsten Fynbo. Projektet blev gennemgået. Danmarks Natur-
fredningsforening anførte, at der er tale om en landskabsmæssig fremmedartet bebyggelse på to etager, 
som vil være meget synlig i landskabet. Peter Østberg Porup og Lene Mygind anførte, at et byggeri med sad-
deltag vil blive markant højere. Projektet er, som det fremgår af udarbejdede visualiseringer, udarbejdet, så 
det ikke fremtræder mere markant end andet byggeri i området. Projektet er blevet til i et samarbejde med 
Horsens Kommune netop for at nå frem til et projekt, der er tilpasset landskabet.

Fredningsnævnets afgørelse
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Fredningen af Bjergene ved Stensballe betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, 
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Det byggefelt, der er godkendt ved fredningen af Bjergene ved Stensballe, har en meget fremtrædende pla-
cering i landskabet og fra omgivelserne. Selvom fredningsnævnet ikke har bemærkninger til materialer og 
farvevalg, er det fredningsnævnets opfattelse, at projektet i form af bl.a. bebyggelse i to fulde etager vil væ-
re for fremmedartet og markant i en landskabsfredning, der bl.a. har til formål at sikre og forbedre områdets 
landskabelige værdier. 

Det kan ikke tillægges betydning, hvis projektet måtte være udarbejdet efter Horsens Kommunes anvisnin-
ger, og kommunen er som tilsynsmyndighed og myndighed på byggetilladelser bekendt med udgangspunk-
tet for fredningsnævnets praksis og tidligere afgørelser. Det kan heller ikke føre til et andet resultat, at der 
ikke i forvejen er bygget på det pågældende sted i landskabet, og at der derfor under alle omstændigheder 
er tale om en markant påvirkning af landskabet.

Fredningsnævnet meddeler herefter ikke dispensation. Ansøgeren må derfor henvises til at udarbejde et 
projekt i enten et plan eller som sædvanlig 1½-plansbyggeri med saddeltag, som altså ikke kan indeholde to 
fulde etager.

Foruden en konkret vurdering af projektet og dets beliggenhed i landskabet har fredningsnævnet lagt vægt 
på hensynet til at undgå en uheldig præcedens, da et byggeri kun vanskeligt kan blive placeret mere ekspo-
neret i landskabet. Fredningsnævnet har endvidere lagt vægt på ikke at udøve en usaglig forskelsbehandling 
og kan herved henvise til fredningsnævnets afgørelse af 18. januar 2018 (FN-MJØ-96-2017), hvor der i den 
nærliggende fredning af Nørrestrand ikke blev meddelt dispensation til et byggeri i to etager med en mar-
kant mindre fremtrædende placering i landskabet.

Lene Mygind har efter fredningsnævnets besigtigelse rettet henvendelse til fredningsnævnet om to andre 
sager, hvoraf den ene sag tidligere har været behandlet af fredningsnævnet. I denne sag meddelte fred-
ningsnævnet den 12. september 2017 (FN-MJØ-85-2017) og den 11. april 2018 (FN-MJØ-33-2018) dispensa-
tion fra fredningen af Skårup Vestermølle til opførelse af et byggeri på Oddervej 104, 8660 Skanderborg med 
en fremtrædende placering mod Skanderborg Sø. Dispensationen omfattede etplansbebyggelse. Der var 
oprindelig ansøgt om bebyggelse i to plan, men dette projekt blev ændret efter fredningsnævnets notat af 
12. juni 2017 (FN-MJØ-1-2017), hvori bl.a. blev udtalt følgende:  

”Fredningsnævnet finder ikke grundlag for at meddele dispensation til den ansøgte beboelsesbygning i to etager 
i en landskabsfredning, hvor det fredede areal ud fra en landskabsæstetisk betragtning må pålægges stor værdi, 
og hvor der i forvejen alene er en mindre beboelsesbygning i et plan. Dette er både baseret på en konkret vurde-
ring af projektet og på at undgå en uheldig præcedens. Det bemærkes herved også, at fredningsnævnet for nylig 
i Båstrup og Hylke-fredningen ud til samme sø har truffet afgørelse om ikke at meddele dispensation til en bebo-
elsesejendom i to etager, herunder med markante terrasser ovenpå bygningen.”

Fredningsnævnets afgørelse i denne sag er således ikke udtryk for en usaglig forskelsbehandling. 
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Som meddelt under besigtigelsen kan den bunke af sten og jord, der er beliggende Bjergene 16, og som skal 
bruges som tilkørsel til bebyggelsen, blive liggende indtil byggeriet. Det forudsættes herved, at et byggeri 
snart påbegyndes, og godkendelsen tidsbegrænses derfor til udgangen af 2019.

Klagevejledning

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 bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler 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 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
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 afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
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Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Ole Pilgaard Andersen,
2. Peter Østberg Porup,
3. LMO-Byg v/Lene Mygind,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Horsens Kommune, sagsnr. 01.05.10-K08-11-18,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Horsens,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Horsens,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
13. Region Midtjylland,
14. Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 13. august 2019

FN-MJØ-039-2019. Enfamilieshus og maskinhus

1. Fredningsnævnets tidligere afgørelse

Fredningsnævnet traf den 13. marts 2019 (FN-MJØ-008-2019) afgørelse om ikke at meddele dispensation til 
at opføre en bolig, en garage og et maskinhus på matr.nr. 34a Haldrup By, Vær, Bjergene 25, 8700 Horsens. 
Ansøgningen var indsendt af LMO-Byg ved Lene Mygind for ejendommens ejer Peter Østberg Porup.

I afgørelsen blev anført følgende:

”Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af den endnu ikke endeligt afgjorte sag om fredning af Bjergene ved Stens-
balle. Fredningen blev gennemført ved fredningsnævnets afgørelse af 17. november 2014 og Natur- og 
Miljøklagenævnets afgørelse af 9. november 2016, men sagen er blevet genoptaget til afgørelse af et 
spørgsmål om fredningens geografiske udstrækning. Fredningen har bl.a. til formål at sikre og forbed-
re områdets landskabelige værdier. Der må ikke foretages terrænændringer. Der må som udgangs-
punkt ikke opføres ny bebyggelse. Tilbygning til og udvendig ombygning af eksisterende bygninger 
kræver fredningsnævnets tilladelse. Fredningen hindrer ikke, at der med fredningsnævnets godken-
delse af størrelse, udformning, materialevalg, farvevalg og placering kan opføres de til jordbrugsdrif-
ten erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger i tilknytning til det eksisterende bygningsareal.

Der er i fredningen fastsat følgende særbestemmelse for ejendommen:

”På ejendommene matr.nr. 33a og 34a Haldrup By, Vær kan der, i nærheden af det hidtidige bebyggelses-
areal på matr.nr. 34a, opføres et stuehus med et samlet boligareal på max. 400 m2 samt de for jordbrugs-
driften erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger. Ejeren har dog ret til at opføre en driftsbygning på 
mindst 500 m2. Bebyggelsens nærmere beliggenhed, udformning og ydre fremtræden, herunder farver og 
materialevalg skal godkendes af fredningsnævnet.”

Fredningsnævnet har den 5. december 2017 godkendt det byggefelt, hvor det nu ansøgte byggeri øn-
skes placeret. Fredningsnævnet anførte herved, at byggefeltet på trods af dets fremtrædende place-
ring i landskabet var i overensstemmelse med særbestemmelsen. 

Horsens Kommune har oplyst, at ejendommen er en landbrugsejendom på 17,5 ha beliggende i det 
åbne land ca. 1 km øst for Horsens. Det oprindelige bygningsanlæg på ejendommen er opført i årene 
1827 til 1954. Kommunen har i 2010 givet tilladelse til, at alle bygninger kan nedrives, da der var tale 
om en misligholdt ejendom, og da det ville være forbundet med meget store omkostninger til istands-
ættelse af udhusbygninger og renovering af stuehuset for at bringe det op til en tidssvarende stan-
dard. Dertil ville komme omkostninger til dræning, da grundvandet stod højt omkring stuehuset. En 
enkelt udhusbygning mangler at blive nedrevet, men det vil ske, inden det nye byggeri går i gang. Der 
søges om at opføre et bygningsanlæg med en højere placering i terrænet ca. 50 meter nordøst for 
ejendommens oprindelige bygninger og indenfor et byggefelt, som fredningsnævnet tidligere har ac-
cepteret. Bygningerne får derved facade ud mod Haldrupvej. Det nye bygningsanlæg består af et stue-
hus på 342 m2, en garage på 146 m2 og et maskinhus på 392 m2. Stuehus og garage ønskes sammen-
bygget med et 29 m2 stort vindfang, hvorfra der ud mod Haldrupvej etableres en overdækket terrasse. 
Over vindfanget etableres der tagterrasse. Alle bygninger opføres i teglsten i jordfarver, stuehus og ga-
rage med fladt tag og zinkbeklædning, maskinhuset får 25° taghældning og ikke-skinnende ståltag. 
Stuehus og garage bliver i 2 etager med en højde på henholdsvis 6,8 meter og 6 meter. Maskinhuset 
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bliver 6,8 meter højt, men da det ligger 0,5 meter lavere i terrænet, vil det ikke syne så højt som stue-
huset.   

Det er Horsens Kommunes vurdering, at der er tale om et byggeri, som i sin arkitektur adskiller sig 
markant fra andet byggeri i Bjergene. Det vurderes dog, at dette kan accepteres, da byggeriet på trods 
af afstanden især henvender sig ud mod Haldrupvej, og da byggeriets bagside mod Bjergene ikke i 
nævneværdig grad vil påvirke landskabet i negativ retning.

Projektet er bl.a. illustreret på følgende måde i ansøgningsmaterialet. 

Horsens Kommune har yderligere oplyst, at ejendommen ligger ca. 1 km fra nærmeste Natura 2000 
område nr. 56 (Habitatområde H52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave og fuglebeskyttelsesom-
råde F36, Horsens Fjord og Endelave). Det er kommunens vurdering, at projektet kan realiseres uden 
at skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, eller ind-
skrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 8. marts 2019. I besigtigelsen 
deltog endvidere Peter Østberg Porup og Lene Mygind, Horsens Kommune ved Mogens Christensen 
og Danmarks Naturfredningsforening ved Lillian Sørensen og Carsten Fynbo. Projektet blev gennemgå-
et. Danmarks Naturfredningsforening anførte, at der er tale om en landskabsmæssig fremmedartet 
bebyggelse på to etager, som vil være meget synlig i landskabet. Peter Østberg Porup og Lene Mygind 
anførte, at et byggeri med saddeltag vil blive markant højere. Projektet er, som det fremgår af udar-
bejdede visualiseringer, udarbejdet, så det ikke fremtræder mere markant end andet byggeri i områ-
det. Projektet er blevet til i et samarbejde med Horsens Kommune netop for at nå frem til et projekt, 
der er tilpasset landskabet.
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Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Bjergene ved Stensballe betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, 
hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøg-
te ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af ar-
ter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele 
dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredel-
sesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er næv-
nt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Det byggefelt, der er godkendt ved fredningen af Bjergene ved Stensballe, har en meget fremtræden-
de placering i landskabet og fra omgivelserne. Selvom fredningsnævnet ikke har bemærkninger til ma-
terialer og farvevalg, er det fredningsnævnets opfattelse, at projektet i form af bl.a. bebyggelse i to 
fulde etager vil være for fremmedartet og markant i en landskabsfredning, der bl.a. har til formål at 
sikre og forbedre områdets landskabelige værdier. 

Det kan ikke tillægges betydning, hvis projektet måtte være udarbejdet efter Horsens Kommunes an-
visninger, og kommunen er som tilsynsmyndighed og myndighed på byggetilladelser bekendt med ud-
gangspunktet for fredningsnævnets praksis og tidligere afgørelser. Det kan heller ikke føre til et andet 
resultat, at der ikke i forvejen er bygget på det pågældende sted i landskabet, og at der derfor under 
alle omstændigheder er tale om en markant påvirkning af landskabet.

Fredningsnævnet meddeler herefter ikke dispensation. Ansøgeren må derfor henvises til at udarbejde 
et projekt i enten et plan eller som sædvanlig 1½-plansbyggeri med saddeltag, som altså ikke kan inde-
holde to fulde etager.

Foruden en konkret vurdering af projektet og dets beliggenhed i landskabet har fredningsnævnet lagt 
vægt på hensynet til at undgå en uheldig præcedens, da et byggeri kun vanskeligt kan blive placeret 
mere eksponeret i landskabet. Fredningsnævnet har endvidere lagt vægt på ikke at udøve en usaglig 
forskelsbehandling og kan herved henvise til fredningsnævnets afgørelse af 18. januar 2018 (FN-MJØ-
96-2017), hvor der i den nærliggende fredning af Nørrestrand ikke blev meddelt dispensation til et 
byggeri i to etager med en markant mindre fremtrædende placering i landskabet.

Lene Mygind har efter fredningsnævnets besigtigelse rettet henvendelse til fredningsnævnet om to 
andre sager, hvoraf den ene sag tidligere har været behandlet af fredningsnævnet. I denne sag med-
delte fredningsnævnet den 12. september 2017 (FN-MJØ-85-2017) og den 11. april 2018 (FN-MJØ-33-
2018) dispensation fra fredningen af Skårup Vestermølle til opførelse af et byggeri på Oddervej 104, 
8660 Skanderborg med en fremtrædende placering mod Skanderborg Sø. Dispensationen omfattede 
etplansbebyggelse. Der var oprindelig ansøgt om bebyggelse i to plan, men dette projekt blev ændret 
efter fredningsnævnets notat af 12. juni 2017 (FN-MJØ-1-2017), hvori bl.a. blev udtalt følgende:  

”Fredningsnævnet finder ikke grundlag for at meddele dispensation til den ansøgte beboelsesbygning i to 
etager i en landskabsfredning, hvor det fredede areal ud fra en landskabsæstetisk betragtning må pålæg-
ges stor værdi, og hvor der i forvejen alene er en mindre beboelsesbygning i et plan. Dette er både base-
ret på en konkret vurdering af projektet og på at undgå en uheldig præcedens. Det bemærkes herved og-
så, at fredningsnævnet for nylig i Båstrup og Hylke-fredningen ud til samme sø har truffet afgørelse om ik-
ke at meddele dispensation til en beboelsesejendom i to etager, herunder med markante terrasser oven-
på bygningen.”
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Fredningsnævnets afgørelse i denne sag er således ikke udtryk for en usaglig forskelsbehandling. 

Som meddelt under besigtigelsen kan den bunke af sten og jord, der er beliggende Bjergene 16, og 
som skal bruges som tilkørsel til bebyggelsen, blive liggende indtil byggeriet. Det forudsættes herved, 
at et byggeri snart påbegyndes, og godkendelsen tidsbegrænses derfor til udgangen af 2019.”

2. Den aktuelle ansøgning

Fredningsnævnet har herefter den 12. april 2019 fra Horsens Kommune modtaget et revideret projekt. Kom-
munen har anført, at der som anvist af fredningsnævnet er tale om byggeri i 1½ plan med saddeltag med 35o 
hældning med kviste mod øst og vest. Der er ikke sket ændringer i relation til materialer og farver. Det er 
kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke områdets landskabelige værdier negativt. 

Projektet er bl.a. illustreret på følgende måde i ansøgningsmaterialet. 

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at beboelsesejendommen får en højde på 8½ meter. Højden var på 6,8 
meter i det tidligere ansøgte projekt.

Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Horsens har oplyst ikke at have bemærkninger til projektet.

Fredningsnævnets afgørelse
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Fredningen af Bjergene ved Stensballe betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, 
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Som anført i fredningsnævnets afgørelse af 13. marts 2019 har det byggefelt, der er godkendt ved frednin-
gen af Bjergene ved Stensballe, en meget fremtrædende placering i landskabet og fra omgivelserne. 

Fredningsnævnet er ikke enig med Horsens Kommune i, at der er tale om et traditionelt byggeri i 1½ plan. 
Det nu ansøgte byggeri fremstår fortsat som et byggeri i to etager nu med et skråt tag, som har medført en 
forøgelse af byggeriets højde fra 6,8 meter til 8½ meter.

Projektet er således ikke i overensstemmelse med retningslinjerne i fredningsnævnets upåklagede afgørelse 
af 13. marts 2019, hvor der ikke blev givet dispensation med den begrundelse, at fredningsnævnet foruden 
en konkret vurdering af projektet og dets beliggenhed i landskabet og hensynet til usaglig forskelsbehandling 
i forhold til andre sager lagde vægt på hensynet til at undgå en uheldig præcedens, da et byggeri kun vanske-
ligt kunne blive placeret mere eksponeret i landskabet. 

Fredningsnævnet meddeler herefter fortsat ikke dispensation til projektet, som vil fremstå som et fremmed-
artet byggeri i en landskabsfredning. Ansøgeren må derfor fortsat henvises til at udarbejde et projekt i enten 
et plan eller som sædvanlig 1½-plansbyggeri med saddeltag, som altså ikke kan indeholde to fulde etager. 

Klagevejledning

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 bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler 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 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
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 afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Ole Pilgaard Andersen,
2. Peter Østberg Porup,
3. LMO-Byg v/Lene Mygind,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Horsens Kommune, sagsnr. 01.05.10-K08-11-18,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Horsens,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Horsens,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 12. november 2019

FN-MJØ-091-2019. Enfamilieshus og maskinhus

1. Fredningsnævnets tidligere afgørelser

Fredningsnævnet traf den 13. marts 2019 (FN-MJØ-008-2019) afgørelse om ikke at meddele dispensation til 
at opføre en bolig, en garage og et maskinhus på matr.nr. 34a Haldrup By, Vær, Bjergene 25, 8700 Horsens. 
Ansøgningen var indsendt af LMO-Byg ved Lene Mygind for ejendommens ejer Peter Østberg Porup.

I afgørelsen blev anført følgende:

”Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af den endnu ikke endeligt afgjorte sag om fredning af Bjergene ved Stens-
balle. Fredningen blev gennemført ved fredningsnævnets afgørelse af 17. november 2014 og Natur- og 
Miljøklagenævnets afgørelse af 9. november 2016, men sagen er blevet genoptaget til afgørelse af et 
spørgsmål om fredningens geografiske udstrækning. Fredningen har bl.a. til formål at sikre og forbed-
re områdets landskabelige værdier. Der må ikke foretages terrænændringer. Der må som udgangs-
punkt ikke opføres ny bebyggelse. Tilbygning til og udvendig ombygning af eksisterende bygninger 
kræver fredningsnævnets tilladelse. Fredningen hindrer ikke, at der med fredningsnævnets godken-
delse af størrelse, udformning, materialevalg, farvevalg og placering kan opføres de til jordbrugsdrif-
ten erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger i tilknytning til det eksisterende bygningsareal.

Der er i fredningen fastsat følgende særbestemmelse for ejendommen:

”På ejendommene matr.nr. 33a og 34a Haldrup By, Vær kan der, i nærheden af det hidtidige bebyggelses-
areal på matr.nr. 34a, opføres et stuehus med et samlet boligareal på max. 400 m2 samt de for jordbrugs-
driften erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger. Ejeren har dog ret til at opføre en driftsbygning på 
mindst 500 m2. Bebyggelsens nærmere beliggenhed, udformning og ydre fremtræden, herunder farver og 
materialevalg skal godkendes af fredningsnævnet.”

Fredningsnævnet har den 5. december 2017 godkendt det byggefelt, hvor det nu ansøgte byggeri øn-
skes placeret. Fredningsnævnet anførte herved, at byggefeltet på trods af dets fremtrædende place-
ring i landskabet var i overensstemmelse med særbestemmelsen. 

Horsens Kommune har oplyst, at ejendommen er en landbrugsejendom på 17,5 ha beliggende i det 
åbne land ca. 1 km øst for Horsens. Det oprindelige bygningsanlæg på ejendommen er opført i årene 
1827 til 1954. Kommunen har i 2010 givet tilladelse til, at alle bygninger kan nedrives, da der var tale 
om en misligholdt ejendom, og da det ville være forbundet med meget store omkostninger til istands-
ættelse af udhusbygninger og renovering af stuehuset for at bringe det op til en tidssvarende stan-
dard. Dertil ville komme omkostninger til dræning, da grundvandet stod højt omkring stuehuset. En 
enkelt udhusbygning mangler at blive nedrevet, men det vil ske, inden det nye byggeri går i gang. Der 
søges om at opføre et bygningsanlæg med en højere placering i terrænet ca. 50 meter nordøst for 
ejendommens oprindelige bygninger og indenfor et byggefelt, som fredningsnævnet tidligere har ac-
cepteret. Bygningerne får derved facade ud mod Haldrupvej. Det nye bygningsanlæg består af et stue-
hus på 342 m2, en garage på 146 m2 og et maskinhus på 392 m2. Stuehus og garage ønskes sammen-
bygget med et 29 m2 stort vindfang, hvorfra der ud mod Haldrupvej etableres en overdækket terrasse. 
Over vindfanget etableres der tagterrasse. Alle bygninger opføres i teglsten i jordfarver, stuehus og ga-
rage med fladt tag og zinkbeklædning, maskinhuset får 25° taghældning og ikke-skinnende ståltag. 
Stuehus og garage bliver i 2 etager med en højde på henholdsvis 6,8 meter og 6 meter. Maskinhuset 
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bliver 6,8 meter højt, men da det ligger 0,5 meter lavere i terrænet, vil det ikke syne så højt som stue-
huset.   

Det er Horsens Kommunes vurdering, at der er tale om et byggeri, som i sin arkitektur adskiller sig 
markant fra andet byggeri i Bjergene. Det vurderes dog, at dette kan accepteres, da byggeriet på trods 
af afstanden især henvender sig ud mod Haldrupvej, og da byggeriets bagside mod Bjergene ikke i 
nævneværdig grad vil påvirke landskabet i negativ retning.

Projektet er bl.a. illustreret på følgende måde i ansøgningsmaterialet. 

Horsens Kommune har yderligere oplyst, at ejendommen ligger ca. 1 km fra nærmeste Natura 2000 
område nr. 56 (Habitatområde H52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave og fuglebeskyttelsesom-
råde F36, Horsens Fjord og Endelave). Det er kommunens vurdering, at projektet kan realiseres uden 
at skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, eller ind-
skrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 8. marts 2019. I besigtigelsen 
deltog endvidere Peter Østberg Porup og Lene Mygind, Horsens Kommune ved Mogens Christensen 
og Danmarks Naturfredningsforening ved Lillian Sørensen og Carsten Fynbo. Projektet blev gennemgå-
et. Danmarks Naturfredningsforening anførte, at der er tale om en landskabsmæssig fremmedartet 
bebyggelse på to etager, som vil være meget synlig i landskabet. Peter Østberg Porup og Lene Mygind 
anførte, at et byggeri med saddeltag vil blive markant højere. Projektet er, som det fremgår af udar-
bejdede visualiseringer, udarbejdet, så det ikke fremtræder mere markant end andet byggeri i områ-
det. Projektet er blevet til i et samarbejde med Horsens Kommune netop for at nå frem til et projekt, 
der er tilpasset landskabet.
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Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Bjergene ved Stensballe betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, 
hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøg-
te ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af ar-
ter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele 
dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredel-
sesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er næv-
nt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Det byggefelt, der er godkendt ved fredningen af Bjergene ved Stensballe, har en meget fremtræden-
de placering i landskabet og fra omgivelserne. Selvom fredningsnævnet ikke har bemærkninger til ma-
terialer og farvevalg, er det fredningsnævnets opfattelse, at projektet i form af bl.a. bebyggelse i to 
fulde etager vil være for fremmedartet og markant i en landskabsfredning, der bl.a. har til formål at 
sikre og forbedre områdets landskabelige værdier. 

Det kan ikke tillægges betydning, hvis projektet måtte være udarbejdet efter Horsens Kommunes an-
visninger, og kommunen er som tilsynsmyndighed og myndighed på byggetilladelser bekendt med ud-
gangspunktet for fredningsnævnets praksis og tidligere afgørelser. Det kan heller ikke føre til et andet 
resultat, at der ikke i forvejen er bygget på det pågældende sted i landskabet, og at der derfor under 
alle omstændigheder er tale om en markant påvirkning af landskabet.

Fredningsnævnet meddeler herefter ikke dispensation. Ansøgeren må derfor henvises til at udarbejde 
et projekt i enten et plan eller som sædvanlig 1½-plansbyggeri med saddeltag, som altså ikke kan inde-
holde to fulde etager.

Foruden en konkret vurdering af projektet og dets beliggenhed i landskabet har fredningsnævnet lagt 
vægt på hensynet til at undgå en uheldig præcedens, da et byggeri kun vanskeligt kan blive placeret 
mere eksponeret i landskabet. Fredningsnævnet har endvidere lagt vægt på ikke at udøve en usaglig 
forskelsbehandling og kan herved henvise til fredningsnævnets afgørelse af 18. januar 2018 (FN-MJØ-
96-2017), hvor der i den nærliggende fredning af Nørrestrand ikke blev meddelt dispensation til et 
byggeri i to etager med en markant mindre fremtrædende placering i landskabet.

Lene Mygind har efter fredningsnævnets besigtigelse rettet henvendelse til fredningsnævnet om to 
andre sager, hvoraf den ene sag tidligere har været behandlet af fredningsnævnet. I denne sag med-
delte fredningsnævnet den 12. september 2017 (FN-MJØ-85-2017) og den 11. april 2018 (FN-MJØ-33-
2018) dispensation fra fredningen af Skårup Vestermølle til opførelse af et byggeri på Oddervej 104, 
8660 Skanderborg med en fremtrædende placering mod Skanderborg Sø. Dispensationen omfattede 
etplansbebyggelse. Der var oprindelig ansøgt om bebyggelse i to plan, men dette projekt blev ændret 
efter fredningsnævnets notat af 12. juni 2017 (FN-MJØ-1-2017), hvori bl.a. blev udtalt følgende:  

”Fredningsnævnet finder ikke grundlag for at meddele dispensation til den ansøgte beboelsesbygning i to 
etager i en landskabsfredning, hvor det fredede areal ud fra en landskabsæstetisk betragtning må pålæg-
ges stor værdi, og hvor der i forvejen alene er en mindre beboelsesbygning i et plan. Dette er både base-
ret på en konkret vurdering af projektet og på at undgå en uheldig præcedens. Det bemærkes herved og-
så, at fredningsnævnet for nylig i Båstrup og Hylke-fredningen ud til samme sø har truffet afgørelse om ik-
ke at meddele dispensation til en beboelsesejendom i to etager, herunder med markante terrasser oven-
på bygningen.”
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Fredningsnævnets afgørelse i denne sag er således ikke udtryk for en usaglig forskelsbehandling. 

Som meddelt under besigtigelsen kan den bunke af sten og jord, der er beliggende Bjergene 16, og 
som skal bruges som tilkørsel til bebyggelsen, blive liggende indtil byggeriet. Det forudsættes herved, 
at et byggeri snart påbegyndes, og godkendelsen tidsbegrænses derfor til udgangen af 2019.”

Fredningsnævnet traf den 13. august 2019 (FN-MJØ-039-2019) endvidere afgørelse om ikke at meddele dis-
pensation til et revideret projekt.

I afgørelsen blev anført følgende:

”Fredningsnævnet har herefter den 12. april 2019 fra Horsens Kommune modtaget et revideret pro-
jekt. Kommunen har anført, at der som anvist af fredningsnævnet er tale om byggeri i 1½ plan med 
saddeltag med 35o hældning med kviste mod øst og vest. Der er ikke sket ændringer i relation til mate-
rialer og farver. Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke områdets landskabelige 
værdier negativt. 

Projektet er bl.a. illustreret på følgende måde i ansøgningsmaterialet. 

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at beboelsesejendommen får en højde på 8½ meter. Højden var 
på 6,8 meter i det tidligere ansøgte projekt.
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Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Horsens har oplyst ikke at have bemærkninger til projek-
tet.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Bjergene ved Stensballe betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, 
hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøg-
te ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af ar-
ter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele 
dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredel-
sesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er næv-
nt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Som anført i fredningsnævnets afgørelse af 13. marts 2019 har det byggefelt, der er godkendt ved 
fredningen af Bjergene ved Stensballe, en meget fremtrædende placering i landskabet og fra omgivel-
serne. 

Fredningsnævnet er ikke enig med Horsens Kommune i, at der er tale om et traditionelt byggeri i 1½ 
plan. Det nu ansøgte byggeri fremstår fortsat som et byggeri i to etager nu med et skråt tag, som har 
medført en forøgelse af byggeriets højde fra 6,8 meter til 8½ meter.

Projektet er således ikke i overensstemmelse med retningslinjerne i fredningsnævnets upåklagede af-
gørelse af 13. marts 2019, hvor der ikke blev givet dispensation med den begrundelse, at fred-
ningsnævnet foruden en konkret vurdering af projektet og dets beliggenhed i landskabet og hensynet 
til usaglig forskelsbehandling i forhold til andre sager lagde vægt på hensynet til at undgå en uheldig 
præcedens, da et byggeri kun vanskeligt kunne blive placeret mere eksponeret i landskabet. 

Fredningsnævnet meddeler herefter fortsat ikke dispensation til projektet, som vil fremstå som et 
fremmedartet byggeri i en landskabsfredning. Ansøgeren må derfor fortsat henvises til at udarbejde et 
projekt i enten et plan eller som sædvanlig 1½-plansbyggeri med saddeltag, som altså ikke kan inde-
holde to fulde etager.”

2. Den aktuelle ansøgning

Fredningsnævnet har herefter den 9. september 2019 modtaget et revideret projekt med 1½ plans byggeri 
med indvendig væghøjde på 1,1 meter på 1. sal. Der er illustreret på bl.a. følgende måde.
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Horsens Kommune har den 1. oktober 2019 udtalt, at det er kommunens opfattelse, at projektet respekterer 
områdets landskabelige interesser.

Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Horsens har den 11. oktober 2019 udtalt, at det er opfattelsen, 
at den store altan på beboelsesbygningens østfacade og den store fremskudte tagterrasse over vindfanget er 
bygningselementer, som er fremmedartede i forhold til det bygningsudtryk, som må forventes på en fritlig-
gende bygning med en så synlig beliggenhed i et fredet område. Det foreslås derfor, at altanen på østfaca-
den udelades, og at den store tagterrasse reduceres i størrelse, så den kun dækker selve vindfangsbygnin-
gen.  

Ansøgerne har haft lejlighed til at kommentere på bemærkningerne fra Danmarks Naturfredningsforening. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 dispensation til projektet, da det 
med sin udformning sammenholdt med placeringen i landskabet ikke findes at påvirke oplevelsen af landska-
bet, og da det ikke efter sagens oplysninger ikke findes at være i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 
2 eller 3.  

Dispensationen omfatter dog ikke en balkon mod øst, idet ansøgerne efter byggeriets placering mod Hald-
rupvej i stedet må henvises til at etablere en sådan mod syd som oprindeligt planlagt. Dispensationen omfat-
ter heller ikke en overdækning udover vindfanget, som derfor ikke kan indgå i byggeriet. Fredningsnævnet er 
således enig med Danmarks Naturfredningsforening i disse elementers uheldige betydning for oplevelsen af 
byggeriet og fredningen. 

Klagevejledning

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 bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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
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 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-
ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler 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 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
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 afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Bjarne Golles,
2. Ole Pilgaard Andersen,
3. Peter Østberg Porup,
4. LMO-Byg v/Lene Mygind,
5. Miljøstyrelsen,
6. Horsens Kommune, sagsnr. 01.05.10-K08-11-18,
7. Danmarks Naturfredningsforening, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening, Horsens,
9. Dansk Ornitologisk Forening, København,
10. Dansk Ornitologisk Forening, Horsens,
11. Dansk Botanisk Forening, København,
12. Friluftsrådet, centralt,
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13. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
14. Region Midtjylland,
15. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

Den 20. april 2021 

FN-MJØ-150-2020. Ridehal til stutteri 

Fredningsnævnet modtog den 31. december 2020 Horsens Kommunes udtalelse om en ansøgning om at etab-
lere at stutteri med en ridehal på matr.nr. 13a Ørbæk By, Søvind, Havmarken 1, Søvind, 8700 Horsens. Ansøg-
ningen er indsendt af Dansk Butikstjeneste Retail ApS for ejendommens ejer Stefan Toft. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet ikke at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen 
er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund  

Ejendommen er omfattet af to landskabsfredninger. 

Området med hestefolde er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 9. november 2016 om fred-
ning af Bjergene ved Stensballe. Det er fredningens formål at sikre og forbedre de landskabelige værdier i 
området, herunder sikre, at området fremtræder som et overvejende åbent landskab med enkelte solitære 
træer og levende hegn i sammenhæng med de tilstødende fredede områder og skovområder, at sikre og for-
bedre områdets rekreative værdier, herunder offentlighedens adgang til området via et stisystem, at skabe 
grundlag for naturpleje og at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, som 
Natura 2000-området er udpeget for at beskytte. Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at der ikke må 
foretages terrænændringer. Arealerne må ikke benyttes til oplag og opstilling af udrangerede maskiner mv. 
Der må ikke opføres ny bebyggelse. Fredningen hindrer ikke, at der efter fredningsnævnets godkendelse af 
størrelse, udformning, herunder materiale- og farvevalg, og placering kan opføres de for jordbrugsdriften er-
hvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger i tilknytning til det eksisterende bygningsareal. Der må ikke opfø-
res bure og bygninger til pelsdyr, svine- eller fjerkræsfarme, fasaner, dambrug, rideskoler, hestepensioner, 
drivhusgartnerier, planteskoler, frugtplantager eller koloni- og nyttehaver. Til- og udvendig ombygning af ek-
sisterende bygninger kræver fredningsnævnets tilladelse med hensyn til størrelse og udformning, inkl. mate-
riale- og farvevalg. Der må kun etableres sædvanlig nedadrettet belysning og kun i tilknytning til boliger og 
driftsbygninger. Der må ikke etableres faste anlæg og konstruktioner. Der må ikke opsættes hegn. Frednings-
nævnet kan dog godkende sædvanlige landbrugshegn (trådhegn) til husdyrbrug, hvis hegnet ikke begrænser 
offentlighedens adgangsmuligheder. Hegnene skal holdes i afdæmpede farver.    

Ejendommens bygninger med bl.a. den eksisterende ridehal, og hvor den nye ridehal og springbane ønskes 
opført/etableret, er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. april 1974 om fredning af arealer ved 
Søvind, Brigsted, Ørbæk og Toftum. Fredningen indeholder ikke en formålsbestemmelse, men fredningssagen 
blev rejst bl.a. som følge af områdets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af 
beliggenheden ved Horsens fjord. Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne i det væsentlige skal 
bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Der må ikke foretages terrænændringer. Arealerne må ikke 
bebygges yderligere. Der må således ikke opføres bygninger og skure mv. Der må ikke opsættes hegn, bortset 
fra nødvendige kreaturhegn og ved visse stier og veje. Fredningen hindrer dog ikke, at der i tilknytning til 
allerede bestående landbrug opføres nybygninger eller foretages om- eller tilbygninger på eksisterende byg-
ninger på betingelse af, at nybyggeri eller større om- eller tilbygninger ikke påbegyndes, forinden byggeriets 
placering og ydre fremtræden er godkendt af fredningsnævnet. Tilladelse til opførelse af de nævnte nybygnin-
ger kan kun nægtes, hvis de ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål. Om- og tilbygninger af de eksi-
sterende lovligt opførte helårshuse, hvorved bygningens ydre i væsentlig grad ændrer karakter, må kun ske 
efter fredningsnævnets forudgående godkendelse.  

Er behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet med 
sagsnr. 21/09095. Klik her for at se afgørelsen.
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Horsens Kommune har oplyst, at ejendommen er noteret som en landbrugsejendom og er på ca. 50 ha. Den 
er beliggende i landzone mellem Horsens og Haldrup. Der har på ejendommen i mange år været hestehandel, 
hesteopdræt og opstaldning af heste både i den nuværende og tidligere ejeres ejertid. Opstaldning er primært 
sket i de eksisterende bygninger omkring hovedbygningerne. Stald- og udhusbygninger, hvor der for tiden er 
opstaldet 20 heste, er på ca. 1.600 m2. Bygningerne indeholder hestestalde, ridehal/løsdriftsstald, sadelrum, 
rytterstue, toilet, lade, fyrrum og depotrum. Den eksisterende ridehal er på 500 m2 med en højde på 5½ meter. 
Den blev opført i 1976 og tjener i dag som ridehal for Mosegården Hestepension. Ejeren ønsker at etablere 
stutteridrift på ejendommen. Det indebærer bl.a., at der stilles store krav til tilgængelige faciliteter, herunder 
opstaldning med op til 30-50 heste, udendørs springbane, udendørs ridebane, indendørs ridebane med inter-
nationale mål på 20 x 60 meter og foldningsarealer i henhold til gældende lovgivning. I forbindelse med etab-
lering af stutteri ønskes opført et ca. 2.500 m2 bygningsanlæg med en højde på ca. 8,6 meter. Der anlægges 
en indendørs ridebane på 20 x 60 meter og diverse hestebokse til opstaldning af 30-50 heste. Det nye byg-
ningsanlæg opføres på en eksisterende ridebane, som ligger i tilknytning til den eksisterende ridehal vest for 
Havmarken. Afstanden til den eksisterende ridehal bliver ca. fem meter. Bygningsanlægget opføres som en let 
stålkonstruktion. Facaderne vil fremstå i stål og træbeklædning i antracitgrå/sort. Den eksisterende ridehal 
moderniseres, så den fremstår i samme farvevalg som det nye bygningsanlæg. Der monteres lys på facaderne 
af ny og eksisterende ridehal på tre sider, og der monteres lysplader i forbindelse med tagbeklædningen i den 
nye ridehal. Der vil med det fremtidige antal opstaldede heste være behov for yderligere foldningsarealer. Der 
vil derfor i løbet af en periode på 3-5 år ske inddragelse af et areal langs Gl. Haldrupvej, der er tilplantet med 
juletræer. Ridebanen ved fold 1 var anlagt, da den nuværende ejer overtog ejendommen i 2017. Den kan være 
etableret omkring år 2000, og kommunen ses ikke at have givet tilladelse til den. Springbanen flyttes til en ny 
placering som en del af hele stutteriprojektet og opbygges med 1-2 %, fald mod kanterne, fiberdug, op til 20 
mm stabilgrus og toplag udført som Walber Eco-Fibre Surface.   

Det nye bygningsanlæg til stutteridrift er illustreret på følgende måde: 

   

Anlægget til stutteridrift, inkl. nuværende og fremtidige foldningsarealer er illustreret på følgende måde: 
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Horsens Kommune har videre oplyst, at projektet er ca. 1 km fra Natura 2000-område nr. 56 (habitatområde 
H52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave og fuglebeskyttelsesområde F36, Horsens Fjord og Endelave). 
Det kan udelukkes, at projektet vil skade arter eller naturtyper, som udgør områdets udpegningsgrundlag. Det 
vil heller ikke indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastepladser for områdets bilag IV-arter.   

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 7. april 2021. I besigtigelsen deltog 
endvidere medejer Maja Leth med Hans Christian Thomsen fra Dansk Butikstjeneste Retail ApS, Horsens Kom-
mune ved Helle Kousholt, Danmarks Naturfredningsforening ved Poul Erik Nielsen og Friluftsrådet ved Jan 
Karnøe og Jens Moos.   

Det blev oplyst, at den ansøgte nye ridehal bliver på 2.600 m2, som er minimumsstørrelsen for godkendte 
konkurrencebaner. Ridehallen var ikke afsat i marken, og omfanget af nødvendige terrænændringer kunne 
ikke oplyses, men det kunne ved en gennemgang af projektet konstateres, at der bliver tale om en omtrentlig 
afgravning 15 meter ind i en stor skrænt i ridehallens fulde længde og afgravning bagved denne for at kunne 
komme rundt om ridehallen. Det kunne på samme måde konstateres, at der bliver tale om meget voldsomme 
afgravninger i andre skrænter ved etablering af springbanen. Fredningsnævnet tilkendegav, at terrænændrin-
gerne er i strid med fredningen, og at der derfor ikke kan meddeles dispensation. 

Muligheden for at udvide den eksisterende stald fra 1.800 m2 til 2.600 m2 blev drøftet, idet et sådant projekt 
formentlig kan gennemføres uden større terrænændringer, og således at den eksisterende ridebane kan bibe-
holdes. Maja Leth oplyste i den forbindelse, at den eksisterende stald var opført på fredningstidspunktet som 
en del af et stutteri. Fredningsnævnet tilkendegav at vil drøfte muligheden for en udvidelse og give en tilba-
gemelding herom. 

Det blev om den eksisterende ridebane oplyst, at der er tale om lovliggørelse. Den er etableret af en tidligere 
ejer formentlig omkring 2000. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation på vilkår 
om, at hegningen fortsat er i grøn eller ændres til sort. Der kunne i øvrigt konstateres et større oplag af tag-
plader og jerndragere, som blev oplyst at være en hal, der er købt af en rideskole.    

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Søvind, Brigsted, Ørbæk og Toftum og fredningen af Bjergene ved Stensballe bety-
der, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvor-
efter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er 
udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningen af arealer ved Søvind, Brigsted, Ørbæk og Toftum indeholder bestemmelser om, at arealernes 
tilstand skal bevares, og at der derfor ikke må gennemføres terrænændringer. Den ansøgte ridehal og spring-
bane vil medføre så omfattende terrænændringer, at projektet vil være i strid med fredningens formål. Fred-
ningsnævnet har derfor ikke kompetence til at meddele dispensation til ridehallen og springbanen efter na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Det er en konsekvens heraf, at de øvrige dele af det ansøgte projekt med 
hestefolde på den del af ejendommen, der er omfattet af fredningen af Bjergene i Stensballe, bortfalder. 
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Fredningsnævnet har efter besigtigelsen konstateret, at den ridebane, hvor der er søgt om lovliggørelse, er 
beliggende i fredningen af Bjergene ved Stensballe. Da det efter sagens oplysninger må lægges til grund, at 
den er etableret før fredningssagens rejsning i 2011, kræver den ikke fredningsnævnets dispensation.   

Fredningen af Bjergene ved Stensballe indeholder forbud mod at benytte arealerne til oplag, og oplaget af jern 
og tagplader ved ridebanen skal derfor fjernes. Fristen herfor sættes til den 1. august 2021.  

Fredningsnævnet bemærker med henvisning til drøftelsen ved besigtigelsen, at der ikke kan forventes med-
delt dispensation til en eventuel ansøgt udvidelse af ridehallen fra de nuværende 1.800 m2 til 2.600 m2. Der 
er således tale om en bygningsmæssig meget stor udvidelse af en i forvejen stor bygning til brug for en drift, 
som ikke er på ejendommen i dag, og som ikke er omfattet af bestemmelsen om byggeri, som tjener rimelige 
landbrugsøkonomiske formål. Det kan i den forbindelse ikke føre til en anden vurdering, om der eventuelt var 
egentlig stutteridrift på ejendommen på fredningstidspunktet. 

Klagevejledning 

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 naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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). Klage-
gebyret 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 Miljø- og 
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen 
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende 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 en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 



5 
 

til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
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 afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation 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 dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Ole Pilgaard Andersen (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet), 
2. Dansk Butikstjeneste Retail ApS, 
3. Steffen Toft, 
4. Horsens Kommune, sagsnr. 01.05.10-K08-11-20, 
5. Miljøstyrelsen, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Horsens, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Horsens, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet, 
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 28. september 2021 

 

FN-MJØ-096-2021. Opførelse af garage/udhus 

Fredningsnævnet modtog den 28. maj 2021 Horsens Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opføre en 
garage/et udhus på matr.nr. 20l Haldrup By, Vær, Bavnen 21, 8700 Horsens. Ansøgningen er indsendt af ejen-
dommens ejer Jens Henrik Jensen. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund  

Ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 9. november 2016 om fredning af Bjer-
gene ved Stensballe. Det er fredningens formål at sikre og forbedre de landskabelige værdier i området, her-
under sikre, at området fremtræder som et overvejende åbent landskab med enkelte solitære træer og le-
vende hegn i sammenhæng med de tilstødende fredede områder og skovområder, at sikre og forbedre områ-
dets rekreative værdier, herunder offentlighedens adgang til området via et stisystem, at skabe grundlag for 
naturpleje og at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, som Natura 2000-
området er udpeget for at beskytte.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at der ikke må opføres ny bebyggelse. Til- og udvendig ombygning 
af eksisterende bygninger kræver fredningsnævnets tilladelse med hensyn til størrelse og udformning, inkl. 
materiale- og farvevalg.  

Af fredningsnævnets notat af 19. marts 2018 om et tidligere projekt på ejendommen fremgår følgende (FN-
MJØ-21-2016): 

”Fredningsnævnet modtog den 8. februar 2016 fra Horsens Kommune en udtalelse om en ansøgning om tilladelse 
til at opføre en tilbygning og en ny garage i stedet for en eksisterende garage på matr.nr. 20l Haldrup By, Vær, 
Bavnen 21, 8700 Horsens. Ansøgningen er indgivet af Jens Henrik Jensen, der ejer ejendommen. 

Horsens Kommune oplyste ved sagens fremsendelse, at ejendommens grundareal er på ca. 1,3 ha. Den eksiste-
rende bebyggelse på ejendommen består af et enfamiliehus på 208 m2 og en garage på 49 m2. Der søges om at 
opføre en tilbygning til enfamiliehuset på 20 m2 og en garage med integreret værksted på i alt 92 m2. Garagen skal 
erstatte en eksisterende carport på 49 m2. Både tilbygning og garage opføres i samme materialer som eksisterende 
bebyggelse med mursten og træ og tagmateriale bestående af tagpap og græstørv. 

Fredningsnævnet besigtigede ejendommen den 20. april 2016. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet, Jens Henrik 
Jensen, Horsens Kommune ved Helle Kousholt, Danmarks Naturfredningsforening ved Lillian Sørensen og Frilufts-
rådet ved Børge Bisgaard. Jens Henrik Jensen redegjorde for projektet, som blev drøftet. Der blev fundet en løsning 
i relation til tilbygningen, der udføres i samme materialer som resten af bygningen, herunder med græstag, hvor-
efter udhænget ændres til at flugte med tagryggen, så tagkonstruktionen syner som en ensartet flade set fra land-
skabet og Horsens Fjord. Det blev aftalt, at ændrede bygningstegninger sendes til fredningsnævnet via Horsens 
Kommune. Danmarks Naturfredningsforening anførte om udhuset, at det bliver for markant og vil virke som en 
mur, når man kører langs Bavnen, også selv om udsigten over landskabet og fjorden i forvejen er begrænset. 
Fredningsnævnet havde ikke fået bygningstegninger i relation til garagen, og det blev aftalt, at bygningstegnin-
gerne sendes til fredningsnævnet via Horsens Kommune, og at de suppleres med ændrede bygningstegninger med 
en vendt tagkonstruktion, så taget, der udføres med græstørv, mod landskabet og fjorden vil synes ensartet med 
beboelsesbygningens tagkonstruktion. 
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Fredningsnævnet har ikke efterfølgende modtaget bygningstegninger eller andet materiale i sagen, og Horsens 
Kommune har kontaktet fredningsnævnet for at få sagen sluttet. 
 
Fredningsnævnet slutter herefter sagen uden yderligere sagsbehandling.”  

 
Horsens Kommune har oplyst, at ejendommen er på ca. 2 ha. Den eksisterende bebyggelse består ifølge BBR 
af et enfamilieshus på 208 m2, en garage på 49 m2 og et udhus på 25 m2. Der ønskes opført en ny garage/et 
nyt udhus på 91 m2 ca. 1½ meter længere mod syd end den eksisterende garage. Den opføres med klinkbe-
klædning som beboelsen, dog med gran/fyrretræ. Taget bliver grønt tag med sedum/stenurt som på beboel-
sen. Det er overordnet hensigten, at bygningen skal falde i med naturen.  

Horsens Kommune har videre oplyst, at projektet er ca. 480 meter fra Natura 2000-område nr. 56 (habitatom-
råde H52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave og fuglebeskyttelsesområde F36, Horsens Fjord og Ende-
lave). Det er kommunens vurdering, at projektet kan realiseres uden at skade arter eller naturtyper, som ind-
går i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, og uden at indskrænke eller forringe egnede yngle- eller 
rastepladser for områdets bilag IV-arter. 

Horsens Kommune har som sin vurdering anført, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.   

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 3. september 2021 ved Martin Møller-
Heuer, Bjarne Golles og Ole Pilgaard Andersen. Endvidere deltog Jens Henrik Jensen, Horsens Kommune ved 
Helle Kousholt og Danmarks Naturfredningsforening ved Poul Erik Nielsen. Projektet blev gennemgået. Fred-
ningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Bjergene ved Stensballe betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er 
udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Projektet er i overensstemmelse med de retningslinjer for et projekt, som er anført i fredningsnævnets udta-
lelse af 19. marts 2018. På den baggrund og da projektet med sin udformning er uden betydning for oplevelsen 
af landskabet og reelt ikke medfører nogen mindsket udsigt over Horsens fjord, meddeler fredningsnævnet 
dispensation.  
 
Klagevejledning 

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 naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.  
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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). Klage-
gebyret 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 Miljø- og 
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen 
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende 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 en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
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 afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation 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 dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Jens Henrik Jensen, 
2. Horsens Kommune, sagsnr. 01.05.10-K08-6-21, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
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5. Danmarks Naturfredningsforening, Horsens, 
6. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, Horsens, 
8. Dansk Botanisk Forening, København, 
9. Friluftsrådet, centralt, 
10. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet, 
11. Region Midtjylland, 
12. Slots- og Kulturstyrelsen. 



AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

AFVISNING af klage over afslag på dispensation i sag om opførelse 

af ridehal og flytning af springbane inden for fredning i Horsens 

Kommune 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-

seslovens § 87, stk. 1, jf. § 78, stk. 3.1  

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser at realitetsbehandle klage over 

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig dels afgørelse af 20. april 2021 

om afslag på dispensation til opførelse af ridehal og flytning af springba-

ne inden for fredning på matr.nr. 13a Ørbæk By, Søvind, beliggende 

Havmarken 1, Søvind, 8700 Horsens. 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke ind-

bringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og 

Fødevareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag 

til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbe-

skyttelseslovens § 88, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om 

Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

1
 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse med senere ændringer. 

2
 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

3
 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og 

Fødevareklagenævnet mv. 

1. november 2021

Sagsnr.: 21/09095 

Klagenr.: 1023011 

IDADEG-NH 

MILJØ- OG 

FØDEVAREKLAGENÆVNET 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf. 72 40 56 00 

CVR-nr. 37795526 

nh@naevneneshus.dk 

www.naevneneshus.dk 

Denne afgørelse vedrører en dispensationsafgørelse fra 
Fredningsnævnet med sagsnr. FN-MJØ-150-2020.
Klik her for at se afgørelsen.

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

Afgørelsen er den 20. maj 2021 påklaget til Miljø- og Fødevareklage-

nævnet af ejendommens ejer, der er repræsenteret ved konsulent.  

 

Klager har navnlig anført, at projektet ønskes revideret, således at der 

ikke vil være behov for væsentlige terrænændringer, og at den samlede, 

fremtidige bygningsmasse på ejendommen vil kunne indskrænkes ved 

nedlæggelse af en eksisterende bygning på 270 m2. 

 

2. Sagens oplysninger 

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del, har den 20. april 2021 med-

delt afslag på dispensation fra fredning af arealer ved Søvind, Brigsted, 

Ørbæk og Toftum4 til opførelse af ridehal og flytning af springbane i for-

bindelse i forbindelse med klagers ansøgning om etablering af stutteri på 

ejendommen Havmarken 1, Søvind, 8700 Horsens.  

 

Fredningsnævnet har begrundet afgørelsen med, at fredningen indeholder 

bestemmelser om, at arealernes tilstand skal bevares, og at der derfor ikke 

må gennemføres terrænændringer. Den ansøgte ridehal og springbane 

vurderes at ville medføre så omfattende terrænændringer, at projektet vil 

være i strid med fredningens formål. 

  

Det fremgår af afgørelsen, at en eventuel klage skal indgives til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet via klageportalen, og at klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. 

 

Endvidere fremgår det, at afgørelsen er fremsendt via mail til klager og 

klagers repræsentant den 20. april 2021. 

 

3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 1, er klagefristen 4 uger fra den 

dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 

klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

 

Fredningsnævnets afgørelse er meddelt den 20. april 2021, og klagefri-

sten udløb dermed den 18. maj 2021. Klagen blev indgivet til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet via klageportalen den 20. maj 2021, og klagen er 

således indgivet efter klagefristens udløb. 

 

Der er ingen bestemmelser i naturbeskyttelsesloven om, at Miljø- og Fø-

devareklagenævnet kan se bort fra overskridelser af klagefristen. I tilfæl-

de, hvor der ikke er fastsat en udtrykkelig bestemmelse herom i lovgiv-

ningen, følger det af den almindelige forvaltningsretlige praksis, at en 

myndighed i særlige tilfælde kan se bort fra overskridelsen af en klage-

                                                 
4
 Overfredningsnævnets afgørelse 29. april 1974 om fredning af arealer Søvind, Brigsted, Ørbæk 

og Toftum, https://www2.blst.dk/nfr/05437.00.pdf.  

https://www2.blst.dk/nfr/05437.00.pdf
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frist og realitetsbehandle en for sent indgivet klage. Ved vurderingen af, 

hvorvidt en for sent indgivet klage kan realitetsbehandles, kan der bl.a. 

lægges vægt på fristoverskridelsens længde, om der foreligger undskylde-

lige omstændigheder, herunder om der er givet korrekt klagevejledning, 

samt hensynet til andre parter med modstående interesser, f.eks. afgørel-

sens adressat. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis med hensyn til klagefrister er 

restriktiv. En klage, der er indgivet efter udløbet af klagefristen, vil som 

udgangspunkt blive afvist, også selvom der er tale om overskridelse med 

blot en enkelt dag. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der ikke foreligger sådanne 

særlige forhold, at der i den konkrete sag kan ses bort fra en overskridelse 

af klagefristen. Nævnet har ved sin vurdering lagt vægt på, at klagefristen 

på 4 uger fremgår af afgørelsen, og at der ikke i klagen er oplyst om und-

skyldelige omstændigheder, som kan begrunde, at klagen skal behandles, 

trods overskridelsen af klagefristen. 

 

3.2 Gebyr 

Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr, jf. ge-

byrbekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 3. 

 

3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser at realitetsbehandle klage over 

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig dels afgørelse af 20. april 2021 

om afslag på dispensation til opførelse af ridehal og flytning af springba-

ne inden for fredning på matr.nr. 13a Ørbæk By, Søvind, beliggende 

Havmarken 1, Søvind, 8700 Horsens. 

 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 

 

Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for Midtjyl-

land, østlig del (FN-MJØ-150-2020) samt for klageren og dennes repræ-

sentant via klageportalen. Afgørelsen sendes desuden til eventuelle 

andre parter i klagesagen. 

  

Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personop-

lysninger vil blive anonymiseret. 

 

  

 
  Thomas Steensen 

Stedfortrædende formand 

 

 

https://mfkn.naevneneshus.dk/
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 5. april 2022 

 

FN-MJØ-011-2022. Enfamilieshus 

Fredningsnævnet modtog den 11. februar 2022 Horsens Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opføre 
et enfamilieshus på matr.nr. 1e Stensballe By, Vær, Bjergene 5, 8700 Horsens. Ansøgningen er indsendt af 
arkitektfirmaet Linjen A/S for ejendommens ejer Niels Jakobsen. 

Fredningsnævnet meddeler ikke dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om 
fredningsnævnets afgørelse. 

Fredningen  

Ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 9. november 2016 om fredning af Bjer-
gene ved Stensballe. Det er fredningens formål at sikre og forbedre de landskabelige værdier i området, her-
under sikre, at området fremtræder som et overvejende åbent landskab med enkelte solitære træer og le-
vende hegn i sammenhæng med de tilstødende fredede områder og skovområder, at sikre og forbedre områ-
dets rekreative værdier, herunder offentlighedens adgang til området via et stisystem, at skabe grundlag for 
naturpleje og at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, som Natura 2000-
området er udpeget for at beskytte.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at der ikke må foretages terrænændringer. Arealerne må ikke an-
vendes til oplag og opstilling af udrangerede maskiner og lignende. Ejendommene må ikke udstykkes, og der 
må ikke foretages arealoverførsler, medmindre fredningsnævnet godkender det. Sædvanlige arealoverførsler 
mellem landbrugsejendomme kræver dog ikke tilladelse af fredningsnævnet. Der må ikke opføres ny bebyg-
gelse. Fredningsnævnet kan tillade, at lovligt eksisterende bebyggelse genopføres efter brand eller anden 
hændelig undergang. Det er en forudsætning, at bebyggelsen har ca. samme størrelse, placering og udform-
ning som den tidligere bebyggelse. Fredningen hindrer ikke, at der efter fredningsnævnets godkendelse af 
størrelse, udformning, herunder materiale- og farvevalg, og placering kan opføres de for jordbrugsdriften er-
hvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger i tilknytning til det eksisterende bygningsareal. Til- og udvendig 
ombygning af eksisterende bygninger kræver fredningsnævnets tilladelse med hensyn til størrelse og udform-
ning, inkl. materiale- og farvevalg. Der må ikke etableres ny beplantning med træer, buske eller læhegn. 

Det fremgår videre af fredningsbestemmelserne, at der på ejendommene matr.nr. 33a og 34a Haldrup By, Vær 
i nærheden af det hidtidige bebyggelsesareal på matr.nr. 34a Haldrup By, Vær kan opføres et stuehus med et 
samlet boligareal på maksimalt 400 m2 og de for jordbrugsdriften erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygnin-
ger Ejeren har dog ret til at opføre en driftsbygning på mindst 500 m2. Bebyggelsens nærmere beliggenhed, 
udformning og ydre fremtræden, herunder farver og materialevalg skal godkendes af fredningsnævnet. Pro-
jektet blev gennemført efter fredningsnævnets dispensation af 12. november 2019 (FN-MJØ-091-2019). 

Fredningsnævnets har i øvrigt truffet følgende afgørelser om byggeri i fredningen: 

Fredningsnævnet meddelte den 14. november 2014 dispensation til på matr.nr. 6d Haldrup By, Vær at opføre 
en beboelsesbygning på 231 m2 og en garage/et værksted på 102 m2 med en hems/et depot på 55 m2 til 
erstatning for det eksisterende byggeri i form af en beboelsesbygning med et samlet etageareal på 216 m2 og 
en garage/værkstedsbygning på 241 m2 (FN 2014.98). 

Fredningsnævnet meddelte den 27. september 2016 dispensation til at opføre en ny hovedbygning med an-
neks på matr.nr. 4c Stensballe By, Vær. Ved projektet blev der etableret to boliger med et samlet boligareal 
på i alt 384,5 m2 i form af et boligareal i stuehuset på 247,7 m2 og et boligareal i annekset på 70,2 m2 til 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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erstatning for eksisterende byggeri på i alt 381 m2. Bebyggelsen blev opført med samme placering som den 
eksisterende bebyggelse (FN-MJØ-89-2016). 

Fredningsnævnet meddelte den 13. marts 2019 dispensation til at opføre et enfamilieshus og et maskinhus på 
matr.nr. 35a Haldrup By, Vær. Ved projektet blev der opført et stuehus på 277 m2 med indbygget garage på 
103 m2 og et overdækket areal på 28 m2, i alt 305 m2 til erstatning for eksisterende byggeri på i alt 303 m2. 
(FN-MJØ-136-2018).   

Sagens baggrund 

Horsens Kommune har oplyst, at ejendommen er en erhvervsejendom på 0,66 ha i området Bjergene i det 
åbne land ca. 400 meter øst for bygrænsen til Horsens. På ejendommen ligger i dag en erhvervsbygning på 
200 m2. De eksisterende forhold er i ansøgningen beskrevet således, at grunden og ejendommen skiller sig ud 
fra det omkringliggende, idet erhvervsanvendelsen omfatter opmagasinering af containere og stilladser rundt 
på grunden. Bygningen er nedslidt og anvendes til opmagasinering af værktøj og biler. Ejeren ønsker at ændre 
ejendommens status fra erhverv til bolig. Der søges om tilladelse til at opføre et enfamilieshus i forbindelse 
med den eksisterende erhvervsbygning og anvende denne til garage efter renovering af facade med træbe-
klædning i mørke nuancer og paptag. Desuden nedbrydes fem meter af denne bygning. Det nye enfamilieshus 
er i ansøgningen beskrevet således, at det er disponeret som et vinkelhus og placeret på en sådan måde, at 
det danner et lille gårdmiljø. Huset trækkes ind bag den eksisterende beplantning, og der suppleres med træer 
foran den eksisterende bygning, så hele bygningsmassen syner mindst mulig fra vejen. Huset planlægges ud-
ført i stil med de gamle landbrugshuse, som ofte er forhøjet med trempler med en let beklædning. Faca-
der/base opføres i tegl, trempel og gavle tænkes inddækket i metal, f.eks. kobber, der patineres. Tag udføres 
i mørke nuancer som naturskifer eller tagpap.   

Der er i ansøgningsmaterialet følgende oversigtsplan, hvoraf også fremgår, at enfamilieshuset får et brutto-
etageareal på 487,2 m2, og at det samlede bebyggede areal herefter udgør 670,5 m2. Der udføres samtidig et 
nyt beplantningsområde på 190 m2.  
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Horsens Kommune har videre oplyst, at projektet er ca. 1,5 km fra Natura 2000-område nr. 56 (habitatområde 
H52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave og fuglebeskyttelsesområde F36, Horsens Fjord og Endelave). 
Det er kommunens vurdering, at projektet kan realiseres uden at skade arter eller naturtyper, som indgår i 
udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder. Det vil heller ikke indskrænke eller forringe egnede yngle- eller 
rastepladser for områdets bilag IV-arter.   

Horsens Kommune har sammenfattende vurderet, at det ansøgte i udgangspunktet ikke strider mod frednin-
gens overordnede formål, da det umiddelbart vurderes, at de landskabelige værdier ikke påvirkes negativt på 
grund af terrænforholdene og beplantning i området. Modsat strider det ansøgte med fredningens bestem-
melse om, at der ikke må opføres ny bebyggelse. Det ansøgte vurderes ikke at stride mod kommuneplanens 
retningslinjer. Kommunen er indstillet på at give landzonetilladelse til opførelse af et enfamilieshus på betin-
gelse af, at erhvervsbygningen nedrives, og at enfamiliehuset opføres med samme placering og på nærmere 
bestemte vilkår om størrelse og udformning. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 15. marts 2022 ved Martin Møller-
Heuer, Bjarne Golles og Per Andersen. Endvidere deltog Niels Jakobsen med arkitekt Carsten Kronborg og 
rådgiver Carsten Fynbo, Horsens Kommune ved Mogens Christensen og Helle Kousholt og Danmarks Natur-
fredningsforening ved Asger Spangsberg. Projektet blev gennemgået. Det blev oplyst, at Niels Jakobsen ønsker 
at ændre ejendommens status fra en erhvervsejendom til en beboelsesejendom. Det vil være en bedre udnyt-
telse for området og det fredede landskab. Han bruger nu ejendommen til sin murerforretning, men både den 
og alt oplag vil blive flyttet til en anden placering uden for fredningen, hvis projektet gennemføres. Han vil 
gerne beholde den nuværende bygning til garage og opbevaring af maskiner og redskaber. Men den vil blive 
afkortet og dermed mindre, og han er indstillet på en yderligere afkortning, hvis fredningsnævnet stiller det 
som en betingelse ved projektets godkendelse. Det er hensigten at etablere et gårdanlæg, som er tilpasset 
området, og som er mere tilbagetrukket fra vejen end den nuværende bygning. Det er naturligt med beplant-
ning ved et gårdanlæg, og beplantningen vil medvirke til at skjule bebyggelsen fra vejen, men det er i øvrigt 
ikke hensigten med beplantningen at skjule bebyggelsen. Boligen får et bruttoetageareal på 487 m2, heraf ca. 
296 m2 i grundplan, hvortil kommer en overdækket terrasse på 33 m2.  

Mogens Christensen oplyste, at det er Horsens Kommunes opfattelse, at det er en god ide at få ryddet op i 
fredningen, så erhvervsgrunden ændres til en traditionel bebyggelse. Kommunen har dog endnu ikke forholdt 
sig til det konkrete projekt, men vil afvente fredningsnævnets stillingtagen.  

Asger Spangsberg oplyste, at det er Danmarks Naturfredningsforenings udgangspunkt, at nyt byggeri skal ske 
på den eksisterende sokkel. Men foreningen vil ikke modsætte sig en ændret placering, hvis der kan findes 
frem til et projekt, som er tilpasset landskabet til gavn for fredningen. Det ansøgte projekt er dog for markant 
til, at der bør meddeles dispensation.  

Det blev aftalt, at arkitekt Carsten Kronborg sender projektmaterialet digitalt til fredningsnævnet.  

Fredningsnævnets formand omtalte problematikkerne ved projektet, herunder særligt udgangspunkt om for-
bud mod nyt byggeri, placeringen af nybyggeri i forhold til eksisterende byggeri og byggeriets størrelse og ydre 
fremtræden. Han anførte, at fredningsnævnet vil træffe afgørelse i sagen og ved et afslag i muligt omfang vil 
omtale retningslinjer for et fremtidigt projekt.   

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Bjergene ved Stensballe betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er 
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udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Der er i fredningen forbud mod at opføre ny bebyggelse og mod at foretage udstykning, og begge bestemmel-
ser skal medvirke til at sikre, at der ikke opføres nye boliger mv. i fredningen på ejendomme, hvor der ikke i 
forvejen er sådanne bygninger. 

Ejendommen er i dag en erhvervsejendom med et bebygget areal på 200 m2, og fredningsnævnet finder på 
den baggrund ikke, at det er i strid med fredningens formål at tillade opførelse af en beboelsesbygning på 
ejendommen i stedet for erhvervsbygningen, da det ikke i sig selv vil have en negativ betydning for oplevelsen 
af fredningen og landskabet. 

Fredningsnævnet er derfor principielt indstillet på at meddele dispensation til opførelse af en beboelsesbyg-
ning med en sædvanlig garage på ejendommen. 

Fredningsnævnets praksis er beskrevet ovenfor og viser som i andre fredninger, at det er udgangspunktet, at 
bebyggelse, der erstatter anden bebyggelse, skal have samme placering og størrelse. Det er også konkret un-
derbygget i fredningens bestemmelse om, at fredningsnævnet kan tillade, at lovligt eksisterende bebyggelse 
genopføres efter brand eller anden hændelig undergang, men at det er en forudsætning, at bebyggelsen har 
ca. samme størrelse, placering og udformning som den tidligere bebyggelse. Det kan i den forbindelse ikke 
tillægges anden betydning, at der i selve fredningsbestemmelserne blev givet en konkret tilladelse til at opføre 
en beboelsesbygning på op til 400 m2.  

Ansøgningen omfatter opførelse af et enfamilieshus på 487,2 m2, som sammen med den del af den eksiste-
rende bygning, der bibeholdes, medfører et samlet bebygget areal på 670,5 m2, og som opføres med en mar-
kant anderledes og mod nord markant mere synlig placering i landskabet. 

Det er fredningsnævnets opfattelse, at projektet har et indhold og omfang, som gør, at det er i strid med 
fredningen, og fredningsnævnet har derfor ikke kompetence til at meddele dispensation til projektet i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

Fredningsnævnet er dog efter en konkret vurdering af ejendommen og dens placering i landskabet og den 
eksisterende bygningsmasse indstillet på at meddele dispensation til et projekt med en beboelsesbygning i ét 
plan på op til 250 m2 eller et traditionelt 1½-plansbyggeri med et bebygget grundareal på op til 200 m2, hvis 
fredningsnævnet i øvrigt kan godkende dets ydre fremtræden og placering, som skal være markant tættere 
på den eksisterende bebyggelse end i det foreliggende projekt. 

Fredningsnævnet er endvidere på samme vilkår indstillet på at meddele dispensation til en sædvanlig størrelse 
garage.  

Der kan ved en dispensation forventes fastsat et vilkår om, at ejendommen ikke bruges til oplag af nogen art 
til brug for erhvervsvirksomhed.  

Klagevejledning 

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 naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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: 
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 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). Klage-
gebyret 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 Miljø- og 
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen 
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende 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 en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
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 afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation 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 dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Per Andersen, 
2. Linjen A/S, 
3. Niels Jakobsen, 
4. Horsens Kommune, sagsnr. 01.05.10-K08-1-22, 
5. Miljøstyrelsen, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
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7. Danmarks Naturfredningsforening, Horsens, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Horsens, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet, 
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 11. maj 2022 

 

FN-MJØ-055-2022. Solceller 

Fredningsnævnet modtog den 4. maj 2022 Horsens Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opsætte 
solceller på matr.nr. 14e Haldrup By, Vær, Bjergene 28, 8700 Horsens. Ansøgningen er indsendt af ejendom-
mens ejer Michael Haargaard. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund  

Ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 9. november 2016 om fredning af Bjer-
gene ved Stensballe. Det er fredningens formål at sikre og forbedre de landskabelige værdier i området, her-
under sikre, at området fremtræder som et overvejende åbent landskab med enkelte solitære træer og le-
vende hegn i sammenhæng med de tilstødende fredede områder og skovområder, at sikre og forbedre områ-
dets rekreative værdier, herunder offentlighedens adgang til området via et stisystem, at skabe grundlag for 
naturpleje og at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, som Natura 2000-
området er udpeget for at beskytte.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at til- og udvendig ombygning af eksisterende bygninger kræver 
fredningsnævnets tilladelse med hensyn til størrelse og udformning, inkl. materiale- og farvevalg.  

Horsens Kommune har oplyst, at ejendommen er på ca. 2,3 ha med en beliggenhed i det åbne land godt én 
km øst for bygrænsen til Horsens. Ejeren ønsker at opsætte solceller på staldbygningen. Taget har sort tagpap 
og vender øst og vest med en taghældning på 30 grader. Solcellerne er matsorte med sorte strømstriber, 
matsorte rammer og antireflektivt glas. De fordeles med 18 m2 på hver side af taget. 

Projektet er illustreret på følgende måde, hvor tagfladerne med solceller er markeret med røde prikker: 
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Horsens Kommune har videre oplyst, at projektet er ca. 0,8 km fra Natura 2000-område nr. 56 (habitatområde 
H52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave og fuglebeskyttelsesområde F36, Horsens Fjord og Endelave). 
Det er kommunens vurdering, at projektet kan realiseres uden at skade arter eller naturtyper, som indgår i 
udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder. Det vil heller ikke indskrænke eller forringe egnede yngle- eller 
rastepladser for områdets bilag IV-arter.   

Horsens Kommune har sammenfattende vurderet, at det ansøgte ikke strider mod fredningens bestemmelser. 
På grund af terræn og beplantningsforholdene på stedet vil solcellerne ikke kunne ses fra det omkringliggende 
landskab og vil derfor ikke påvirke oplevelsen af fredningen i nævneværdig grad. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Bjergene ved Stensballe betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er 
udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Det er udgangspunktet for fredningsnævnets praksis, at der kan meddeles dispensation til opsætning af sorte 
solceller på sorte tagflader, hvis solcellerne opsættes symmetrisk. 

På den baggrund og da solcellerne konkret ikke findes at have nogen betydning for oplevelsen af fredningen, 
meddeler fredningsnævnet dispensation.  

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand, jf. forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5. 

Klagevejledning 

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 naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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. 
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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). Klage-
gebyret 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 Miljø- og 
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen 
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende 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 en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
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 afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation 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 dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjørn Rømer Westh (ministerudpeget medlem), 
2. Per Andersen (kommunalt valgt medlem), 
3. Michael Hargaard, 
4. Horsens Kommune, sagsnr. 01.05.10-K08-5-22, 
5. Miljøstyrelsen, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Horsens, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Horsens, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet, 
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 7. juni 2022 

 

FN-MJØ-046-2022. Enfamilieshus 

Fredningsnævnet modtog den 5. maj 2022 Horsens Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opføre et 
enfamilieshus på matr.nr. 1e Stensballe By, Vær, Bjergene 5, 8700 Horsens. Ansøgningen er indsendt af arki-
tektfirmaet Linjen A/S for ejendommens ejer Niels Jakobsen. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation til en begrænset del af projektet. Begrundelsen for afgørelsen er 
anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

 

1. Fredningsnævnets afgørelse af 5. april 2022 (FN-MJØ-011-2022) 

Fredningsnævnet traf den 5. april 2022 følgende afgørelse om ikke at meddele dispensation til et andet projekt 
på ejendommen: 

”Ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 9. november 2016 om fredning af Bjergene 
ved Stensballe. Det er fredningens formål at sikre og forbedre de landskabelige værdier i området, herunder sikre, 
at området fremtræder som et overvejende åbent landskab med enkelte solitære træer og levende hegn i sam-
menhæng med de tilstødende fredede områder og skovområder, at sikre og forbedre områdets rekreative vær-
dier, herunder offentlighedens adgang til området via et stisystem, at skabe grundlag for naturpleje og at medvirke 
til at sikre en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at be-
skytte.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at der ikke må foretages terrænændringer. Arealerne må ikke anvendes 
til oplag og opstilling af udrangerede maskiner og lignende. Ejendommene må ikke udstykkes, og der må ikke 
foretages arealoverførsler, medmindre fredningsnævnet godkender det. Sædvanlige arealoverførsler mellem 
landbrugsejendomme kræver dog ikke tilladelse af fredningsnævnet. Der må ikke opføres ny bebyggelse. Fred-
ningsnævnet kan tillade, at lovligt eksisterende bebyggelse genopføres efter brand eller anden hændelig under-
gang. Det er en forudsætning, at bebyggelsen har ca. samme størrelse, placering og udformning som den tidligere 
bebyggelse. Fredningen hindrer ikke, at der efter fredningsnævnets godkendelse af størrelse, udformning, herun-
der materiale- og farvevalg, og placering kan opføres de for jordbrugsdriften erhvervsmæssigt nødvendige drifts-
bygninger i tilknytning til det eksisterende bygningsareal. Til- og udvendig ombygning af eksisterende bygninger 
kræver fredningsnævnets tilladelse med hensyn til størrelse og udformning, inkl. materiale- og farvevalg. Der må 
ikke etableres ny beplantning med træer, buske eller læhegn. 

Det fremgår videre af fredningsbestemmelserne, at der på ejendommene matr.nr. 33a og 34a Haldrup By, Vær i 
nærheden af det hidtidige bebyggelsesareal på matr.nr. 34a Haldrup By, Vær kan opføres et stuehus med et samlet 
boligareal på maksimalt 400 m2 og de for jordbrugsdriften erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger Ejeren 
har dog ret til at opføre en driftsbygning på mindst 500 m2. Bebyggelsens nærmere beliggenhed, udformning og 
ydre fremtræden, herunder farver og materialevalg skal godkendes af fredningsnævnet. Projektet blev gennem-
ført efter fredningsnævnets dispensation af 12. november 2019 (FN-MJØ-091-2019). 

Fredningsnævnets har i øvrigt truffet følgende afgørelser om byggeri i fredningen: 

Fredningsnævnet meddelte den 14. november 2014 dispensation til på matr.nr. 6d Haldrup By, Vær at opføre en 
beboelsesbygning på 231 m2 og en garage/et værksted på 102 m2 med en hems/et depot på 55 m2 til erstatning 
for det eksisterende byggeri i form af en beboelsesbygning med et samlet etageareal på 216 m2 og en ga-
rage/værkstedsbygning på 241 m2 (FN 2014.98). 

Fredningsnævnet meddelte den 27. september 2016 dispensation til at opføre en ny hovedbygning med anneks 
på matr.nr. 4c Stensballe By, Vær. Ved projektet blev der etableret to boliger med et samlet boligareal på i alt 
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384,5 m2 i form af et boligareal i stuehuset på 247,7 m2 og et boligareal i annekset på 70,2 m2 til erstatning for 
eksisterende byggeri på i alt 381 m2. Bebyggelsen blev opført med samme placering som den eksisterende bebyg-
gelse (FN-MJØ-89-2016). 

Fredningsnævnet meddelte den 13. marts 2019 dispensation til at opføre et enfamilieshus og et maskinhus på 
matr.nr. 35a Haldrup By, Vær. Ved projektet blev der opført et stuehus på 277 m2 med indbygget garage på 103 
m2 og et overdækket areal på 28 m2, i alt 305 m2 til erstatning for eksisterende byggeri på i alt 303 m2. (FN-MJØ-
136-2018).   

Sagens baggrund 

Horsens Kommune har oplyst, at ejendommen er en erhvervsejendom på 0,66 ha i området Bjergene i det åbne 
land ca. 400 meter øst for bygrænsen til Horsens. På ejendommen ligger i dag en erhvervsbygning på 200 m2. De 
eksisterende forhold er i ansøgningen beskrevet således, at grunden og ejendommen skiller sig ud fra det om-
kringliggende, idet erhvervsanvendelsen omfatter opmagasinering af containere og stilladser rundt på grunden. 
Bygningen er nedslidt og anvendes til opmagasinering af værktøj og biler. Ejeren ønsker at ændre ejendommens 
status fra erhverv til bolig. Der søges om tilladelse til at opføre et enfamilieshus i forbindelse med den eksisterende 
erhvervsbygning og anvende denne til garage efter renovering af facade med træbeklædning i mørke nuancer og 
paptag. Desuden nedbrydes fem meter af denne bygning. Det nye enfamilieshus er i ansøgningen beskrevet såle-
des, at det er disponeret som et vinkelhus og placeret på en sådan måde, at det danner et lille gårdmiljø. Huset 
trækkes ind bag den eksisterende beplantning, og der suppleres med træer foran den eksisterende bygning, så 
hele bygningsmassen syner mindst mulig fra vejen. Huset planlægges udført i stil med de gamle landbrugshuse, 
som ofte er forhøjet med trempler med en let beklædning. Facader/base opføres i tegl, trempel og gavle tænkes 
inddækket i metal, f.eks. kobber, der patineres. Tag udføres i mørke nuancer som naturskifer eller tagpap.   

Der er i ansøgningsmaterialet følgende oversigtsplan, hvoraf også fremgår, at enfamilieshuset får et bruttoetage-
areal på 487,2 m2, og at det samlede bebyggede areal herefter udgør 670,5 m2. Der udføres samtidig et nyt be-
plantningsområde på 190 m2.  

 

 

Horsens Kommune har videre oplyst, at projektet er ca. 1,5 km fra Natura 2000-område nr. 56 (habitatområde 
H52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave og fuglebeskyttelsesområde F36, Horsens Fjord og Endelave). Det 
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er kommunens vurdering, at projektet kan realiseres uden at skade arter eller naturtyper, som indgår i udpeg-
ningsgrundlag for Natura 2000-områder. Det vil heller ikke indskrænke eller forringe egnede yngle- eller raste-
pladser for områdets bilag IV-arter.   

Horsens Kommune har sammenfattende vurderet, at det ansøgte i udgangspunktet ikke strider mod fredningens 
overordnede formål, da det umiddelbart vurderes, at de landskabelige værdier ikke påvirkes negativt på grund af 
terrænforholdene og beplantning i området. Modsat strider det ansøgte med fredningens bestemmelse om, at 
der ikke må opføres ny bebyggelse. Det ansøgte vurderes ikke at stride mod kommuneplanens retningslinjer. Kom-
munen er indstillet på at give landzonetilladelse til opførelse af et enfamilieshus på betingelse af, at erhvervsbyg-
ningen nedrives, og at enfamiliehuset opføres med samme placering og på nærmere bestemte vilkår om størrelse 
og udformning. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 15. marts 2022 ved Martin Møller-Heuer, 
Bjarne Golles og Per Andersen. Endvidere deltog Niels Jakobsen med arkitekt Carsten Kronborg og rådgiver Car-
sten Fynbo, Horsens Kommune ved Mogens Christensen og Helle Kousholt og Danmarks Naturfredningsforening 
ved Asger Spangsberg. Projektet blev gennemgået. Det blev oplyst, at Niels Jakobsen ønsker at ændre ejendom-
mens status fra en erhvervsejendom til en beboelsesejendom. Det vil være en bedre udnyttelse for området og 
det fredede landskab. Han bruger nu ejendommen til sin murerforretning, men både den og alt oplag vil blive 
flyttet til en anden placering uden for fredningen, hvis projektet gennemføres. Han vil gerne beholde den nuvæ-
rende bygning til garage og opbevaring af maskiner og redskaber. Men den vil blive afkortet og dermed mindre, 
og han er indstillet på en yderligere afkortning, hvis fredningsnævnet stiller det som en betingelse ved projektets 
godkendelse. Det er hensigten at etablere et gårdanlæg, som er tilpasset området, og som er mere tilbagetrukket 
fra vejen end den nuværende bygning. Det er naturligt med beplantning ved et gårdanlæg, og beplantningen vil 
medvirke til at skjule bebyggelsen fra vejen, men det er i øvrigt ikke hensigten med beplantningen at skjule be-
byggelsen. Boligen får et bruttoetageareal på 487 m2, heraf ca. 296 m2 i grundplan, hvortil kommer en overdækket 
terrasse på 33 m2.  

Mogens Christensen oplyste, at det er Horsens Kommunes opfattelse, at det er en god ide at få ryddet op i fred-
ningen, så erhvervsgrunden ændres til en traditionel bebyggelse. Kommunen har dog endnu ikke forholdt sig til 
det konkrete projekt, men vil afvente fredningsnævnets stillingtagen.  

Asger Spangsberg oplyste, at det er Danmarks Naturfredningsforenings udgangspunkt, at nyt byggeri skal ske på 
den eksisterende sokkel. Men foreningen vil ikke modsætte sig en ændret placering, hvis der kan findes frem til et 
projekt, som er tilpasset landskabet til gavn for fredningen. Det ansøgte projekt er dog for markant til, at der bør 
meddeles dispensation.  

Det blev aftalt, at arkitekt Carsten Kronborg sender projektmaterialet digitalt til fredningsnævnet.  

Fredningsnævnets formand omtalte problematikkerne ved projektet, herunder særligt udgangspunkt om forbud 
mod nyt byggeri, placeringen af nybyggeri i forhold til eksisterende byggeri og byggeriets størrelse og ydre frem-
træden. Han anførte, at fredningsnævnet vil træffe afgørelse i sagen og ved et afslag i muligt omfang vil omtale 
retningslinjer for et fremtidigt projekt.   

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Bjergene ved Stensballe betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation 
fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en 
forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er udpeget for. 
Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan øde-
lægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, 
eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 2 eller 3. 
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Der er i fredningen forbud mod at opføre ny bebyggelse og mod at foretage udstykning, og begge bestemmelser 
skal medvirke til at sikre, at der ikke opføres nye boliger mv. i fredningen på ejendomme, hvor der ikke i forvejen 
er sådanne bygninger. 

Ejendommen er i dag en erhvervsejendom med et bebygget areal på 200 m2, og fredningsnævnet finder på den 
baggrund ikke, at det er i strid med fredningens formål at tillade opførelse af en beboelsesbygning på ejendommen 
i stedet for erhvervsbygningen, da det ikke i sig selv vil have en negativ betydning for oplevelsen af fredningen og 
landskabet. 

Fredningsnævnet er derfor principielt indstillet på at meddele dispensation til opførelse af en beboelsesbygning 
med en sædvanlig garage på ejendommen. 

Fredningsnævnets praksis er beskrevet ovenfor og viser som i andre fredninger, at det er udgangspunktet, at be-
byggelse, der erstatter anden bebyggelse, skal have samme placering og størrelse. Det er også konkret underbyg-
get i fredningens bestemmelse om, at fredningsnævnet kan tillade, at lovligt eksisterende bebyggelse genopføres 
efter brand eller anden hændelig undergang, men at det er en forudsætning, at bebyggelsen har ca. samme stør-
relse, placering og udformning som den tidligere bebyggelse. Det kan i den forbindelse ikke tillægges anden be-
tydning, at der i selve fredningsbestemmelserne blev givet en konkret tilladelse til at opføre en beboelsesbygning 
på op til 400 m2.  

Ansøgningen omfatter opførelse af et enfamilieshus på 487,2 m2, som sammen med den del af den eksisterende 
bygning, der bibeholdes, medfører et samlet bebygget areal på 670,5 m2, og som opføres med en markant ander-
ledes og mod nord markant mere synlig placering i landskabet. 

Det er fredningsnævnets opfattelse, at projektet har et indhold og omfang, som gør, at det er i strid med frednin-
gen, og fredningsnævnet har derfor ikke kompetence til at meddele dispensation til projektet i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

Fredningsnævnet er dog efter en konkret vurdering af ejendommen og dens placering i landskabet og den eksi-
sterende bygningsmasse indstillet på at meddele dispensation til et projekt med en beboelsesbygning i ét plan på 
op til 250 m2 eller et traditionelt 1½-plansbyggeri med et bebygget grundareal på op til 200 m2, hvis frednings-
nævnet i øvrigt kan godkende dets ydre fremtræden og placering, som skal være markant tættere på den eksiste-
rende bebyggelse end i det foreliggende projekt. 

Fredningsnævnet er endvidere på samme vilkår indstillet på at meddele dispensation til en sædvanlig størrelse 
garage.  

Der kan ved en dispensation forventes fastsat et vilkår om, at ejendommen ikke bruges til oplag af nogen art til 
brug for erhvervsvirksomhed.”  

 

2. Den aktuelle ansøgning 

Horsens Kommune har oplyst, at det bebyggede grundareal for den nye bygning er reduceret til 200 m2 plus 
en tagetagetrempel på ca. 130 m2. Den eksisterende bygning på ejendommen reduceres til 150 m2 til anven-
delse som garage og til hestehold. Huset planlægges opført i stil med de gamle landbrugshuse, som ofte er 
forhøjet med trempler med en let beklædning. Facader/base opføres i tegl, trempel og gavle tænkes inddæk-
ket i metal, f.eks. kobber, der patineres. Tag udføres i mørke nuancer som naturskifer eller tagpap.  

Horsens Kommune har videre oplyst, at projektet er ca. 1,5 km fra Natura 2000-område nr. 56 (habitatområde 
H52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave og fuglebeskyttelsesområde F36, Horsens Fjord og Endelave). 
Det er kommunens vurdering, at projektet kan realiseres uden at skade arter eller naturtyper, som indgår i 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder. Det vil heller ikke indskrænke eller forringe egnede yngle- 
eller rastepladser for områdets bilag IV-arter.   

Horsens Kommune har sammenfattende vurderet, at det reviderede projekt, hvad angår størrelse, lever op til 
fredningsnævnets afgørelse af 5. april 2022. Der ses dog ikke at være ændret på afstanden til eksisterende 
byggeri. Kommunen er indstillet på at give landzonetilladelse, hvis enfamiliehuset rykkes tættere på det eksi-
sterende byggeri. 
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Projektet er i ansøgningsmaterialet illustreret på bl.a. følgende måde: 

 

 

 

 

3. Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 25. maj 2022 ved Martin Møller-Heuer, 
Bjørn Rømer Westh og Per Andersen. Endvidere deltog Niels Jakobsen med arkitekt Simon Kristoffersen og 
rådgiver Carsten Fynbo, Horsens Kommune ved Mogens Christensen og Helle Kousholt og Danmarks Natur-
fredningsforening ved Asger Spangsberg. Projektet blev gennemgået. Boligens placering var markeret i mar-
ken, og det blev præciseret, at den er rykket tættere på garagen end i det indsendte projekt og således nu er 
seks meter fra garagen. Det blev oplyst, at en del af den slørende beplantning mod vest er på nabomatriklen. 
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Danmarks Naturfredningsforening udtalte sig imod projektet særligt med henvisning til, at der alene bør byg-
ges på den eksisterende sokkel. Fredningsnævnet tilkendegav sagens udfald. 

 

4. Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningsnævnet bemærker indledningsvis, at det ved afgørelsen af 5. april 2022 blev bestemt, at der på ejen-
dommen alene kan være en almindelig størrelse garage. Fredningsnævnet meddeler herefter dispensation til 
en garage på 60 m2, som kan indrettes i den østlige del af den eksisterende bygning, der i øvrigt i det hele skal 
fjernes.  

Der kan alternativt ske nedrivning af hele bygningen og opførelse af en ny garage på 60 m2 med samme pla-
cering, men den ydre fremtræden skal i givet fald godkendes af fredningsnævnet, inden den kan opføres.  

Fredningsnævnet kan efter en konkret vurdering af det nu ansøgte projekt og ejendommens placering i land-
skabet meddele dispensation til den ansøgte bygning, som dog ikke kan overstige 200 m2 i grundplan, inkl. 
overdækkede arealer. Dispensationen meddeles derfor med den begrænsning, at der ikke også kan opføres 
den del af bygningen mod nord, som er i ét plan med en terrasse ovenpå. Dispensationen omfatter således 
heller ikke en eventuel altan mod nord. Bygningen må i overensstemmelse med det korrigerede projekt ikke 
opføres mere end seks meter fra garagen.  

Dispensationen meddeles på vilkår om, at beplantningen omkring boligen ikke må fjernes eller udtyndes.  

 

5. Klagevejledning 

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 naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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). Klage-
gebyret 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 Miljø- og 
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen 
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
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Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende 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 en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
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 afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation 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 dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Per Andersen, 
2. Linjen A/S, 
3. Niels Jakobsen, 
4. Horsens Kommune, sagsnr. 01.05.10-K08-1-22, 
5. Miljøstyrelsen, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Horsens, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Horsens, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet, 
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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