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Fredningen har følgende omfan~:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidi~t eller vedvarende, således at

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbringes transformatorstationer, telefon-. og tc1egrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure. udsalg~steder, isbode~~\ vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg Cl' inc1forsUlCtmed, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

II, c;a..1 3~ 08.. k 8 e, 2!!d ..., !, .,1''' n ..."':~ by -, ,;, .,. >, ... "'(f' sogn,
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Idet fredningsm'Cvnet for ~"J-k~,t/amt modtager og godi~der foranstående
: frcclningstilbud, be~mmes det. at tilbudct skal lyses som sc~tut på mat~2;; A· ,9g$:', (j( lfJ,>Y e.t
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Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en f!enpart bedes hcnlagt på aktcn.
M.h.t.pantehæftelBer,br~eretti~leder,aerv1tutter o~ øvr.i~e byrder hen-

Fredningsnævnet for ~,-t~kc:( amt, den '1)1'/., 19.5~. vi ees til tin~bo~en
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Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, således at
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 24968604, 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

Thisted Kommune  

 

Den 21. november 2020 

FN-NJN-74-2020: Materialedepot ved Skinnerup kirke. 

Fredningsnævnet har den 26. oktober 2020 fra Thisted Kommune modtaget udtalelse om ansøgning 
vedrørende etablering af materialedepot på matr.nr.8m og 38*) Skinnerup By, Skinnerup, belig-
gende ved Skinnerup kirke, Centralvej 3**), 7700 Thisted. 

Fredningsnævnet har på det foreliggende grundlag behandlet sagen i det samlede nævn, og har be-
sluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealet er omfattet af deklaration af 14. juli 1954 til sikring af Skinnerup kirkes frie beliggenhed og 
som har bestemmelse om, at der ikke må bebygges således at indsigten til eller udsigten fra kirken 
hindres. 

Der ansøges om tilladelse til at etablere et nyt materialedepot på nordsiden af kirkegårdsdiget, og i 
tilknytning til det eksisterende materialedepot. 

Aalborg Stift har i mail af 29. juli 2020 og 8. oktober 2020 anbefalet det ansøgte, idet der henvises 
til kirkegårdskonsulent Mogens Andersens mail af 21. september 2020. Det fremgår heraf blandt 
andet det anbefales, at der udføres en løsning, hvor den del, der er i vandret niveau, ligger under ter-
ræn ved diget, udføres af beton. Den del, der ligger over terræn i vandret niveau ved diget, udføres 
med træbeklædning i overensstemmelse med nedenstående skitse: 
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Thisted Kommune kan anbefale det ansøgte, der vurderes kun i beskedens omfang at påvirke for-
målet med fredningen. 

Det fremgår af Arealinformation, at arealerne ikke er omfattet af Natura2000-indteresser. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Skinnerup kirke 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 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 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 
 
Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger om anlæggets placering og stør-
relse meddel dispensation på vilkår, at arbejdet udføres som beskrevet af kirkegårdskonsulenten. 

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 selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens ud-
løb. 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 

http://www.naevneneshus/


3 
 

(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 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis 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 
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 afgørel-
sesudkast i partshøring. 

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 bort-
falder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

Med venlig hilsen 

Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 
2. Esben Oddershede 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Aalborg Stift, 
5. Kirkegårdskonsulent Mogens Andersen, 
6. Thisted Provsti, 
7. Menighedsrådet ved Skinnerup kirke, att. Thomas Kristoffersen, 
8. Museum Thy, 
9. Thisted Kommune, att. Kristian Rønnow Nielsen, 
10. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

http://www.-naevneneshus/
http://www.-naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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11. Danmarks Naturfredningsforening, Thisted, 
12. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
13. Dansk Ornitologisk Forening, Thisted, 
14. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
15. Friluftsrådet, centralt, 
16. Friluftsrådet, kreds Nordvest. 

 

Rettelse: 

*) skal rettelig være matr.nr. 10a Skinnerup By, Skinnerup, 

**) skal rettelig være Klitmøllervej 10, 7700 Thisted 
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