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Pr.u. 9/50.
EjerlaTI aøn.p.
biDd: lY Dla4: 146.
art. nr-: 154.
sogn: aørup.

Anmelder:
FRED.NIlfGS.lA'VNE! FOR S0DERBOJlI

AM!SRÅDSKREDS.

, r e d n i n g s t 1 l b u d.

Undertegnede mejeribestrrer Hans Madlen Frint., Hørup,
tilb~der herved som ejer at ejendoMmea indfør~ 1 t1ngDoC8n tor
Hørup biD4 IV blad 14', art. nr. 154 Hørup ejer1sT cg 80,., at
lade nedennævnte areal at art. nr. 154 fred ••

Arealet beskrives 81184 ••:
:Pareel JU". 199/38, tor".l" l, Hørup koridiairiki, hTorpl

er bygget den mig t11h.trende Tilla ·Solhje.·.
P'r.Ging_ har :rølgelldeo.tug:
Arealerne ml ikke yderligere bebygges eller beplante.

med andet end almindelige trui1~ræer ~.le~ldigi el~ yedTa-
rende, ligesom der heller ikke på arealerne -' graT •• grue eller
anbril1&es transformatorstationer, teletoJt- eg iele,rataa ••er ol
lienente, derpå ej opeeties skve, udØalgsstHft', tsboder, ...e_
t1l beboe1s. eller foretage. opbevariq at " ••Ob8'1" eller lia-
nend. økøahedøtoret1rren4e gens~aa4••

Ejeren forbeholder sig ret 'i1 at optere el høne.hus pi ~
let.

For fre4Jti.:nge kraTer je, lqen erø'tatr.1:ag.
I...er 1D4tor.tAet med, ., onnstlenu :fredning.tilbud.

tin.,.,.. •• pIL min cne1lnævnte ffJendom, dog 114.n udgift tor Jl1, ..
PAialeberettiget i åeBhold til foranstlende er tre4n1..--

~t tor Sønderbore aatørå.skreds og H-.rap menighedør'C ~«r
tor a1g. \

..... _.- .... .-_ .... .- .......... !
Idet fredA1 ..... vnel ~or Senderbore amtsrådekrada modt ..

ger og C04ken4.r for.n.tA~ •• trelA~.tilbud, bestemme. 4et,
at t11'-4e' skal 1;i.~ •• 80 ••• 2"Y1_t på ejendOD1mell i.tf.r' i
tingbOlo tor Hønp bi_ 11' blad 146. art. nr. 154 Hørup .~'erl ....
og so•• , areel 1følge tingbog •• 1368 .2.

8erT1tutten er oprykkende 1 det videst mulige omfSJlI.
Med hensyn til foransiåeade servitutter, byrder ellar ",'e-

hæftelser at enhvergarl henvise. til vedhæftede t1ngbog~tte"~
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ror ejereD i~ølge fuldmagt, Kirkeherup den ll. maj 1'53.
Andreas Wille.en.

Begæreø tinglyst med l. prioritet, idet attesteres, at
reglerne i naturfredningsloveR, særlig dennes § lo, er iagi-
taget.

FBEDNIlfGSUVN.E! FOR SØNDERBORG AM!8WS.KRBDS.

den 20. januar 1954.
A. :Slehr.
formand.

fri for stempel og gebyr til
det offintlige 1 medt. at na-
turfred~nsslov nr. 140 at
1.7/5.193'1- § 33.

IDdført 1 dagbosen tor retekredm nr. 93 og 94,
Sønderborg købstad m.y. og Åls herreder.
Benderborl. den 26. jaasar 1954. Dagbo, ar.286.
L7s1.~1D&bo&1 Hørup bl.IY _1.14',Akt:.ka' ; II a

- afd.II nr. , -
Fuldmagt at lo. ma~ 1953 er fo~.t.

T1:ngbogdQDDD:erea
i B.wadi.

Sønderborg. tingbog.tører.
, 14 •• 2,- kr.
db,;. 286.

/Philll,.....

...,...--......... ,....._ ...--.....

~ilstilles Statsministeriet, 1.depRrtement, København,
idet afskriftens rigtiehed bekræftes.

Naturfredningsnz:Jvnet 'dhn . juni ili957.for VI ,-?/1
Sønderborg amtsråd:::kreds. / ~//rvv?(

J.J.Bek.
sU9Pl.
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Fred.. 9/50.
Ejerlav: Hørup.
bindt II blad: 58
art. nr.: 53.
SOIlU Sønt.

Amnelder:
:rREDBlIiGSRÆVNElf FOR SØIDERBON

A.M!SIDSKREDS.

P r e d n i n g a t i 1 b u d •
.......... - ... _- ........... _-- .. - ...

UndertegDede snedkermester Claus bad og hustru. Anna laa•.,
t. Jacobsen, Kirkehørup, tilbyder herved sem ejere at ejendomaeD
indført i tingbogen for Hørup bind II blad 58, art. nr. 53 Hørup
ejerlav og sogn, at lade nedenuETnte areal at art. nr. 53 fred ••

Arealet beskrives sAledes: parcelnumrene 35,36 og 37 kortblad l,
kortdistrlkt IIøruQ•35/1.3 ... ~FarceLnumaer) ~ samaea_e •••

Fredningen har tølgeJ'ldeamtu,_
Arealerne al ikke bebygge. eller beplant •• med ande' en.

almindelige trugtt~r midlertidigt eller vedvarende, ligesom
der heller ikke pA arealerne ml gra... gru. eller anbringe.
transformatorstationer, teleton- og telegratmaster og ligne".,
derpå ej opsætte. skure~ udsalg.ateder, isboder, Togne t11 baDoelse
eller ~oretages opbeTarinc at redska bel" eller lignende skønhed.-
forstyrrende genstande.

Ejerne forbeholder sig rat til at udvide den nUYæren4e b7g-
ning med en tilbygning, dog ikke udoTer den nUTllreAde bygnings
høj'e.

Såtremt kirke.'alden aedn1Tes, er ejerne indfors"., med,
at det areal, hTorpå k#rkestalden har Tære;; op1'er'i,ikke snTen-
.es til ny bebyggelse.

For fredningen kræver Ti inge. erstatni-a.
l1 er lndtorst'" med, at oTenstående t'redJlingst11lnul'linc-

17888 på vor oven.ftte ejendopa,d.og uden .,if" for •••
Påtalebeeettiget 1 henhold' til foranstående er fredainc_DæT-

net :tor SøDderborg amtsrådskreds og Hørup sogns menighed ••"
hyer for øig. - - - ~ - ~ - - ~ ~

14 •• 1.... ' •••*" .., ter ~t~,'.""'r.~~'.ft""""..... ,..
'-JWa4W tonll"u.m,. t:r·tt\iA_.Ul~. b.t.... 4.'•• , '11-

__t IU"f'l tilell •• 10m •• rY1.' p4_Je.do;'" l.'e:rt l tl..,.....
iJ,.- ter ;',eNI\W.ll 'bl.58. fil".... ') '''OWj,l .~ •• 1" 0« .(J•• aNal

.... 2'1telt." lu.aMs- 11" • •
~:'"l'at'en øl" °i/t'1'k.k.Hh'iJi "114"' M~i,.OSrllA,nc.
, 04 be081Il \11 lOn.uU.,~'l. _n1 tu t:ter. I:.,rd- el1ft" p.nate-

t~.r:'tfl~_ .t eD!':•• " an 13_• .i.~~"t11 vedt8.r •• e t1Qci'lOiS.. t:t••'.



l,

,I,: I
'i' 1I1l
"

" r(

I

I

~!'~

ri
I

t,
l

\
, ~

1\; '1
'I I ,\,

~OK.~ort f~lftehøru.p den. u. -J 195).
Begeres ~Ji_".d lIø"~'t ide", attestere.,

at reglerne i Datuxtredni"slove., særlig dennes § 10, er iagt-
taget.

FREDBIJlGSB.iV!lE! :rOR SØIDElmORG AlftSR!DSKREDS,
den 20. januar 1954.

A. BlæbJ'.formand. II.J.Bek.
sekr.

fri tor atempel og gebyrt11 det offentlige 1 melt.af na-turtrednings10T nr.140 at 17/5.
193' § 33.

Indført i dagbogen for retskreds nr.93 og 94
Sønderborg købstad m.T. og Als herreder.
Sønderborg, da 26. jaauar 1954. Dagbog nr. 287.
L,8t.!ingbog: RØruJ 't.II.bl.5B,Ak':Skab 1.111•

- afd.II. Jtr.7-
!1ncbogdemmeren 1
Sønderborg. BtJwadt.

ti:n&bo pt ør er. /Ph1111paell.
, 14.. 2,- kr.
dbg. 28'7'.

Tilstilles Statsministeriet, 1.departement,København,
idet udskriftens rigtighed bekraftes.

]\f ;,tv l'Iredl1.ingsnævnet
ror

Sønderborg 3IUtsrådskreds.

, den 1~. juni 1957.
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t101leJer. aøru .. aop'ri4 li.lrkoh.Ji\lp, øen. 24. t.~r 1954.
DcNdn1o~.. liu.ut. lil.la J'l'rg(4'1sen. tte1ar. J..... 1I'rd.r11E 1011t.

,\11 .a~IU1,G.&tltt41•. :'lIIl.... ~ .cen_rille" ter un4.roUIY.t t.N&-
_'''cd. 4okum.nt blkrw~t•• ~t un~ort.sne4'torm&D4 tor .øen.......•

.._-- .. - ............. .- ... ---
ll.a~r•• t1QSlyø' ~.d l. r1ori'.', 140' a~'.at.~••, at

reelem. 1 M 1iUl'tr.dzjln;.;ølo~.n,eld"lig 4',11I1e._~ lo, er 1&1"_&1".
'.la::,D.. 1M ....tUV~: X' ':"\ll.. ~.:!I...J::h~(i.Q(I AmS1'lJDSIUuU>S,

/'

l! d~4 18. ~r'.1954.
A. ~.J..i'.r•
10rM.n4.

Al.ll".ri.liet; aod4ølor I~.".d8GiJ.ki.' Ul foren.'Aer.4'
at lwrup .oan'r64 &161'l'1. trftnU&aUlbu.4.

Sen4ørbora .t11'A4, 4-m 26. arie 1954.
~ Kr. llet.ll.W4 !ho......

ln4liJr" 1 ~",bOS'l.l tur ro'ek,.oo. Dr. i3 OC94 "
~~nd.r~ori kabata4 m••• Oj AlD herreder.
beJl4orbora, d. lo. apr11 195.. I!e«boa nr. 1M3.~G'.·~1a&\0.1 il'NU bel. tl bl.91, Ak'.Skab .t.l1' 1

afd.ll. br.l].
BQwadt.
\1r,<;~bo,...'lIfru.

flnat O&4C'f..m&ren :1 "'~n l~rbol"a. /1'hl111pcl4tA.

hi tor 8t.'II~:.1 ~I ~."';yr
.11 liGt øff.nU!,. 1 11'W41~.
~ a&t~frednt~G1OY nr.140at 7/5.1931 f )l.
, 14.. 2,- kr.
db•• le4).

olr./

'L'ils ti] le s under vedl~Gg;else uf genpart af kort Statsrni~i.s te-
riet 1. de pHrternent, KvJbenhElvn, id G t Ildsl(rj ftens rigtighed bekræftes.

-i l ,,(lnil1gsnævnet

for , d?--J~);U~.i ~~7.
bØIlQ(;;l!:Jorgamtsrådskreds. /' ~ /' ~

J.J.Bek.
suppJ..
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Den 26. oktober 1951 afholdt tredaiaaUlllYll.' tor Se:d4.nora
... terAcl.krecl. aede Ted. HeZ'Up K1r1te • .ll8ftet b.atot at fora ....
40llUr C.J .:Peter._. SøDderbor, ... , at gA.r4eJer Hue carl.tu.-
•• , lJolballe og aop.erl":torma.D« :Doa1JU.c•• :Bla41, S.11l,.

Der :foretos•• k~. ll.
Ir.lo/57 • Andre.aø4. tra .ne4kerø8t-er 01&_

.( baC. J:lrkUenp. oa tllJ.a4el .. tll
l/ (;l, at opl..... "'7Pt ... JA art. 2S', h-

',(/\r ru, bi.'1 lal.2oa. Uerap .~.rlaTo•
.!(~ 80P, peMel JlJ". 536/43 konb.la4 l,
r:J 11~ Jl8rtl,.

])er fralagd... (\S
l. aD4rapale af 1116.1'57,
2. wtekr1t1 d meJl1Pe... ricle'. ,.."'kol v........... 1:d. 25/9.

1951 "rattet bealutning.
Andrapra ane4kerme.ter Gl... lC.:aaf... hans e~ b'tat1an

bat var medi.
lor Sønd.rborg provsti aødt. prent a. I.ohl......
Jor Men1.he4.råd.t udt. pastor H. "'s.
»e .d'te besigt1,••• ar.uet. 4er _k •• ".7ue1.
Jre4nluCenan'net 8... tTkJte4. 1, a" 4er 1 .... Jl ~ _.

53'/4~rf~r~1tla4 1, kort41atr1kt Høftp, art. 2" ~
Ol .... L'1Ul4.rskr.yu :tre4n.1nc••• klustln .t 1.J/J..1Ø) 4tB

4_ 1HaknnJm1nS, at cl_ VH freol .... eltlaraU •••• ~••• III••

pUagte •• "itu" Da omta"'.r 4a. 4el af panel './41 l .' ep-
rind.lige omfang, der er •• ligp•• v.... ~or _ li ....&:. "-
tel •• at par.el 535/4)·••• "ean" nag_ puM1 .• au..-
4.. som.1st pi 811 på 4e' trealal". aD4 ~. . liaM,
.mrk. a - la, 40& alle de. a't 4er på "-lp ••1',," .....-el '15/4)

~na _ optere. e' beltoel••• hue tor •• f"U. ••u..... at "I-
>-u~... til ~"- pA hue' ilck.ønretl" •• tø.

Il

:--2 ~ »er tIll ..... clerilo8 • .,øMl .. a6 et .............. 1tlS/4J<... z
p en1aap ,PIarCMU- Jlft411c. ptIUI. 8bnt .. lkb ...........2: .

~ 2t •• tø he~'.-
~ Senin" t. 4.... _triq Til ... at UJaclY•• JA an..
~. 255 Hørup ejerl og eop. Ktalerett_ '11k~.JI' rr... 'I,,~
~ net tor SøDderborl .. -grAd.kr ••• 0& •• ll1glle4øUet tor Bøn,

~~~.----===========--~

l ,
l,
I

44pel- og gebyr:rr1,3rr•
JT ar.l40 af 7 .JI&~ 1937.

Herap bel.TI bl.208,art.nr.255 Hørup ejerlaT og soga.
UDSUlft

at
PROfOIOLLBI ~Ol lIXDJINGSN~~N.E!- :roR SØBDBOB. AHfl.l1»aoDl

? ~ ~ .... J ;_
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~1a.«.... DolISal_ BU.t.
aaral4 iolU...... li. lit....
H.C.hr1aU __ •

Begære. tingl;rs"tpå art. 255 Hørup ejerlav og sogn
(bd.TI bl.208) soa parcel 535/43 kortblad l Hørup ret'.llg
hører under, og idet bemærkee, at fredning.deklaratione. af 11/5.
1953 har følgende indb014:

Ar ••lerne aå ikke b.~ygge. eller beplant •••• 4 andet end
almindelige frugttræer midlert141gt eller ve4Tarende. ligesom 4tr
heller ikke på arealerne IIIera..... ~ eller aJlorlng.. tr_tør-
matorstatloner, t.le~on- og telecrat .. ster 0l lignent8, '-r.Pl e3
op••tte. skure, udsalge.tede~, 1aboder, vogne ~11 beboeløe eller
foretage. opbevaring af redskaber eller lignende skønhe4afor.tyr-
rende genstande.

Ejerne forbeholder 8ig ret til at udvide den DU'N:reDde byg-
ning med en tilbygn1ng t tog ikke æOTer den nUTllr_de b7P111gØ
hff3de.

Såfremt kirkestalden nedrive., er ejerne indforstået med, at
det areal, hYorpl kirkestalden har varet opført, ikke &nvead •• til
ny bebyggelse.

la tur:tre4n1ngs:Dæ'I'nettor den 21.november1957.Sønderborg amtsrådakreds,
O.J.Pet.r ••••

formand.
Indført 1 da.~ .. tor Sønderborg retskre4.,
den 22. november 1'57.dagbog nr.515J, akt.akab. .
Lyst, tingbog HØrup art. nr. 255 (lI 201).

Fredningatilbu4 af 11/J.1953 forevist.
DoJDDlereni S....nor•.c.J.re1ierae:n ...

O.J. /f ••
Tilstilles Statsministeriet, l. departement,Køben-havn, idet

udskriftens rigtighed bekræftes.
1958.

ji~JZ~!{
/§~ltr~ek.

= UCR W
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01415.03

Dispensationer i perioden: 05-05-1986 - 01-11-2002



,.
.Vafurfredningsnævnef for Søndetjyllands

• amts sydlige fredningskreds
• Dommerkontoret iTønder

N"rregade 21 ..6270 Tønder ..Telf. 04 ..72 22 05

REG.NR. (
0\4 \S.0:3> <:>

. r

Til fredningsregisteret
til orientering '~l f

.' >L' .. ?? _ ('f~6
~u-;(

Den 5. juni 1986 afholdt fredningsnævnet for Sønderjyllands
• I amts sydlige fredningskreds møde i Hørup med formanden, dommer

S.A.Koustrup, det amtsrådsvalgte medlem, afdelingsleder August
Møller, Vojens, og det kommunalvalgte medlem, Jørgen Iversen,
Sydals.

Der foretoges:
J.nr. 25/86 Ansøgning om tilladelse til

at udvide kirkegården og op-
føre nyt kapel samt til at
etablere affalds- og materi-
aleplads ved Hørup Kirke,
matr.nr. 76,270 og 286 Hørup,
Sydals kommune.

- § 34 - Kirkefredning -
Der fremlagdes ansøgning af 12. november 1985 med bilag fra

Hørup Menighedsråd samt skrivelse af 23. maj 1986 fra amtsrådet,
j.nr. 8-70-53-1-535-1-86.

For Haderslev Stiftsøvrighed mødte kontorchef Bodil Jakobsen
og fuldmægtig Wind.

For provstiet mødte provst Fuglsang Damgaard.
Sammen med 3 medlemmer af menighedsrådet mødte sognepræst

M.K. Hvalsø og arkitekt Chr. Christensen.
For den kon~~lige bygningsinspektør mødte arkitekt H.

Garnak.
For amtsrådet mødte landinspektør Palle Grønlund.



-3-
_ formål. Nævnet er indforstået med projektet udvidelse af

kirkegården mod nord, således at udvidelsen begrænses til det
påviste øst-vestågende levende hegn fra Lambjerg Mølle til
kirken.

•

".e

••

flyttes mod syd til et arealDa affalds- og
udenfor fredningen, har nævnet in en bemærkninger hertil.

y. ;!-
o~ruYJ Iha

Atg.relsen kan inden 4 urer fra dens mod'8'~fIMo IPdklll8S for
Of8rlrøclflinI8I1lBVnet, Amalieple 18, 1256 Kebenhavn K. af an-
Slptan Ol forskellile myndigheder. F.m nlr det efter klage-
frisIena udtIb er kollllateret, at afpIlIlaen Ikke er Indbragt for
Overfrlldllinpnønet, bil dlspwatllllllft udnJtttI.



• FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder. - Telf. 74 72 22 05.

REG. Nit \l.\15 .0-2

Den 17. juni 1994 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 33/94 Ansøgning fra Christian Kaad, Mjangvej 7,
Sydals, om tilladelse til opsætning af en
carport på sin ej endom matr. nr., 255
Hørup, Sydals kommune.

- § 50 - Kirkefredning.

Der fremlagdes skrivelse af 10. juni 1994 med bilag fra
Sønderjyllands amt, Landskabskontoret, j.nr. 8-70-51-8-535-1-94.

Det fremgår af sagen, at det ansøgte vedrører opførelse af en ca.
41 m2 stor carport med redskabsrum.

\

Det ansøgte er
tinglyst den
menighedrådet for

beliggende indenfor kirkeomgivelsesfredning,
22. november 1957 med fredningsnævnet og

Hørup som påtaleberettigede.

Det er oplyst, at meningsrådet i en skrivelse af 7.d.m. har
meddelt, at menighedsrådet på et møde den 25. maj 1994 har drøf-
tet sagen og vedtaget, at rådet intet har at indvende imod
opsætning af carport med reskabsrum det pågældende sted.

Amtet har anbefalt det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse:

MiIjørninisteriet
_fov- og Naturstyrelsen

J.rlr.SN \2.\ \ I~ - 0001 ;ar(
Akt. nr. ~ lp
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Da opførelse af carporten er beskeden i omfang i forhold til den
omliggende bebyggelse, og da menighedsrådet ikke har invendinger,
meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelsesloven tilla-
delse til det ansøgte.

I medfør af lov om naturbeskyttels , § 66, bortfalder tilladelsen,
såfremt den ikke er udnyttet ind:~~ra dato.

S.A. oustrtr ' /ha

ftt Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheder. Først
når det efter klagefristens udløb er konstateret, at afgørelsen
ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan dispensationen udnyt-
tes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønder-
jyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270 Tønder, der
videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med sagens do-
kumenter.



X \
FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AM'f.
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg tlf. 7342 4121 fax 7442 4123 RE&.Nit l "-t IG. 03

l '.'.....,
-,~C0\i· ("I - J , \

, ; .

Den l. november 2002 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag
på dommerkontoret:

J.nr. 23/2002:

Ansøgning fra Jane Suurballe om dispensation fra fredningen af Hørup kirkes
omgivelser til lovliggørelse af udestue på ejendommen matr.nr. 640 Hørup,
Syd als kommune.

- § 50-

• Der fremlagdes skrivelse af 7. oktober 2002 med bilag fra SøndeIjyllands Amt,
Miljøområdet, j.nr. 8-70-52-1-535-1-02.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på skriftligt grundlag, og at
det amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem,
Jørgen Iversen, har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at ej~ndommen er omfattet af en deklaration af 14. februar
1954 om fredning af Hørup kirkes omgivelser. Ifølge fredningen må arealerne ikke
bebygges eller beplantes midlertidigt eller vedvarende.

Det bemærkes, at ejendommen er bebygget med et parcelhus, der er vinkelformet,
og at udestuen er placeret inderst i hjørnet.

• Det er oplyst, at Hørup sogns menighedsråd, der har påtaleret, har anbefalet en
dispensation.

SøndeIjyllands Amt har meddelt, at det ikke har bemærkninger til det ansøgte.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Fredningen har til formål at sikre udsigten til og fra Hørup kirke. Da udestuen ikke
kan antages at være nogen hindring for udsigten, vil en dispensation ikke være i
strid med fredningens formål. I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,
meddeler Fredningsnævnet derfor dispensation til lovliggørelse af den opførte
udestue; således som dette frem går af de fremsendte tegninger m.v.

Skov- og 1\1ati.!l"Gtyrelsey.:.
J.nr. SN 2001 ~ .:lI VB ",J,y, I
Akt. nr. :21..\ Bit;

a:,
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Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for Naturklagenævnet
af ansøgeren og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens udløb er
konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan
dispensationen udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt,
Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, der videresender klagen til
Naturklagenævnet sammen med sagens dokumenter.
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Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del, Dokken 1, 6700 Esbjerg,  
tlf.: 9968 8874, E-mail: sydyllandsyd@fredningsnaevn.dk  
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  Sagsnr.: FN SJS 67/2020 
        13. april 2021 
 

 

                                     
FN 67/2020: Ansøgning fra Steffan Bonde om lovliggørende dispensation til en opført garage, 
samt småbygninger på ejendommen Kirkehøj 1, Kirke Hørup, 6470 Sydals, matr.nr. 265 Hø-
rup.  
 
Fredningsnævnet har den 19. november 2020 modtaget en ansøgning fra Sønderborg Kommune på 
vegne Steffan Bonde om lovliggørende dispensation til en opført garage, samt småbygninger på 
ejendommen Kirkehøj 1, Kirke Hørup, 6470 Sydals, matr.nr. 265 Hørup. 
 
Ejendommen er omfattet af en såkaldt Exner-fredning tinglyst den 3o. april 1954, hvorefter area-
lerne ikke må bebygges og tilplantes for at sikre indsigten til og udsigten fra Hørup Kirke.  
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 19. marts 2021.  
 
Fredningsnævnet har besluttet at meddele lovliggørende dispensation til Steffan Bonde til det ansøgte 
på nærmere anførte vilkår. Begrundelsen fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår, at arealerne ikke bebygges eller beplantes midlertidigt eller 
vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformerstatio-
ner, telefon- og telegrafmaster og lignende. Videre, må der heller ikke opsættes skure, udsalgsste-
der, isboder, vogne til beboelse eller foretages opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsfor-
styrrende genstande. 
 
Ansøgningen angår en garagetilbygning på i alt 45m2, et drivhus på 6 m2 et legehus på ca. 4 m2, 
samt et legetårn. 
 
Det er oplyst, at en overdækket terrasse på 18,2 m2 ligger uden for fredningen. 
 

mailto:sydyllandsyd@fredningsnaevn.dk


2 
 

På kortet nedenfor er det fredede område markeret med blå skravering. Som det fremgår, er den 
overdækkede terrasse beliggende udenfor det fredede område. Fredningsnævnet skal derfor ikke 
tage stilling hertil.  
 
Med gult er garagen og småbygningerne markeret. 
 
Det fremgår af kommunes oplysninger, at den vestlige del af garagen er ansøgt og har opnået byg-
getilladelse fra Gl. Sydals Kommune i 1979, men det fremgår ikke af kommunens sagsarkiv eller af 
de til fredningsdeklarationen vedhæftede sagsakter, at der skulle være indhentet dispensation fra 
Exner-fredningen. 
 

 
 
Det fremgår af en udtalelse af den 5. november 2020 fra den Kongelige Bygningsinspektør til Ha-
derslev Stift blandt andet, at det er principielt vigtigt for landsbykirkernes omgivelser, at det omfat-
tende fredningsarbejde, som provst Exner i sin tid gennemførte, ikke svækkes ved efterfølgende 
lovliggørelse af overtrædelser, uanset om disse kan være sket på grund af ejers ukendskab til fred-
ningen og dets formål. Især den meget anmassende garage er i strid med fredningens formål, mens 
drivhuset og legehuset forekommer acceptable. 
 
Det fremgår af et referat for møde i Sønderborg Provsti den 1. september 2020, at provstiudvalget 
ingen indsigelser har til en lovliggørende dispensation. 
 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 19. marts 2021, hvor nævnet tillige har 
foretaget besigtigelse. 
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I mødet deltog formanden, dommer Margit Ø. Laub, det ministerudpegede medlem Kjeld Tham-
drup og det kommunalt udpegede medlem Peter Sandholdt. Endvidere deltog Line Stephansen på 
vegne Sønderborg Kommune, Steffan Bonde, Carsten Porskrog Rasmussen på vegne Museum Søn-
derjylland og Birgitte Marcussen på vegne Danmarks Naturfredningsforening. 
 
Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbestemmel-
serne.  
 
Steffan Bonde anviste placeringen af den vestlige del af garagen, drivhuset, legehuset og legetårnet 
og redegjorde for ansøgningen. Han fremviste fotos fra haven fra 2010, hvoraf fremgår, at der ikke 
set fra haven er udsigt til Højrup Kirke på grund af bevoksningen. Der var på det tidspunkt et plan-
tebælte syd for ejendommen, som tog udsigten til kirken fra haven.  
 

Line Stephansen oplyste, at ejendommen er beliggende på en stikvej, der blev etableret i 1954. Der 
har som anført af Steffan Bonde i en periode været et plantebælte syd for ejendommen, der må anta-
ges at have hindret indblikket til kirken fra vejen. Kommunen kan anbefale, at der gives lovliggør-
ende dispensation. Det er primært den vestlige del af garagen, der hindrer indsigten til kirken, men 
der skal tages højde for, at det er en stikvej og derfor ikke et primært indsigtspunkt til kirken.  
 
Carsten Porskrog Rasmussen tilsluttede sig kommunens vurdering. Det opførte berører kun indsig-
ten fra en lille privat vej, hvor relativ få personer færdes. Derfor er der tale om et meget beskedent 
indgreb, og der bør gives lovliggørende dispensation. 
 
Birgitte Marcussen oplyste, at Danmarks Naturfredningsforening ikke har bemærkninger til sagen. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fred-
ning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter 
reglerne om gennemførelse af fredninger. 
 
Ved afgørelse af, om et allerede etableret forhold kan lovliggøres, skal Fredningsnævnet vurdere, 
hvorvidt der ville være blevet dispenseret hertil, såfremt der var ansøgt herom på forhånd, eller om 
der i øvrigt er særlige forhold, som kan begrunde en efterfølgende dispensation. 
 
Det er formålet med fredningen at sikre indsigten til og udsigten fra Højrup Kirke. 
 
Det er Fredningsnævnets vurdering efter besigtigelsen, at det alene er den vestlige del af garagen, der 
hindrer indsigten fra stikvejen til Højrup Kirke. Fredningsnævnet er enig i, at der alene er tale om en 
meget beskeden hindring af udsigten, der omfatter de få personer, der færdes på stikvejen, og derfor 
ikke et primært indsigtspunkt til kirken.  
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Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, Steffan Bonde 
lovliggørende dispensation til den vestlige del af garagen, drivhuset, legehuset og legetårnet.  
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødevare-
klagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klage-
portalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i 
de tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørel-

sen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

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

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og of-
fentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det 
nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det ge-
nerelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
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Miljø- og fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
 
Klagegebyr opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektro-
nisk overførsel eller ved indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet. Gebyr skal indbetales 
indenfor en af Miljø- og fødevareklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udlø-
bet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Miljø- og fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle 
klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af den på-
klagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i Miljø- og fødevareklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som ud-
gangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret 
ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget 
en stor del af sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  
 
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg, den 13. april 2021 

                                                             
 

 
Denne afgørelse er sendt til:  
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Steffan Bonde 
Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk, list@sonderborg.dk  
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Sønderborg, soenderborg@dn.dk  
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, soenderborg@dof.dk, jorn.vinther.sorensen@gmail.com   
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Sønderborg: soenderjylland@friluftsraadet.dk  
Sønderborg Provsti, soenderborg.provsti@km.dk  
Haderslev Stift, kmhad@km.dk 
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 
 
 
 
 
                    Dokken 1 
                     6700 Esbjerg 
                                             Tlf.: 9968 8800 
                                                                                                                        E-mail: sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 
 
   

                                                                                      8. november 2021  
                                            FN SJS 50/2021 

 
 
FN SJS 50/2021: Ansøgning fra Tina Jørgensen Bojsen om lovliggørende dispensation til et 
opført udhus på ejendommen Lambjerg Mølle 2, Kirke Hørup, 6470 Sydals, matr.nr. 90 Hø-
rup.  
 
Fredningsnævnet har den 6. august 2021 modtaget en ansøgning fra Sønderborg Kommune på 
vegne Tina Jørgensen Bojsen om lovliggørende dispensation til et opført udhus på ejendommen 
Lambjerg Mølle 2, Kirke Hørup, 6470 Sydals, matr.nr. 90 Hørup, som ligger delvis indenfor fred-
ningen af Hørup Kirkes omgivelser. 
 
Udhuset er på ca. 22 m² og måler 4,55 m (b) x 4,8 m (l) x 2,9 m (h). Det er udført i gulmalet træ 
med fladt trapezpladetag og ligger umiddelbart bag ejendommens garage, hvor det orienterer sig 
mod de åbne markarealer mod vest.  
 
Fredningsnævnet skal som følge af fredningen meddele dispensation til det ansøgte. 
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, besluttet 
at meddele ejerforeningen dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 
1, som anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Ejendommen er omfattet af en såkaldt Exner-fredning tinglyst den 30. april 1954 og senere. Fred-
ningen skal sikre indsigten til og udsigten fra Højrup Kirke.  
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår, at arealerne ikke bebygges eller beplantes midlertidigt eller 
vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformerstatio-
ner, telefon- og telegrafmaster og lignende. Videre, må der heller ikke opsættes skure, udsalgsste-
der, isboder, vogne til beboelse eller foretages opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsfor-
styrrende genstande. 
 
Sønderborg Kommune har i ansøgningen oplyst: 

”… 
Sønderborg Kommune har ingen bemærkninger til projektet. 
Vi vurderer, at udhuset ikke påvirker de kirkelige omgivelser i væsentlig grad. 

mailto:sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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Fra vejstrækningen Lambjerg Mølle ses bygningen, men den opleves i visuel tilknytning til hovedbebyggelsen, 
som ligger uden for det fredningen. 
Set fra kirkegården opleves bygningen ikke skalamæssigt dominerende eller arkitektonisk afvigende fra den 
øvrige bebyggelse. Den træder dog frem som følge af farveholdningen, der eventuelt kan nedtones ved brug af 
jordfarver. 

 

Natura 2000  
Der er ca. 2 km fra det ansøgte til nærmeste Natura 2000-område nr. 263, Sønderskoven og Lambjerg Ind-
tægt. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke vil beskadige eller påvirke beskyttede Natura 2000-
områder væsentligt. Det ansøgte vil heller ikke ødelægge eller beskadige de plantearter eller yngle- eller ra-
steområder for de dyrearter, som er nævnt i habitatdirektivets bilag IV.” 

 
På kortet nedenfor ses kirken til højre. Udhuset er markeret med en gul stiplet cirkel. 
 

 
 
Boligen, som ligger uden for det fredede areal, er opført i 1894, og i henhold til de historiske flyfo-
tos har der ligget et udhus den pågældende placering siden 1975.  
 
Den Kongelige Bygningsinspektør har den 18. august 2020 udtalt: 
 

”… 
Ejendommen ligger vest for Hørup Kirke, og udhuset er opført på siden mod kirken, altså øst for de øvrige 
huse på grunden.  
 
Ansøgningen indeholder nogle skematiske tegninger, som angiver nogle mål, men ikke hvordan bygningen 
ser ud.  
 
Der er vedlagt et billede af ejendommen set fra vest og et billede set fra syd. Der er dog ikke vedlagt noget 
billede set fra øst, altså fra kirkens side.  
 
Det er muligt at udhuset slet ikke kan ses fra kirkens område, heller ikke i vinterhalvåret, hvor 
der ikke er blade på træerne. 
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…” 
 
I en supplerende udtalelse af 5. november 2020 har Den Kongelige Bygningsinspektør 
udtalt: 
 

”… 
Det fremgår, at de mange småbygninger i forskellige farver ved Lambjerg Mølle 2 og 4 ikke er heldige set fra 
Hørup Kirke.  
 
Det er principielt vigtigt for vore landsbykirkers omgivelser, at det omfattende fredningsarbejde, som provst 
Exner i sin tid gennemførte, ikke svækkes ved efterfølgende lovliggørelse af overtrædelser, uanset om disse 
kan være sket af uvidenhed.  
 
Når dette er sagt, må vi i det aktuelle tilfælde dog anbefale, at der ikke fra Stiftets side gøres yderligere indsi-
gelse til det ulovligt opførte skur.  
 
Det ville hjælpe noget, hvis de udhusbygninger, der kan ses fra kirken, havde samme farve-
holdning. 
…” 

 
Sønderborg Provsti har den 1. september 2020 oplyst, at der ikke er indsigelser, da om-
rådet i forvejen er bebygget hvorfor ansøgeren formentlig ville have fået dispensation til 
opførelsen af udhuset.  
 
Haderslev Stift har den 13. november 2020 udtalt: 
 

”… 
Stiftsøvrigheden kan tilslutte sig kgl. bygningsinspektørs bemærkning om, at det er principielt vigtigt for vo-
res landsbykirkers omgivelser, at det omfattende fredningsarbejde, som provst Exner i sin tid gennemførte, 
ikke svækkes ved efterfølgende lovliggørelse af overtrædelser, uanset om disse kan være sket af uvidenhed.  
 
Stiftsøvrigheden kan endvidere tilslutte sig kgl. bygningsinspektørs henstilling om, at udhus-
bygningerne, der kan ses fra kirken, får samme farveholdning. 
…” 

 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har ved mail af 27. august 2021 til Tina Jørgensen Bojsen, Sønderborg Kommune, 
Miljøstyrelsen, Slot- og Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Danmarks Naturfredningsfor-
ening/København, Danmarks Naturfredningsforening/Sønderborg, Dansk Botanisk Forening Jyl-
landskredsen, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet centralt og Friluftsrådet Sønderborg  
anmodet om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 13. september 2021. 
Fredningsnævnet har endvidere ved mail af 24. september 2021 til Sønderborg Provsti og Haderslev 
Stift anmodet om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 8. oktober 2021.  
 
Der er ikke modtaget øvrige bemærkninger til ansøgningen. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Det er formålet med fredningen at sikre indsigten til og udsigten fra Hørup Kirke.  
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Ved afgørelse af, om et allerede etableret forhold kan lovliggøres, skal Fredningsnævnet vurdere, 
hvorvidt der ville være blevet dispenseret hertil, såfremt der var ansøgt herom på forhånd, eller om 
der i øvrigt er særlige forhold, som kan begrunde en efterfølgende dispensation. 
 
På baggrund af de fremlagte fotos lægges det til grund, at udhuset ikke påvirker indsigten til eller 
udsigten fra kirken på nogen afgørende måde. Det forhold at bygningerne i området har forskellige 
farver, findes ikke i denne sag at kunne føre til, at det pålægges lodsejeren af denne ejendom at 
male udhuset i en anden farve.  
 
Fredningsnævnet meddeler derfor efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, lovliggørende dispensa-
tion til et opført udhus i overensstemmelse med ansøgningen. 
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødevare-
klagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klage-
portalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i 
de tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørel-

sen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

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

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
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Det er en betingelse for Miljø- og fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og of-
fentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det 
nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det ge-
nerelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Miljø- og fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
Klagegebyr opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektro-
nisk overførsel eller ved indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet. Gebyr skal indbetales 
indenfor en af Miljø- og fødevareklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udlø-
bet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Miljø- og fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle 
klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af den på-
klagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i Miljø- og fødevareklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som ud-
gangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret 
ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget 
en stor del af sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  
 
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg den 8. november 2021 
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Denne afgørelse er sendt til:  
 
Tina Jørgensen Bojsen 
Ejerforeningen Skonnerten v/formand Ingrid Fabricius, ingrid@ingrid.dk 
Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk  
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Sønderborg, soenderborg@dn.dk  
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, soenderborg@dof.dk, gert.fahlberg@bbsyd.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Sønderborg: soenderjylland@friluftsraadet.dk 
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