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FREDNINGSNÆVNET>



Bestlllfnp.
formul.r

D

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 25f vestlige del,
(i København kvarter) Gims ing Gagn ~

eller (I de sønderlyd.ke lands-

dde) bd. og bI. i ting·
bogen, art. nr., ejorlav,

. sogn.

Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommerlollloret)

Købers } bo æl'
Kreditors p. /

Gade og hus nr.:
(hvor sJ.dant finde1J)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Christen Emil Have

tilbyder herved som ejer af matr: nr. ?5f

af vestlige del by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

GimGing . sogn,

Arealet beskrives således:
"Den til ejendommen hørende have, strækkende sig langs det søndre

kirkegårdsdige.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

JegJfooillltooklmxmigx:åogJQ:cllOilx:z:oc forpligtiger mig til, når udhuset skal
fornyes, da at anbringe det i behørig afstand fra kirkegårdsdiget
efter forhandling med fredningsnævnet og menighedsrådet.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredning,tilbud

251 af den vestlige ue:PY
tinglyses på min ejendom matr. nr.

Gimsing sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Gims ing menighedsråd hver for sig. '

Gimsing ,den 23/3 1950.
Christen Emil Have.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 251
vestlige del by Gimsing

fredningstil-
bud,
af sogn,

~XmNæxKxxxxxxX~~XXXXxxx~xxxxxxx~kxxxxxxxækx~w~~xmæx~xtxmx~
~~~~*~xXlx ik~xOOg~:x!~YK
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 23 / 2
II. Richter.

19 51.

Jensen & t<te1dskov, AIS, Køt.enhavn

- >



•

Indført i dagbog for retnkreds nr. 81,Holstebro m.g., den 7.mts.1951.
Lyst. Tingbog: Bd. r. Bl. 25f.
Akt:Skab. J. nr. 287. -
Navnebevillin~ forevist.

Anm.: Forud hæfter pnntegæld.
H. Richter •

•



BestIlUngs.
formular

D

REG. NR. /y;~

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

20~,25~,26~,11

vestlise del,
Gimsin~ soc;n.

Akt: Skab nr.
(udJyI.ll" gf dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (. de s6ndeqydske IJllds-
dde) bd. og bi, i ting-
bogen, art. nr., ejurlav,

sogn.

Købers } b Io æ'Kreditors p.

Gade og hus nr.:
(hvor sAdanl findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede So:~neråd

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 20~, 25~, 26~, 11

af veutlige del by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Gimsing sogn,

Arealet beskrives således:~
Hele m:.J.tl'.nr. 25~, 26~ og 20~ samt den del uf mat.r'.nr. 11, der lig-
Ber indenfor an afstand af 40 m. regnet fra kirkegårdens matrikel-
grænse, jfr. inJte~njngen pA vedldc;te kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges ,jkK1:!lll,oom1lat midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande:

~giw:.WW~5c~~r~xXik~

For fredningen kræve.t.Ji0~ ingen erstatning.
Sgr. kg er indforstået med, at ovenstående fredning~tilbud -tinglyses på ~jt ejendom ;4nltr.~r.
20~, 25~, ;:6~, li aF vestlige del by Gimsing sogn,

dog uden udgiFt fOIJCl.)l!:K sognerådet.
Påtaleberettiget i henhold til Forestående er

Gimsin~ menighedsråd hver for sig.

Gimsing Goeneråd ,den 20/2

fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

19 51

Niels l.1njlund
fmd.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 20~, 25~, 26~, 11
af vestlige del by Gimsing sogn,

~~~~~Rkxxxx X~~kxxxxXXX~XXXXXXX~~XAXXXXXmk~~~~~~~mx*~~xxx
~.ltJtOOt~~I)(~X x*x~5tIX~x~~xx
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 23 / 2

H. Richter.
19 51 .

Jenseq & t<!c1dskov, AIS, Kø'eohlyQ



Poronstående fredningsti1bud Godkendes herved.

RINGL0J3ING AI,IT::ma D, den 8. juni 1951-
G. Brandt Pedersen

CfJt.

Indført i dagbOG for retokreds nr. 81,
Holstebro m.v., den l? juni 1951.

"]J,yct.fin:;bo/j.Bd. r. ble 2o~,25~,26~,11.
Akt.Skab. O. nr. 113.

Anm.: Forud hæfter servi tutter.
H. Richter •

.'



Ilestll1lngs-
formul.r

D

REG. NR. /'Y;fZ

Justitsminister!ets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve. kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

253,~?m,~h,li,vestl.
del,vlm~:lns sogn.

Akt: Skab nr.
(ud/yldes al dommtrkonto,er)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
li København kvarter)

eller li de sunderiydske i.lIds·
del<) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

. sogn.

Købers }
K d't bopæl:re I ors /

Gade og hus nr.:
(hvor s'a.1Bnt finde~)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds.
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede gtlrdc;jer P. uolnl.i;_L,rd

tilbyder herved som ejer af mat.r. nr. ;'56• ~~om, 1h,li,

af veGtJ .iC;e del by Gimsing
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet be~krives således: Hele w,tr.nl'. 25~ og Ih. Den Gydli[;e del Lif
Illdtr.nr. ?o.fQ,nemli~s "clre:J.let mellem matr.nr.25~-og den på 2o.fQ belig-
gende vil13. Den veutJ iGe del t,f mdtr .nr .li, begrænaet mod veGt af
so~nevejen til Hjerm,mod nord uf vejen til Vinderup i en lænGde af
33 m.regnet fra Hjerm-vejen lun~8 Vinderup-vejen og mod syd grænsen-
de op ti] m:..ttr.nr.lg OG 20~,.llt jfr.indtegningen på vedlugte kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges:>d1M"xbeJ,\J:41XlllS;3midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsForstyrrende genstande.

:lI!"R1k~{~!9:!~x.rWit ~,~g.-.J{~!xtj!:x!i'l:

sogn,

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indForstået med, at ovenstående Credningstilbud

25[;, 20m, lh, li,af ver;tre clel by
tinglyses på min ejendom matr. nr.

Gimsing sogn,

dog uden udgiFt for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er Fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Gimsinc menighedsråd hver for sig.

Gimsing , den 20 /::: 19 51
P. llo1mgJClrd.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 25g,20m,lh,li,
af vestre del by Gimsing sogn,

xocrox~NOCxxxxxxxRkxXXXXXX~~XXX:X~X~~XXXXXX~~H~~~~~~X
~~iltx:Ij{~...::~jtlf·x'X!'x jbdjc~:lelC~XBCX
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den :2 3/ 2, 19 51 .
H. .l.Lich t er.

Jensen & tCJejdskov, AIS, Køltenha..,A.



In dført i dagbo~ for retskreus nr. 81,Holstebro m.v., aen2.mts.1951.
llyst:Tingbog:Bd. r. Dl. 2om,lh.
Akt:Skab. 1. nr. 102.

Anm.: Forud hrufter for så vidt ,m~~år ffiutr.nr.lh og li
punteemld o~ servitutter.

H. Richter.



FREDNINGSNÆVNET>



BestIllIoCS'
formular

D

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

25~,?o~ vestli~e del,
Gimcin' sogn.

. Akt: Skab nr.
(udfyldes af d(mlnICfl"mtoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (I de sønderlydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sOlln.

Købers }
K d·t bopæl:re I ors

l,.
f

/'

/'

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade 011hus nr.:

thvor sidant finde~) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede ij~rde,jer Chr. Holm:.;nard

tilbyder herved som ejer af m.atr. nr. :?53d,,2o.!:!,

af vestlige del by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Gimcing sogn,

Arealet beskrives således:..
Den 1el 8f matr.nr. 252 og 2°3d,, der ligger indenfor en afstand
af 40 m. re'snet fr~l kir];-eg~rdenfJ mJtrikel,zrmnse, jfr. indte<-o;nin.(~en
p~ vellJ A(~te kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges :ldkR:*!~ midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

Ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhed~forstyrrende genstande.

~xfR.OOJtI1~KIPjg,:lt9&xr\lk lj.k~~ ':

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

25Q.,203d, af vestre del by

tinglyses på min ejendom matr. nr.
sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
GiJnsing menighedsråd hver for sig.

Gim~)ins ,den 3 /1 19 51.

Uh1'. [-Ialme;a,uJ •

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 25~, 2 O;;!'
af vestre del, by Gimsincr sogn,

"

X~k~xxxxxxxxtdKXXXXXXX~~xxxxxxx~kxXXXXXX~~K~~k~KK~ix~~~xx
dl:lsl0100r4/wtK~X it>Jt~~'kjtlX~~xx
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den G / 3 19 51 .
H. Richtcr.

Jensea &: I<le~d9tov, A/S, Kø~obaYD.



Indført i dagbog for retsJ.:reds nr. 81,
Holstebro m. v., den 6. mts.195l.
LYGt.fin3bo~. Bd. l. ~l. 25~.
i\lct.S1wb: L nr. 513.
(Kalke IJ. 102).

Anm.: iorud 11:::f ter pål1tei',;::clc.1og servitutter.

H. Richter.
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01482.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01482.00

Dispensationer i perioden: 03-10-2005



r: • .'
~EG.NR. IY!2.(J0

FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

SCANNET.
Herning, den 3. oktober 2005

R.A.F. 70/05
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Modtage1G TI
Skov .tursiyrelsen

L' 6 mn 2005

Gimsing Menighedsråd er d.d. tilskrevet således:

"Gimsing Menighedsråd v/Inge Frederiksen, Fuglebakken 50, 7600 Struer, ansøger om tilla-
delse til etablering afkirkegårdsudvidelsens 1. etape syd for Gimsing Kirke, matr. nr. 25a,
Den Vestlige Del, Gimsing, samt opførelse af en værkstedsbygning på ea. 60 m2 i me-
nighedshusets have. - Lb. nr. I - Gimsing kirke.

Efter en besigtigelse den 22. september 2005, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Struer kommune, Holstebro Provsti og ansøgeren, Gimsing menighedsråd, skal nævnet i med-
før af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele, at der kan gives tilladelse til, at der nord for kir-
kegården sker en renovering af arealerne og opførelse af en redskabsbygning samt etablering
af materialeplads. Nævnet giver videre tilladelse til udvidelse af kirkegården syd for kirken
som ansøgt, idet det tilføjes, at der alene er taget stilling til den planlagte 1. etape. Tilladelser-
ne gives, da det ansøgte ikke findes at være i strid med fredningens formål.

Tilladelserne gives på vilkår:
• at værkstedsbygningen ikke må overstige ca. 60 m2, og at dens nærmere udseende god-

kendes af fredningsnævnet inden opførelse,
• at bevoksningen vest og syd for det eksisterende menighedshus ryddes i overensstemmel-

se med det ansøgte,
• at materialepladsen placeres i tilslutning til værkstedsbygningen, og
• at bevoksning omkring kirkegårdsudvidelsen og på selve udvidelsen reguleres, så højden

ikke overstiger 1,50 meter.

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at ændringerne nord for kirkegården vil forbedre indkigget
til kirken, og at hverken byggeriet af værkstedsbygningen, materialepladsen eller kirkegårds-
udvidelsen vil forringe indkigget til kirken eller på anden måde virke skæmmende eller
dominerende på kirken.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse, jfr.
Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, j fr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den nedenfor anførte adresse.

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3,7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@mail.dk

mailto:f-naevn@mail.dk


'\

FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et ge-
byr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når
nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde be-
handlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte
frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage iværksat, kan tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventuelle andre tilladelser,
som lovgivningen måtte kræve", hvilket herved meddeles til Deres orientering.

Med venlig hilsen

H. Stamp

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3,7400 Herning

Tlf. 9722 22 00 E-mail: f-nacvn@mail.dk

http://www.nkn.dk
mailto:f-nacvn@mail.dk


















FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 
 

 
 

RETTEN I HERNING 
Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

                                                                                                                Herning, 28. marts 2017  
                                                                                                                               FN-MJV-12-2017 
 
Gimsing Sogns Menighedsråd 
8817@sogn.dk 
 

Struer kommune ansøger på vegne Møller Nielsens Tegnestue, Struer, om tilladelse til at opsætte en 
klokkestabel ved Gimsing Kirke, Hjermvej 53a, 7600 Struer. – Lb. nr. 1 – Gimsing Kirke. 

Efter en besigtigelse den 17. marts 2017, hvori foruden fredningsnævnet deltog Struer kommune, 
Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Struer Provsti og ansøgerne skal nævnet i medfør 
af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele, at der kan gives tilladelse til det ansøgte, da dette ikke 
findes i strid med fredningens formål.  
 
Fredningsnævnet bemærker indledningsvist, at en klokkestabel som den ansøgte og med den 
ansøgte placering måske nok kunne betegnes som en skønhedsforstyrrende genstand, som påvirker 
indkigget til kirken.  
 
Nævnet har imidlertid lagt vægt på, at en klokkestabel med en kirkeklokke vil være en væsentlig del 
af selve kirken, og anvendelsen vil være en væsentlig del af de kirkelige handlinger, der foretages i 
en kirke.  
 
Placeringen af klokkestablen sker på et areal, som på fredningstidspunktet nok lå uden for kirkegår-
den, men i dag er placeret inden for kirkediget og ret tæt på fredningsgrænsen og faktisk fremtræder 
som en del af kirkegården. Nævnet er enig med ansøgeren i, at der næppe kan findes en anden mere 
hensigtsmæssig placering på kirkegården uden for fredningsgrænsen. 
  
På denne baggrund finder nævnet, at der undtagelsesvist må kunne gives tilladelse til det ansøgte, 
da det næppe har været fredningens formål at begrænse kirken i at kunne fungere som kirke og 
herunder kunne kalde menigheden til gudstjeneste ved anvendelse af en ny klokke i en ny 
klokkestabel. 
 
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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-
devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-
gefristen 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, 

mailto:8817@sogn.dk
http://www.naevneneshus.dk/


FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 
 

 
 

RETTEN I HERNING 
Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

• 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). 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 nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet 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  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) 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 frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-
ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse 
i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis 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 tilladelse 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 en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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