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Bestllllngs·
formular

D

REG. NR. ,Æ-~3 ~ I ~// \ I

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

, :: Akh Skat. _ ar.
(ul(fyldu af dOØlmukonl.,eft

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

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

sogn.

Købers }
K d'to bopæl:re lrs·

• ..... I

Gade og hus nr.:
(t\YCf Mdsnl ftnJeq)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet ror Sorø :Illlt.
e/Q lJol/ll/lerkontorl't. Ringsted.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede &8&'011" Pet .....

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 1) •• sall ... .,. ., ....

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

AreillFlrnA beskrives således:

te' -_y .. t1tse :b,I.ne at haY.. 1 YtaQ1' .. l'.1IlII&tl "'eJ-
08 lo. 1... 1..... 1.. til øe1,. p__ .... _u. a. 13..

1M •

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må Ikke bebyggeG eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- :og telegrafmaster
o. l.. skure, udsalgssteder. isboder, beboelsesvogne og elter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

1·•• ·' ••I"Nfi8 Iliit.,.
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• For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med. at ovennævnte forligstilbud tmglyses på min ejendom matr. nr.

13 .. fU.U.•• tt.T ·oa .....
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø, amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

'UlI1l ...
den /

17 4
195

1.

Fredningshlbudet modtages og godkendes .

Frednillg.fIlæl~llei 101' Sorø all/i, den /
17 4

195
1.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

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

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

14.., GlI'l1lille' '" .......
Købers }
K d't bopæl;re I ors

Akt: Skab nr.
(ud/Ild" øl @mmetlwnlo,et)

Gade og hus nr.:
(hvor s.ldant flnde.,)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet (or Sorø Amt.
clo Dommerkontoret, Ringstpd.

Stempel: kr. øre.

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

Undertegnede
. ,dIldai•• J*~b Kau••tilbyder herved som el~~·armA'tr. nr. U-..: Gbtba. b7 ......

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr, nr. frede.

Arealerne besknves således:

dun del ni lU'H3.e'\. cW:O ltt6'~e~ tUden fo~ en llDle at lG t,.... )
.eta~ Ye8t tG&" Glldtose k.løo. klrQ ..........

Frednmqen har følgende omfanq.
Arealerne må lkk(beby-;;s el~ beplantA ~sl"'.If'" ~:""'*a«a

på arealerne gtaves grus eller anbnnges transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o, L, skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvoqne og efter nævnets opfattelse skønheds.
forstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mIg ao~ ..

az~xasawX.llal"""

Jensen & Kleld~koy, A 'S, Kflbenhøvn.



For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovennævte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

memghedsråd l forening eJler hver for sig.

den 18 •1951.

Fredningstilbudet modtages og godkendes

f'rednillg:mæimpl for Sorø am/, den III .. 195 1.

l'
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: ~J j I
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Bestilling.·
formular

D

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

13 a_ GSll.U.1!l&O '" 'Q' ... .gaD... • U lo' •• Akt: Skab, nr.
ii1iII' •• - lu4tyldn Øf dommetkoutn,'"

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

eller (I de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
Kreditors bopæl;

Gade og hus nr.:
(hOl' ddBnl finde!)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
FredningslIClmnel {Ol' .\'orø .-1.1111.
c/o LJolll1llerkonlorel. Ringsled,

l •

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

........ Il.'- .l.s.... ,,'Undertegnede ...... ...

tilbyder herved som eJer af matr. nr. 13 .. O_U... __ ......
, .

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne be!!knves sålede!!:

.e 1 d eJ 1' llsael' t rol'•• Ital. at l'

(t.i ..) ..,. 80ri oa aol'4... , te.. 611111... 11:11'-' 1r:S~ ..

Fredningen har følgende omfang' l .... , ..,_ .111 •• , ~_ ....
Arealerne må ikke bebygges ellerj'beplantes med højstammede træer, Og'der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- :og telegrafmaster
o.l., skure, udsalgssteder, isboder. beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande .

• w"wm"iMai •• ;ali. »., Ulf.'., .. ~.. ,lED ....... ~
'''_Idl -.- ro~11&'.1e.\11 at; • 'ø•• '.d t'l .n. 111.'4.1••
el kil'teald-.

lell~en &: Klt."hl· i.ov. AIS, Kobeonhavn

.""j
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovennævnte forhgstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

13 ... Gtmltjp JtI '.a .0".
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er frednmgsnævnet f;r Sorø amt og .

Gtæl1na. menighedsråd i forening eller hver for sig.

den 18/ • 195 1.

FredningstIlbudet modtages og godkendes .

Fredning.fnæV1;el (Ol' Sorø amt, den II 4195 1.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer tll udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

1• Gult ... IW .. aD... Akt: &kali nr.
(ø4fytdø øf dommerkonlord)

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

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

sogn.

Købers }
Kreditors bopæl:

"",". :I!

Gade og hus nr.:
(hvor Mdalnl Rnde."I)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredllingsnævllet {Ol' Sorø J/IIt.
c/o Domllll'rkontorl't, Iling.yted.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

.
Undertegnede 4l111l ...

tilbyder herved som eJer af matr. nr. 1. 4Ilil&li111. _ ......

{I " ; ,. .'
at lade nedennrlSvnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således .

... '11 ' C 1Me .,. , •• 111-
li ... kIr.. Id.~.

Fredningen har følgende omfang;' a ' oat_ .
Arealerne må ikke\b;i;"ygges elle~ beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- :og telegrafmaster
o. 1., skure, udsalgssteder. isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande. \

..... Iøi i••·• 'U ..

lenstIl & 1\lc'ldf>kll\l A'S, Kooenhllvn



.............
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med. at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

1•• Iala ... " .......

dog uden udgift for ~ MIIi""I"A4 •.
I,"

'lut"fiiitmt.Biildp~oii'ft~~<i1år fredningsnævnet for Sorø amt og

I R~ i foreninq eller hver for sig.

G.Ia11".den 18/ • 195 J.
L'. IJIeb-.

114.
Fredningshlbudet modtages og godkendes.

F/'(~dnillgsnæl};lel for Sorø QI/II. den J.8 / 4 195 J.
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REG. NR. A~3~ I bl .
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. ·(vedr. fast ejendom).

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

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(udjyldes al dommetlwntorot)

Købere }
K d·t bopæl:re I ora

Bestll1lngs·
formular

Gade og bus nr.:
(hvor udant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fl'edllings1Ucvllel {Ol' Sorø JlIlt.
c/o J)ommel'kontol'et. Ringsted.

Stempel: kr. øre... ... .....
FREDNINGSTILBUD

Undertegnede

tilbyder herved som ejer af' -.a'ri.l.r.. • a1 ••,.ken ... ,1.... .,...tor OlllllllCtIld.l'ta

at lade JIIIlialnævnte areal ,.. le frede .

.. •••• .. ·MØ" I"

Fredningen har følgende Omfangjr;; i ..... -r_ ...t, ....

Arealerne må Ikke bebygges eller eplantes med højstammed;træer, og der må ikke
på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. 1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

I.... hytelen"l tF .....

JcngeD & Kjeldskov, AfS, KøbenhavD.



--.,.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovennævnte forligshlbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

dog uden udgift for mig.

PåtaleberettIget l henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

•• eopøAdeta Yeaa.
Gla11... den 18 / 4 195 1.

Altr. Bea4t_eD.
tliIOpø;j,4a tol'a&Ølle

Fredningshlbudet modtages og godkendes.

FredningsllU'VT;et jor Sor~. amt,. den 18 (... 1951 •

.;. ...
t.. ..l I•• J.

Urbaa Reten ...
b4.

.) • I' • \ ~1 .
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01543.03

Dispensationer i perioden: 11-03-1988



Skov- og Naturstyrelsen
/913.030

Civildommeren i Næstved
Skomagerrækken 3, 4700 Næstved

Teif. (03) 720662
Fogedretten (03) 738073
Tingbogsoplysninger
kl. 9-72 teif. (03) 73 7070
Giro 2 05 2695

FREON I NGSNÆVNET

l,I " '
~ ) ~ w • .J ....

8:tuv" <Dbj ,.. ~} e-'L'fl'~:.:i~·,

(

F. 29/1988. Den II. marts 7938

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjællands Amtskommune den IS/;2 1988
har arkitektfirmaet for Gimlinge sogns menighedsråd ansøgt om nævnets tilladelse

4It til opførelse af toilet- og redskabsbygning på matr. nr. l ~ Gimlinge by, Gimlin-

•

,

ge.
Vestsjællands Amtskommunes tekniske forvaltning har ved sagens fremsendelse

oplyst:
"Ejendommen ligger umiddelbart syd for kirkegården, jfr. vedlagte kortudsnit, og
er omfattet af deklaration om fredning af arealer ved Gimlinge kirke, hvorefter
bl.a. arealerne ikke i andet omfang end det nuværende må bebygges eller beplantes
med højstammede træer.
Det bemærkes, at Kirkeministeriet alene har kompetence for så vidt angår nyplant-
ning, om- eller tilbygninger på selve præstegården.
Bygningen, der agtes opført ved kirkegårdsmuren ca. IS m nord for præstegården,
udføres med hvidkalkede facader og med rødt tegltag svarende til præstegården.
Amtskommunens fredningsafdeling anser herefter ikke den ansøgte toilet- og red-
skabsbygning for at være uforenelig med fredningsbestemmelserne eller i strid
med den ved fredningen tilsigtede beskyttelse af kirkemiljøet".

Under henvisning hertil tillader nævnet som påtaleberettiget af kirke-
fredningsdeklaration tinglyst den 3/10 1953 opførelse af det ansøgte byggeri i
overensstemmelse med de fremsendte tegninger og beskrivelse.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år, jfr. na-
turfredningslovens § 64 a.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Overfred-
ningsnævnet (adr. Slotsmarken IS, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansøgeren og forskel-
lige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.

j.329-] Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F ) Lj~ - '3 Bit.



.1

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klogefristen.
Er Klage iværksat,

~ klagemyndigheden.
r "I r ~~

Je~

kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den O~hOldes af

~ J_L
II Er k . Neergaa d Frede Pedersen

e

-e
Arkitektfirmaet John Veje ApS
Carl Medingsvej 24
4230 Skælskør



Vestenborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Telefon 20 60 23 94

Slagelse Kommune
Center for Miljø, Plan og Teknik
Dahlsvej 3, 4220 Korsør

Att. Heidi Egø Kryl

FN-VSJ-023-2021
Den 8. september 2021

Arkitektfirmaet John Veje har den 23. marts 2021 sendt fredningsnævnet en ansøgning om at 
istandsætte præstegården med kontorer på Kirkestræde 3 i Gimlinge og at opføre en ny konfirmand-
bygning/sognehus samt carport på matr.nr. 1f (tastefejl. Faktisk matr.nr. er 1l) Gimlinge By, 
Gimlinge.

Af mailen fremgår:
I fortsættelse af FN-VSJ 23/2017 hvor Gimlinge menighedsråd har fået tilladelse til at nedrive eksisterende Præ-
stegaard og opføre ny Præstegaard med Konfirmandlokaler og kontor, har der over de sidste par år mellem Prov-
stiet og Menighedsrådet ikke været enighed om planen, hvorfor den i 2020 blev skrinlagt.
Der er nu opnået enighed om at istandsætte den nuværende Præstegaard og kontor indenfor bygningens rammer,
med adgang fra Præstebakken og forsynet med en carport i forbindelse med tilkørslen. Derudover at opføre en
ny Konfirmandbygning, Sognehus, i den sydlige del af matriklen med adgang fra parkeringspladsen og friarealer
om bygningen til udefaciliteter.
På den måde får man sikret den bestående bygning og beboelsen med tilstrækkeligt udearealer samt med nybyg-
ningen at få skabt fællesfaciliteter for sognets beboere, som angivet på vedhæftede situationsplan.

Nybygningen opføres identisk i byggestil som den tidligere tilladte, iht til vedhæftede plan, snit og facader.

Der anmodes derfor om Nævnets tilladelse til under samme forudsætninger som tidligere meddelelse fra 2018 at
etablere det beskrevne.

Facader

mailto:vestsjaelland@fredningsnaevn.dk


 
Revideret situationsplan 

 
Slagelse Kommune har den 6. maj 2021 udtalt: 

 
Kirkestræde 3B, 4200 Slagelse. Rev. projekt om menighedshus 
Slagelse Kommune har modtaget jeres høring i forbindelse med et revideret projekt på Kirkestræde 3, Gimlinge, 
4200 Slagelse.  
 
Der har tidligere været behandlet flere andre projekter på samme ejendom. Slagelse Kommune vil være indstillet 
på at give landzonetilladelse til et selvstændigt menighedshus på ejendommen, men finder den fremtrukne place-
ring uheldig i forhold til oplevelsen af kirken.  
 
Fredningen skal netop beskytte oplevelsen af kirken og hvis den nye bygning placeres så langt mod vest, vil ind-
synet til kirken begrænses væsentlig fra vejen i syd.  
 
Ved den tidligere behandling i Fredningsnævnet blev det anbefalet, at et menighedshus blev opført i samme stil 
som det eksisterende byggeri, men at bygningen ikke blev placeret længere mod vest end den eksisterende byg-
ning af hensyn til indsigten til kirken og udsynet fra denne.  
 
Det er Slagelse Kommunes vurdering, at dette stadig ville være det optimale i forhold til hensynet til oplevelsen 
af kirken.  
 
I forhold til carporten vurderes den mindre ændring i placering og forøgelse af carportens størrelse ikke at ændre 
væsentligt på oplevelsen af kirken. Slagelse Kommune vil være indstillet på at give landzonetilladelse til den 
kombinerede carport- og udhusbygning. 

 
Arkitektfirmaet John Veje har den 11. maj 2021 til Slagelse Kommunes udtalelse svaret: 

 



Korrekt beskrevet af kommunen, at der tinglyst exnerfredning på ejendommen. 
Vi er dog ikke enige i, der er tale om, at indsynet til kirken vil begrænses væsentligt med opførelsen af det nye 
sognehus. 
Indbliksgenen er alene begrænset til gavlen af bygningen idet den umiddelbart passeres ad Gimlingegade, der er 
ingen indbliksgener ved ankomst til kirken fra syd eller vest ad Vollerupvej. Ved passage af kirken nord ad Præ-
stebakken, dækker ejendommene beliggende på Præstebakken 1 og Kirkestræde 3B, for indblikket til kirken og 
dermed også det foreslåede. 
  
Af hensyn til fortsat at kunne anvende ejendommen som præstebolig, og opnå en funktionsmæssig adskillelse af 
præstens bolig og dennes erhverv, set i forhold til de eksisterende udenomsarealer, parkerings- og adgangsfor-
hold. Samt at kunne anvende den nye bygning som sogne-/menighedshus uafhængigt af præstens erhverv, ses 
den nærværende placering som den bedste. 
  
Herudover vil vi gøre opmærksom på, i forhold til fredningsnævnets behandling af sagen, at der ved oprettelse af 
den frivillige fredning i 1951 allerede var eksisterende bebyggelse foran kirken, -en egentlig firelænget præste-
gård med udbygninger. 
  
Således mener vi der er grundlag for at melde dispensation, da der ikke efter vores vurdering, sker væsentlige 
ændringer af de nuværende indbliksforhold, og at det foreslåede ikke sker i strid med de forudsætninger der var 
til stede på fredningstidspunktet. Også i den betragtning forsat, at bevare præsteerhvervet, som en immateriel 
kulturværdi i tilknytning til kirken, tilpasset de nuværende samfundsforhold. 

 
Fredningsnævnet har foretaget en besigtigelse den 26. august 2021, hvor Slagelse Kommune samt menig-
hedsrådet for Gimlinge-Hyllested var repræsenteret sammen med arkitekt John Veje. De mødende foretog 
en besigtigelse af indsyn til og udsyn fra flere sider af kirken samt en besigtigelse af, hvor der øn-
skes opført en carport. 
 
John Veje oplyste, at der, hvor der ønskes bygget et sognehus, var der indtil 1959 et gårdanlæg. Han 
og menighedsrådet har foreslået, at præsteboligen og sognehuset skal ligge forskudt og ikke i en 
form for gadeforløb. Derved bevares præstegårdens have, og præsteboligen beholder lys til sine vin-
duer mod syd. Desuden vil præsteboligen og sognehuset danne et nyt gårdrum. Sognehuset skal op-
føres i samme stil som præsteboligen. John Veje oplyste, at carporten ønskes opført med sortmalede 
brædder på to sider og med samme slags tag som præsteboligen. 
 
De for kommunen mødende ønskede sognehuset rykket så langt mod øst, at indsynet til kirken be-
grænses mindst muligt. 
 
De for menighedsrådet og kommunen mødende erklærede sig indstillet på, at sognehusets bagkant 
rykkes mod øst og kommer til at ligge ca. 1-1½ inden for forkanten af præsteboligen. Arkitekt John 
Veje har sendt fredningsnævnet en ny situationsplan i overensstemmelse hermed, jf. foran. 
 
Matr.nr. 1f Gimlinge by, Gimlinge er omfattet af en deklaration omfattende den til præstegården 
hørende have og gårdsplads syd for Gimlinge kirkes kirkegårdsmur. Arealerne må ikke bebygges i 
andet omfang end i april 1951 eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke på arealerne 
anbringes transformerstationer, telefon- og telegrafmaster o.l., skure, udsalgssteder, isboder. Bebo-
elsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende genstande. 
 



 
Matr.nr. 1 er vist med gult omrids. Fredede områder er vist med skravering. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse:  
 
At opføre et sognehus i samme stil som præsteboligen med den på den reviderede situationsplan vi-
ste placering og at opføre en delvis lukket carport i præstegårdens have som ligeledes vist på samme 
plan skønnes ikke at stride mod fredningsbestemmelserne. Der lægges herved vægt på, at sognehu-
set delvis placeres, hvor der på fredningstidspunktet efter det oplyste var et gårdanlæg. 
 
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give dispensation.  
 
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til i 
overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og det under besigtigelsen oplyste at opføre et sognehus 
i samme stil som præsteboligen og en carport, begge bygninger med en beliggenhed som angivet på 
den reviderede situationsplan. Det er dog en forudsætning for tilladelsen, at det store birketræ nær 
hjørnet af Gimlinge Stræde og Kirkestræde fældes for at skabe yderligere indsigt til kirken fra Gim-
linge Stræde. 
 
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 
66, stk. 2.  
 
 
 



I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af miljømini-
steren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Slagelse Kommune udpegede medlem, Kurt Ras-
mussen. 
 

 
Ole Stryhn 
formand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:  
 
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 Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-
genævnets 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). Klagegebyret reguleres 
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-
fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-
net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-
klagenævnets 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 afgø-
relse 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 projekttilpasninger, og disse for-
handlinger 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 bortfalder, hvis den ikke ud-
nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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