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REG. NR . ./ø~3
Justitsministeriets genpartpapIr. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

, , , l . ,'J

."
". Akt: Skab nr.

(adJyld .. øf 110m... ,,",,,,.,,,,Mtr. nr., ejerlav, 80gn: lab Hu.ab,y by m.lll.,
(i København kvarter) HUSbl.

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

80gn.

( • :. II "+

Købers}. J .. :'

Kreditors bopæl: iI'.'-Jo'!

'...,;~:~..:'7
l • " ~.. .l~'

Anmelderens naVDog bopæl (kontor):

Fredningstilbud

Rade og hus nr.:
(hY01' sidant flndes) Fl'edDiDgsDæVllet for

RiDgkøbiDg amtsl'ldskl'eds,
Bolstebl'o Stempel: kr. øre.

Undertegnede Husby menighedsråd
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l~

I af H'~l!Iby by m.,m. by HusbyI at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

I
Arealet beskrives således:

Hele det pågældende matr.nr., beliggende veet og 874 tor Husby
kirkegård.

I

sogn,

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

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

xJD[J'1iXJØl!!DIMJIIJriIXZP~

I
\

I
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

MDhr.Øg Cl illlll'llIslåcl lJIed, III llVCllHlllclldc rl'ctlllllll!iailhutl linlllYHts __ n ejendol,~\fr. nr.
l!!!, af Husby by m.m. by Husby sogn,

dog uden udgift foz:mig.menighedarådet.
Påtaleberettigct i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

menighedsråd hver for sig.

Husby ,denl ~ 1\61.P.M.V.
K.E.V111umae,Qtmd.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. lah
af Husby bf m.m.. by øtiåS',. sogn

a'_... "QtxuxxxØn;xxxxnB.ioc. ~
xibØ~*!IOJi

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Bestllllnp-
rormular Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 4 ~

H• .R1chter;
1151

D
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REG. NR. /:S?3

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

BestIllIngo-
formular

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

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

sogn.

in.m. " _• Akt: Skab af.
("4fyI4o. øl dom" .. ""nloml

2a Husby by
Husby

Købere }
K d't bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sldant findes)

Fl'ednlDg.nævnet '01'

Ringkøbing amtsrld.kl'eds,
Bolstebl'o Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Husby kommune

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2~

af Husby by m.m. by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Husby"
sogn,

Arealet beskrives sAledes:

Jordstrimlem mellem Husby kirkegårds nordre dige og vejen.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke behygges eller beplantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på area,lerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte ~kllre, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsfor~tyrrende genstande.

X~~~m:XiVliCCXXX

D

For fredningen kræve!il~ ingen erstatning.
Komra..:lIalg er indforstået med, at ovenstående fredning;tilbud tinglyses

2~ af Husby by m.m. by

Imen
på ~ ejendom matr. nr.

Husby sogn,

dog uden udglh for ~ kommunen.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Husby menighedsråd hver for sig.

Far Husby sogneråd den l
pr. Ulfborg Ole

/ 5 19 51.
A. Olesen.
fmd.

bud,
af

, Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager' og godkender foranstående fredningstil.
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2.§!;

Husby by m.n., by Husby sogn

xtckacH:x!IlrllCXXXXXX)(ll4ilCXXXXXXX~XXXXX:XXJCRIItl;}.'XXXXX~~JqW~~~.

~XUfX X1QP.C~~~
Del fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 101 5 19 51 .
H. Richter.

Jensen 8: Kle1dskov, A,'SI Kobenhwa.
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REG. NR. /~t1'3

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

, .

Bcstflllnp-
formular

. .
47b Husby by og ~ogn,
Husby.

~..
Åkt:'.'siiu ar.

(ø4fyIdl. øl dom.... tDnl.,'"
Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

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

sogn.

Købere }
K d·t bopæl:re lora

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

(hvor ddant findes) Fl'edniDgsn.vnet '01'

R.ingkøbing amtsl'ådakl'ed.,
Holstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede statskassen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 47~

af Husby by m.m., by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Husby sogn,

Arealet beskrives slUedes:

Hele det pågældende matr.nr., beliggende nordøst for Husby
kirkegård.

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

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

X~~i!Qg~ec~ec~

For fredningen kræve(8jii~ ingen erstatning. men
inist '!legcer indforstået med, at ovenstående fredning;tilbud tinglyses. på~ ejendoJ matr. nr.

47~ af Husby by m.m., by tlUsoy sogn,

dog uden udgift for ~ staten.
Påtaleberettiget i henhold til forestående

Husby menighedsråd hver for sig.

Landbrugsministeriej; den 26 / 5 19

P. M. V.
E. :B.

S. Klinch.

er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

51.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående ftedningstil-
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 47b

Husby by m.m., by Husby -
bud,
af 80gn

jx:aaDaHOO1~XXXXXXXXfiXXXXXXXiii~XXXXXXX~XXXXX~~1C~81ftX
~~Ii1U:~ Xlli~ø:~

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 28 / 5 19 51.
H. Richter.

J\\naefl 6. KietrJskov, AlS, Kobrnhava.
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REG. NR . ./.:S"'43

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. l ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

._~. ' "', L ~ J'l ·_L.,I
20a Husby' m~m.\'Husby':m. fl.. ",:.i 'Mf::8kab nr.

-' I • '"1 •• ( j
lO ( •• t • ~ • • L........ . / J.. .. 1:.L. J.: ~(ai4fy1dn øf doØlmertontor'"

-~.},. •••• l .~f .....L::'.J.~ ...
Købers ,} ,
K'reditora" . bopæl:· •..... ,:~/{;)

I ;(

Bestilling&-
formular

Gade og hus nr.:
(bvor udnnt fndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Frednlngsn.".et fol'
Ringkøbing amtsrådskreds,
Bolstebro S I

tempe : kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Anders Sandholm JensenI tilbyder ~erved som ejer af matr. nr. 2o~, 47~

I af Husby by m.m., by Husby sogn,
I at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.
I
'I Arealet beskrives således: Hele rnat r •nr • 47a • .Arealet mellem Husby kirkegårds østre dIge og kommuneveJen.
Yderligere det nordvestre hjørne af den del af matr.nr.2o~,der lig-
ger syd for byvejen og mod vest og nordvest støder o~ til matr.nr.
47~ og 47~ samst. jfr. vedlagte kort, ialt ca. 500 m •

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges el:1Iix1'i~ midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

I
ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte ~kure, ud~algssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red.
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande. '

I Jeg forbeholder mig dog ret til at bebygge pare ellen umiddel 'bart nord for
I matr.nr. 2o~ og 47~ - men denne ret haves kun i 5 år lfem) fra dato

I

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses
2o~,47~ af Husby by m.m., by

på min ejendom matr. nr.
Husby sogn,

'dog uden udgIft for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet

Husby menighedsråd hver for sig.

Husby ,den 7j 7 1951.
Anders Sandholm ensen.

for Ringkøbing amt og

D

bud,
af

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender loranstående lredningstil-
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2oa,47a

Husby by m.m., by Husby sogn

~XXXXXXIXI~XXXXXDPlCXXX:X:X:Xx:fldkx:X:X:XX:X~~~

lIC1l~ XJUlS101~JQIZbf01JCX
Det fredede areal ses indtegnet på ved Jagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

19 51.•Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 10/1
H. Hichter.
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REG. NR. A~3
Justltsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
" •.•. i" ... " . J'l<::".D.I:'

.; ),j t • .'. 111 t. J U.H:) 2j c fl..l liG; ~1'..:: _ .•
• .... r t.'J-c.JoJll • l;("- : 2~Clf~:.l.111.. J"D ~ lby m.m., Akt: ~'I\ nr.

• lillL i1 • <. • ~14 .. qf dom • ..,lwlll.,."

Købere} • J <:: :)
Kreditors bopæl:

I I

I

BestIllIngo-
formu.lar

•. L -' l. L . \, .. i.
....... ~·l \ ••• J.J; . .i~t,tJ~: ..•.
Mtr. nr., ejerlav, sogn: ?Æ Husby

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

80gn.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
&ade og hus nr.:

(byor .Idant f!ndes) Fl'ednlng.nævnet fol'
Ringkøbing amt .... d.kl'ed.,
Bol.tebl'O St Iempe: øre.kr.

Fredningstilbud
Undertegnede Christ ian Christ ensen Bank

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l~

af Husby m.m., by

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

Husby
sogn,

Arealet beskrives sMedes:

Arealet begrænses mod vest, nord og øst af matrikelgrænserne,
mod syd af vejen til plantørgården, jfr. kortet.

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

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon. og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, ud,algssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red.
skaber eller lign. skønhedsfor;tyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at bygge i umiddelbar forbindelse med min
nuværende gård.

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

l~ af Husby m.m. by Husby sogn,

dog uden udgift for nllg.
Påtnleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Husby menighedsråd hver for sig.

Husby ,den 7;7 19 51. dt'

Chr.Chr.Bank.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstiI-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l~
af Husby by m.m. by Husby sogn

J(JlilDl!1[K~XXXXJfafXXXXXXX:ll1qKXXXXXXx::mnXXX:XXXxatbc~koUtllCXiXHJCJaXXK~X
~WCU~UKXXX ~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den lo I 7 19 51.
H. Richter.

Jellsen &' Kteldskov, A:S, København.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



 

FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 
 

 

 
RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

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

                                                                                                                           Herning, 6. maj 2020 

                                                                                                                                  FN-MJV-02-2020 

Holstebro kommune 

rikke.rasmussen3@holstebro.dk 

 

 

 

 

 

 

Ansøgning om anlæggelse af dobbeltrettet cykelsti langs den østlige side af Klitvej fra Husby til 

Bjerghuse. – Lb. nr. 48 – Sdr. Nissum Kirke og lb. nr. 49 – Husby Kirke. 

 

Holstebro Kommune har søgt om dispensation til at anlægge en dobbeltrettet cykelsti fra Husby til 

Bjerghuse gennem Exnerfredningerne ved henholdsvis Husby Kirke og Sdr. Nissum Kirke. 

 

Fredningsnævnet har truffet afgørelse om at meddele dispensation til ansøgningen. For så vidt angår 

strækningen gennem fredningen ved Sdr. Nissum Kirke meddeles dispensationen på nedennævnte 

vilkår. 

 

Ansøgningen 

  

Ansøgningen vedrører en cykelsti, der skal placeres på østsiden af Klitvej mellem Husby og Bjerg-

huse.  

 

Af ansøgningen fremgår, at cykelstien udføres som en dobbeltrettet cykelsti, der følger et eksisterende 

terræn og placeres bag den eksisterende vejgrøft. Der forventes på strækningen anvendt et areal på 

mellem 7,5 og 11 meter fra vejkanten. 

 

Cykelstien etableres ved at rydde cykelstiens tracé for eventuel beplantning, hvorefter der afrømmes 

muld i en dybde til bæredygtig råjord.  

  

I Husby ligger kirken vest for vejen, således at cykelstien placeres på modsatte side af vejen.  

I Sdr. Nissum ligger kirken øst for vejen, og stien skal dermed placeres på samme side af vejen. Der 

er indgået aftale med en kirkegårdskonsulent om udformningen af stien og de nødvendige anlægs-

mæssige foranstaltninger ved kirken. 

  

Fredningerne 

 

Der er tale om sædvanlige Exnerfredninger, som skal hindre, at kirkens omgivelser skæmmes, eller 

at indsigten til eller udsigten fra kirkegården forhindres. 

 

Af deklaration lyst på de berørte ejendomme fremgår: 

mailto:rikke.rasmussen3@holstebro.dk


 

FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 
 

 

 
RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

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

 

”Fredningen har følgende omfang: 

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller ikke på 

arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign., 

derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller 

lign. skønhedsforstyrrende genstande.” 

 

Fredningsnævnets sagsbehandling 

 

Fredningsnævnet har modtaget mødenotat fra møde den 18. november 2019 mellem anlægsingeniør 

Thomas Aas Christensen og kirkegårdskonsulent Mette Fauerskov, hvoraf blandt andet fremgår: 

 

”… 

   I hovedtræk aftaltes følgende: 

*Cykelstiens kotering fastholdes som projekteret. 

*Langs diget skal der være en vandret banket på min 150 cm. 

*Herfra og ned mod cykelstien etableres en skråning, der på det stejleste sted vil blive ca 1:2. TAC 

vurderer, at det er muligt i forhold til jordbundsforholdene.  

*Eksist. bevoksning ryddes på det areal, hvor der skal terrænreguleres. Muld lægges i depot og gen-

anvendes. 

*Der skal træffes aftaler med kirken, da reguleringen skal foregå på kirkens jord. 

*Der må påregnes arkæologiske undersøgelser inden arbejdet udføres. 

*Der retableres med en beplantning svarende til den nuværende. 

*Der skal træffes aftale med kirken om pleje af beplantningen i etableringsfasen. 

…” 

 

Af brev af 20. januar 2020 fra kirkegårdskonsulent Mette Fauerskov til Ribe Stift fremgår blandt 

andet: 

 

”… 

Forslaget til cykelsti ved Husby Kirke vil ikke påvirke kirkeomgivelserne negativt og kan anbefales. 

Indkigget til Sønder Nissum kirke er meget værdifuldt, som det også beskrives i ”Aftale om forbed-

ring af beskyttelsen ad Sdr. Nissum Kirke”. Cykelstien er beliggende i aftalezone 1, og det fremgår, 

at ændringer i terrænet bør drøftes med de kirkelige myndigheder. 

Forslaget til cykelsti ved Sønder Nissum kirke har tidligere været drøftet med anlægsingeniør Tho-

mas Aas Christensen fra ingeniørfirmaet. Forudsat, at cykelstien projekteres som beskrevet i mit 

mødenotat og udtalelse af 19. november 2019, kan projektet anbefales. 

…” 

 

Ribe Stift har under henvisning til konsulentens udtalelse meddelt, at stiftet bakker op om anlæggel-

sen af cykelstien i den beskrevne udformning. 

 



 

FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 
 

 

 
RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

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

Forslaget har herudover været i høring hos Husby Menighedsråd, Sønder Nissum Menighedsråd og 

Ringkøbing Provstiudvalg.  

 

Fredningsnævnet har ikke modtaget indvendinger mod projektet.  

 

Fredningsnævnet har gennemgået tilsendt kortmateriale over placeringen af den påtænkte sti. 

 

Fredningsnævnet har på baggrund af det fremsendte besluttet at behandle ansøgningen på skriftligt 

grundlag. 

 

Fredningsnævnets afgørelse: 

 

Fredningsnævnet har efter votering truffet følgende afgørelse: 

 

Fredningsnævnet meddeler dispensation til at anlægge cykelsti gennem de to fredninger ved hen-

holdsvis Husby Kirke og Sønder Nissum Kirke i overensstemmelse med den fremsendte projektbe-

skrivelse. 

 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at projektet efter forhandling med de kirkelige myndigheder er 

tilpasset på en måde, så cykelstien ikke vil skæmme kirkernes omgivelser. Cykelstien vil endvidere 

ikke være til gene for indsigten til eller udsigten fra kirkerne. Projektet er således ikke i strid med 

fredningernes formål. 

 

For så vidt angår strækningen ved Sønder Nissum Kirke meddeles dispensationen på følgende vil-

kår: 

 

 Langs diget skal der være en vandret banket på min 150 cm. Herfra og ned mod cykelstien etab-

leres en skråning, der på det stejleste sted vil blive ca 1:2.  
 

 Der skal gives adgang til arkæologiske undersøgelser, inden arbejdet udføres. 

 

 Der skal retableres med en beplantning svarende til den nuværende. 

 

 Der skal træffes aftale med kirken om pleje af beplantningen i etableringsfasen. 
 

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 Fødevarekla-

genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 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: 

http://www.naevneneshus.dk/
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RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

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

 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 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 digita le 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes 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 efter-
kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævne t, 

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 projekttilpasnin-

ger, 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 tilbagebeta le 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses -

udkast 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. 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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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