
•

Afgørelser - Reg. nr.: 01653.00

Fredningen vedrører: Lomborg Kirke

Domme

la ksatio nskom miss ione n

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

01653.00

Fredningsnævnet 05-07 -1951, 11-09-1951

Kendelser

Deklarationer



F R E D N I N G'S N Æ V N E T >



,

J
i
\
"
\1

\

1

1,1"
'qI,
p,

f:'\
~'

t
,

"
"

l~

~
l\,

{4
';
I'

;t
,I
l~

"(Ii
I',
t;

"I'
\'1

,
~I'
I;~
I,

l~,I,
'r,,.
r
"'i

~
" ,
'(
,

~

,
'I

A'l

I, Iti I

'\ I
\,, l

~
I

1)('

j"

"
,jIr\,\(')
I'

r
,e

I,,.

I
;1

c

REG. NR. 4$"'3
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve. kvitteringer til udslettelse

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

13~ og ~3! Enlige gårde og
steder, Lomborg sogn.

Købers } bo æt.
Kreditors p.

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.
(udfyldes al dommerkontoret)

BOItllllngs-
formul.r

Gade og hus nr.:
(hvor aldant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Niels Bj erre

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 13~ og 131

af Enlige gårde og steder by Lombogg

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

Arealet beskrives således:
Hele matr.nr. 13i. - Af M.nr.13a flg.: l) En bræmme v. og s.,

for kirkegården på 100 m. (mod syd ned til vejen). 2)En Br. nord
for kirkegården på 100 m og 3) en bræmme øst for kirkegården på
75 :m. helt ned til matr.nr. 131, jfr. vedlagte kort.

l

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.

~:X9t~xOOx:~~xtjfJm:

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

13~, 13iafenl.gårde m.v. by
tinglyse~ på min ejendom matr. nr.

Lomborg sogn,

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

Lomborg menighedsråd hver for sig.

Lomborg ,den 4 / 7 19 51

Niels Bjerre

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 13a, 13i
af Enlige Gårde og Steder by Lomborg - - sogn,

XllClillføvrtJCiXXxx.xXXXJCIK:XXx.xXXXX1ljKXXXXXXXJa1fXXXXXXX~ hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 2!!, ibd. lIdgor et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet' på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 5 / 7 19 51 .
H. Richter.

Jensen & Kieldøkov, AIS, K"knhavn. ~"lIIlIl"MS 1l0ITJll'I'IIIi.RI, HOl'Hl!eRO Hl8!I
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Indført i dagbog~n for retskreds nr. 82,
Lemvig købstad m.v., den 7. juli 1951.
Lyst.Tingbog:Bd.Lomborg.B1. 13~.Akt:Skab C.nr.179.

Habersa~t •
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Bestilling,·
formular

D

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

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

eller li de sønderjydbke lands-
drJe) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

131 Enlige GArde og S~.der. Akt: Skab nr.
Lom.borø; .ogn. (uJJyId .. ., dommerkontoret)

Købers }
K d't bopæl; -;re I ors

Gade og hus nr.:
thvor udant finde ..,

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stetapel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Lomborg-Roll præsteembede

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 131

af Enlige GArde 08 Steder by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Lomborg sogn,

Arealet beskrives således:

De sydvestl1iste 4~ al at pme~egArdshaven(metr.nr. 13j)
jtr. vedlagte kon.

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.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

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

131 af Enlige Gårde og by
- Steder,

tinglyses på min ejendom matr. nr.
Lombol'8 sogn,

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

menighedsråd hver for sig.

Lomborg ,den 7/ 9 19 5~.
P.M.V.

K.R. See1"l1p.

Idet fredning;nævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 131
af Enlige GArd. og Steder by Lombore: sogn,

4IWI':'lJWliCiIill'aIØ iRXiItlPiOlU.JrlI3IlIX
Det fredede areal se~ indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den U I 9 19 51.
II. Hich"er.

jeR"" &. Kleld,øt.o .. , AIS, Keben" ....n.
lItOu,."ORGS 1l0GTR'l'MIIl!AI, HOlsnaRO
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Det tiltrædes hervecl, at DllX'VlBrendefredD1ngstt:tåall
deklaration ting17aes Bom eem t\ltstitten4e på ejendommen
matr.nr. 131 enlige gArde 08 steder, Lomborgsogn. med
følgende forbehold I

·SAlænae d.en til pnøsteembedet hørende have med gArde-
plads samt den del af præstegArdens areal, der ligger i
WIl1ddllbar tilknytJUDB hertil, administreres a~ de kirkelige
mTndighe4er, tretter kirkeministeriet afgørelee omnyplace-

\ring at præsteglrdene bygninger herunder til11g8 øelve byg-
geplanen 88J1lt 'tilbygninger m.v. og ombYBninger. der andJ:'er
præetegArdenø uds.ende, uanset .t'redninaade.k1arat1onent,.

Kirkeministeriet, den 6. november 1951.
P.M.V.
E.B.

Indført 1 dagbogen tor retskreds nr. 82,
Lemvig købstad m.v., den 12. nov. 1951.
L7et.!ingbogIBI.Lombora.B1.13! Enlige gArde og ote48r.
Akt.Skab.H.nr.396. (Ride 1 akt. O. 179).

Habersaat.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01653.00

Dispensationer i perioden: 27-03-1990 - 05-09-2006



FREDNINGSNÆVNET
l'OI{e) RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

I

•
./ .

R,"!;k"blng, den 27. marts 1990.
RAl 15/1990.

1l0MMI RKON IORI I 1'1I I ION 07,214 II

6950 RINC"'ØBINC

Nævnet har d.d. tilskrevet Lomborg Menighedsråd v/ Aage Grønne,
Markskellet 4, Lomborg, 7620 Lemvig, således:

"Vedrørende beplantning samt udvidelse og forbedring af parkerings-
forholdene ved Lomborg kirke.

Nævnet meddeler herved i medfør af naturfredningslovens § 34 til-
ladelse til det ansøgte.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
tilladeIsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge even-
tuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for over-
fredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansø-
geren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberetligede •

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er kla-
ge iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den oprethol-
des af overfredningsnævnet. "
Hvilket herved meddeles •
Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.

Med venlig hilsen

Skov- og Naturstyrelsen,
__ ' Slotsmarken 13,

2970 Hørsholm.
Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN ,2. I\\ t (-000 f Bil. Y
Akt. nr. 1S
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7æ1j art. '7??/ 0111

- .. - j7rtv<t1 ~,. j);;' 76)'j

I Videresendes til Fredningsnævnet, Kongevejen, 6950 Ring-
kØbing med bemærkning at det ansøgte kan anbefales.

Projektet omfatter Exner-fredet areal .• RingkjØbing amtskommune, Teknik- og Miljforvaltningen, den

-4/M.- frt
19 JAN. 1990

Videre-
MIIJømrnlsterlet, J". nr. SN' \ ~ \ ~\ II...000 (.-., 2 8 h'li~.1990
~I(t.nr. ( 5

a II, r /';;!-)o "



· _~, LANDSKABSARKITEKT BIRTE ØSTERBYE M. D. L.
/ FJEDERHOLTVEJ 15.7400 HERNING

TELF. 07 14 74 43 . GIRO 8376727

,I

Sag: Lomborg kirke. Udvidelse parkering, ny oplagsplads. Projektbe-
skrivelse.

Projektforslag. Bilag l. dato 17.11.1989.
(3 sider.)

Projektforslaget omfatter endvidere:
Tegn. L07 Terræn- og illustrationsplan, m~l 1:250, dato 17.11.89.
Tegn. LIO Beplantningsplan, planteliste, -, •

Eksisterende forhold.
De eksisterende parkeringsforhold er meget trange.
Parkeringsarealet ligger idag langs adgangsvejen øst for kirken, så-
ledes at der parkeres vinkelret på vejen.
Vej og parkeringsareal skulle normalt være min. 12m bredt, men i det-
te tilfælde varierer parkerings- og vejareal fra lo,35-lo,75m.
Parkeringsarealet er afgrænset af en smal beplantning mod øst og nord
og et meget smukt og markant stendige mod vest. Langs diget er der en
1-1,5m bred grusrabat.
Selve vej- og parkeringsarealet er asfalteret.
Afvanding sker via loverfladebrønd beliggende i det sydøstlige hjør-
ne af arealet.
Belysningen består af l lampe, som står i det sydøstlige hjørne ved
diget.
Container og oplag af jord og sten er placeret i adgangsvejens norden-
de på selve asfaltarealet.
Arealet falder jævnt fra nord mod syd.

Fremtidige forhold. Se tegn. L07.
Menighedsrådet har købt et areal umiddelbart øst for den eksisterende
parkeringsplads, beregnet til udvidelse af parkeringsarealet samt en
oplagsplads.
Parkerings- og vejareal er i forslaget skilt fra hinanden ved en 1,5m
bred og ca 1m høj hæk, som fortsætter helt ud til ·marken mod nord.
Vejarealet udlægges med en 2m bred græsrabat langs diget, som ender i
et kig udovEr markerne, og en 7m bred kørebane, som ender i et parke-
ringsareal for 3 biler.
Den brede rabat langs diget sikrer bedre svingningsforhold indtil
kiFken, ændringen fra grus til græsrabat vil desuden gøre området grøn-

~ ~ere, det fremtræder idag ret koldt.
~ N~~ækken langs vejens østside er valgt, fordi der ikke er areal nok til
:'- 00, §"enbredere beplantning, og fordi en hæk vil give et roligt vejbillede
~ ~~;og et modspil til det markante dige, det er også derfor at hækken

~~ortsætter helt ud i flugt med nordsiden af stendiget.
ggg ~od syd foreslås plantet 2 træer, l indenfor stendiget og l udenfor

-~tendiget, for at sløre indtrykket af den lidt rodede landbrugsejendom
=4f:lodsyd.
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side 2.

Parkeringsarealet er opdelt i 3 lige store rum, omkranset af en
ca Sm bred beplantnir.g.
Beplantningen tænkes klippet som hæk i ca 1,5-2m højde p2 de sider
der vender ind mod parkeringsareal og ud mod vej. Ovenover vokser
buskene frit.
I hvert rum kan der parkere 16 biler, da der også i pressede situ-
ationer kan parkeres langs diget samt for enden af adgangsvejen, vil
der fremover kunne parkere 61 biler mod idag 25 biler.
Oplagspladsen, der er opdelt i areal til container, til jord og til
sten er placeret i beplantningen i det sydlige parkeringsrum.
Indkørslen til dette rum er Bm bred af hensyn til lastbilerne.
Befæstelser.
Adgansvejen bevares asfalteret, overskydende asfalt incl. bund i
fremtidige græsrabatter, hække, og p-arealer fjernes, der efterregu-
leres med henhOldsvis muld og grus. ,
Vejen kantes mod øst og nord af kantsten af hensyn til afvandingen.
Kantstenen er en grå porugisisk granit type 10-12 lav. I vejens vest-
side kantes med brosten.
Parkeringsarealerne udlægge s af økonomiske grunde midlertidigt med
grus afdækket med ærte- eller nøddesten.
Da ønsket er en asfalteret plads, udlægge s grusbærelaget med den o-
verhøjde, som den fremtidige asfaltbelægning vil fylde. D.v.s. min.
20cm msg til normalt bærelag + ekstra 8cm som en normal asfalt incl.
slidlag fylder, bærelaget bliver ialt 28cm •
Bundsikringslagets tykkelse kan ikke angives, da der ikke er foreta-
get geotekniske prøver, normalt er det min.30cm, men det afhænger
af råjorden.
Parkeringsarealet kantes af samme type kantsten som vejen.
Imellem asfaltindkørsel og grusbelægning kantes med brosten, for at
undgå at asfaltkanten køres i stykker.
Oplagspladsen befæstes med belægningssten, opbygget af ?cm bsg (se
ovenfor), 20cm msg og 8cm sten, og kantes af samme type kantsten _
som omkring de øvrige arealer.
Sten og jordlager kantes af et tæt træhegn for at holde materialer-
ne adskilt.
Afvanding.
I dette projekt er der kun taget stilling til, hvor overfladebrønde-
ne skal placeres.
I grusbelægninger kante s brøndene af chaussesten for at holde sten-
belægningen lidt på afstand.
Belysning.
Der er kun taget stilling tillampetype og placering.
Der opsættes 4 stk. parklamper - Louis Poulsens §øndergårdlygte.
Lamperne opsættes i hækken i vejens østside, hvorved lampen både
vil belyse vejen og delvis ind på parkeringsarealet.
Vand.
Eksisterende vandhane i det tilkøbte areal flyttes ud øst for ny __
markvej.
Beplantning. Se tegn. LIO.
Beplantningsplanen er meget enkel og består kun af kårede danske
planter.
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side 3.

Den lave brede hæk udføres af bøg, fordi bøg er en robust og stiv
plante, der beholder bladene om vinteren, og fordi den 2m høje hæk
på kirkegården er bøg.
Træerne mod syd inden- og udenfor diget er stilkeg, fordi stilkeg
kan klare havgus og kan blive meget gamle.
Træerne plantes som forstplanter i 2 grupper.
Det er meningen at de skal give læ for hinanden i opvæksten, når
de begynder at genere hinanden, tyndes de ud til der kun er l træ
tilbage i hvert bed.
Beplantningen omkring parkeringsarealet består af tjørn, stilkeg
og med rødel som ammetræ.
Tjørnen er valgt, fordi den danner et tæt krat, blomstrer og giver
bær til glæde for mange fugle.
Eg er valgt af samme grund som ovenfor.
Rødel er valgt fordi den vokser forholdsvis hurtigt til.
Rødellene skal fjernes, n~r de generer egetræerne.
Ammetræerne er hvor det kan lade sig gøre, plantet vest for egetræ-
erne med en tjørn imellem, men da plantebælterne ikke er lige brede
overalt, har det været nødvendigt de øvrige steder , blot at sprede
dem jævnt i beplantningen.
Den "inderste" række tjørn plantes dels tæt i rækken dels tæt på
parkeringsarealet, så at de kan klippes som hæk på den side, der
vender ud mod p-areal og vej.
Denne metode er valgt, for at skaffe mest mulig læ, da plantebæl-
terne er relativt smalle.

•

Tidsplan.
Hele projektet vil af økonomiske grunde ikke kunne realiseres på en
gang.
Men det er tanken at udføre beplantningen med tilhørende jordregule-
ring, belysning, vejafvanding samt min. det sydligste parkeringsrum,
som l. etape.
De øvrige parkeringsrum udlægges i græs, som også i henholdsvis tør-
re sommerperioder og vinterensfrostperioder vil kunne bruges til
parkering.

Birte Østerbye, Herning den l7.nov. 1989 •

.,
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS Ringkøbing, den 3. august 1992.
R,A F. 101/1992 •

DOMMERKONTORET' TELEFON 073214 II

6950 RINGKØBING
Modtaget I

Skov- og Naturstyrelsen

O ~ AU~. :992

Nævnet har d.d. tilskrevet Lemvig Kommune, Teknisk forvaltning,
7620 Lemvig, således:

"Vedrørende opførelse af gylletank på matr.nr. 13a Enlige Gårde,
Lomborg, tilhørende Mads Bjerre, Lomborgvej 122, j620 Lemvig.

./ .

Efter en besigtigelse, hvori deltog foruden nævnets medlemmer,
repræsentanter for Lemvig Kommune, Ringkjøbing Amtskommunes
landskabsafdeling, Lemvig Provsti og Lomborg Menighedsråd samt
ejeren, meddeler fredningsnævnet i medfør af naturfredningslo-
vens § 34 tilladelse til opførelse af en gylletank med en belig-
genhed som angivet i den ændrede beliggenhedsplan, der er vedh~f-
tet nærværende skrivelse. Tilladelsen er betinget af, at der i
stedet for den nu eksisterende jordvold plantes og opretholdes
5 rækker løvfældende træer som indtegnet med rødt af nævnet i
beliggenhedsplanen.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
fra tilladelsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge e-
ventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Afgørelsen, der er truffet i medfør af lov nr. 9 af 3. januar
1992 om naturbeskyttelse § 104, stk. l, l. pkt., af det inden den-
ne lovs ikrafttrædelse eksisterende fredningsnævn, idet sagen var
indbragt for nævnet inden nævnte lovs ikrafttræden, kan efter den-
ne lovs § 85, jfr. § 87, indbringes for Naturklagenævnet, der af-
gør klager, der er indgivet af miljøministeren eller indeholder
spørgsmål, som efter dette nævns vurdering har meget væsentlig in-
teresse i forhold til lovens formål, idet miljøministeren afgør

- ,', ;-'-, ::'ter:er

. ' .,> - \J,"; ['~<itU1'8tyrelsen
"l' ~:N \~~L\\\-BOC> \
',~t nr 8i1.
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andre klager.

- 2 -

Klag~fristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, og kla-
gen indgives skriftligt til nærværende fredningsnævn på den oven-
for anførte adresse.

En tilladelse kan ikke udnyttes, før klage fristen er udløbet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klagemyn-
digheden bestemmer andet. "

Hvilket herved meddeles.

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.

Med venlig hilsen
p.n.v.

/~h/-~
Løvbjetg Nielsen
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• t FOR RINGKJ9BING AMT \~'53, GO
Retten i Herning, 2. afdeling

Nygade 1-3, 7400 Herning
Tlf. 97 22 22 00 Herning, den 29. november 1993

R.A.F. 65/93
Hr. Jens Mads Bjerre
Lomborgvej 122, Lomborg
7620 Lemvig

Jens Mads Bj erre, Lomborgvej 122, Lomborg, 7620 Lemvig, er d. d.
tilskrevet således:

"Jens Mads Bjerre, Lomborgvej 122, Lomborg, 7620 Lemvig, ang. op-
førelse af sostald på landbrugsejendommen, matr. nr. 13 ~, Enli-
ge Gårde, Lomborg. - lb. 97 - Lomborg Kirke.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer og lodse-
jeren deltog repræsentanter fra Lemvig kommune, Lomborg Menig-
hedsråd, Lemvig Provsti og Danmarks Naturfredningsforening medde-
ler nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslavens § 50 tilladelse
til genopgørelse af sostalden som ansøgt, idet det er oplyst, at
den hverken bliver højere eller bredere end den nedbrændte byg-
ning.

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

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.

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

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



Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Nævnets afgørelse om tilladelse til opførelse af en kostald beror
på en udtalelse fra Ringkøbing Amtskommune. Nævnet vil vende til-
bage, når den foreligger.

Med venlig hilsen

H. Stamp"



FOR RINGKJØBING AMT
Retten i Herning, 2. afdeling

Nygade 1-3, 7400 Herning
Tlf. 97 22 22 00 Herning, den 21. december 199~

R.A.F. 65/93
Hr. Jens Mads Bjerre
Lomborgvej 122, Lomborg
7620 Lemvig

Jens Mads Bjerre, Lomborgvej 122, Lomborg, 7620 Lemvig, ang. opfø-
relse af en ny kostald på landbrugsejendommen, matr. nr. 13 ~'
Enlige Gårde, Lomborg. - lb. 97 - Lomborg Kirke.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer og lodse-
.. jeren deltog repræsentanter fra Lemvig kommune, Lomborg Menig-

hedsråd, Lemvig Provsti og Danmarks Naturfredningsforening og
efter indhentelse af en udtalelse fra Ringkøbing amtskommune
meddeler nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 til-
ladelse til genopførelse af kostalden som ansøgt vest for de ek-
sisterende landbrugsbygninger.

Tilladelsen er betinget af, at der vest for byggeriet inden ud-
gangen af 1994 plantes et 5-rækket løvfældende læhegn i en bue
fra landevejen op mod kirkegårdsdigets sydvestlige hjørne, jfr.
vilkåret for nævnets tilladelse af 3. august 1992 til opførelse
af en gylletank.

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

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.

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



•

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

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Det bemærkes endvidere, at fredningsnævnet, når klagefristen er
udløbet, vil foranledige vilkåret for tilladelsen tinglyst på De-
res ejendom i medfør af naturbeskyttelseslavens § 66, stk. 1, 2.
pkt. Udgiften hertil, 700 kr., vil blive afkrævet Dem af Ringkø-
bing Atmskommune. Fredningsnævnet foranlediger vilkårene for den
tidligere tilladelse af 6. november 1979 aflyst af tingbogen.

Med venlig hilsen

H. Stamp



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AMT

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

Tlf. 97 22 22 00

.J;\:""l I;. I,...

11~S~~.~,UlY1t:Isen

• 199~erning, den 16. september 1999
R.A.F. 44/99

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Niels Bjerre er d.d. tilskrevet således:

"Niels Bjerre, Lomborgvej 149, 7620 Lemvig, ansøger om tilladelse til at opføre en 832 m2 stor
stald på ejendommen matr. nr. 13 a, Enlige Gårde, Lomborg, Lemvig. - Lb. 97 - Lomborg Kirke.

Efter en besigtigelse den 10 september 1999, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Viborg Stift, Lemvig Provstiudvalg, Lomborg menighedsråd, Danmarks Naturfredningsfore-
ning og ansøgeren, Niels Bjerre, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
meddele tilladelse til det ansøgte, da dette ikke er i strid med fredningens formål. Nævnet har
især lagt vægt på, at placeringen af den ny stald er i tilknytning til de eksisterende bygninger
og således, at den ikke påvirker indkigget til kirken, ligesom bygningen ikke kan ses fra
kirken.

Nævnet bemærker, at såfremt byggeriet opdeles i etaper, skal der ved senere etaper søges om
ny tilladelse, hvis der er forløbet mere end 3 år, idet 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, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

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

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

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventuelle andre tilladelser, som
lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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SClU\TNET RE6.Hl l~j:3.{P()
FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Herning, den 31. august 2004
R.A.F.57/04

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Modtaget i

·qltov. nq- Naturstyrelsen

<~ 2 SEP, 2004

Niels Bjerre er d.d. tilskrevet således:

"Niels Bjerre, Lomborgvej 149, 7620 Lemvig, ansøger om til1adelse til at udvide en
eksisterende stald på ejendommen, matr. nr. 13a, Enlige Gårde, Lomborg, på adressen
Lomborgvej 122, 7620 Lemvig. - Lb.nr. 97 - Lomborg Kirke .• Ved Fredningsnævnets kendelse af 16. september 1999 blev der givet til1adelse til opførelse
af en 832 m2 stor stald på ejendommen beliggende Lomborgvej 122, Lemvig. Ejeren
udnyttede kun delvist tilladelsen, idet byggeriet blev opdelt i to etaper. Da der imidlertid er
gået mere end 3 år, siden tilladelsen blev givet, skal nævnet nu på ny vurdere, om der kan
gives til1adelse til anden etape, idet arealet er omfattet af Exner-fredningen af Lomborg kirke.

Hverken de kirkelige myndigheder, Ringkjøbing Amt eller Lemvig kommune har haft ind-
vendinger mod det ansøgte.

Sagen er behandlet af nævnets formand alene efter § 9, stk. 4 i forretningsordenen for Fred-
nmgsnævn.

Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele
ti11adelse til det ansøgte, idet dette ikke er i strid med fredningens formål. Jeg har især lagt
vægt på, at placeringen af den ny stald er i tilknytning til de eksisterende bygninger og
således, at den ikke påvirker indkigget til kirken, ligesom bygningen ikke kan ses fra kirken.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra til1adelsens meddelelse, jfr.
Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jfr. § 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.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr
på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 -12\ \ II I -0c:D \
Akt. nr. 6Y Bil.

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

Tlf. 97222200 E-mail: f-naevn@mail.dk

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

•

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

Tlf. 97 222200 E-mail: f-naevn@mail.dk

mailto:f-naevn@mail.dk
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Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Modtaget i
Skov. ,.,17 Naturstyrelsen

Herning, den 5. september 2006
R.A.F. 42/06

- 6 SEP. 2006

Niels Bjerre og Lone Harpøth er d.d. tilskrevet således:

"Niels Bjerre og Lone Harpøth, Lomborgvej 121, Lomborg, 7620 Lemvig, ansøger om tilla-
delse til at udvide eksisterende fast plads foran lade samt etablering af plansiloer til opbeva-
ring af ensilage på ejendommen Lomborgvej 122 - lb. nr. 97 - Lomborg Kirke .

Efter en besigtigelse den 31. august 2006, hvori foruden nævnet deltog Lemvig kommune,
Viborg stift, provsten og Lemvig provstiudvalg, Lomborg-Rom pastoratråd, Danmarks Natur-
fredningsforening og ansøgeren, Niels Bjerre skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens
§ 50 meddele, at der kan gives tilladelse til det ansøgte, da dette ikke findes at være i strid
med fredningens formål.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:
• Siloernes højde må ikke overstige en højde svarende til 1,50 meter over landevejens ni-

veau,og
• siloerne skal afskærmes af en sammenhængende beplantning, hvis højde ikke må over-

stige siloernes overkant med mere end 2 meter.

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at siloerne og den faste forplads er nødvendige til gårdens
drift. Siloerne påvirker ikke indkigget til kirken i væsentlig grad, ligesom de med den af-
skærmende beplantning ikke virker dominerende eller skæmmende på kirken og dens nærme-
ste omgivelser.

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.

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

RETTEN l HERNING, 2. AFDELING
Nygade 3, 7400 Herning

Tlf. 97222200 E-mail: f-naevn@mail.dk S~ _)~l-~q I

l l

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

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

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

mailto:f-naevn@mail.dk
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RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

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

                                                                                                                 Herning, 27. december 2018 

                                                                                                                                  FN-MJV-33-2018 

Niels Bjerre 

niels@skovgaard121.dk 

 

 

 

Niels Bjerre, Lomborgvej 121, 7620 Lemvig, ansøger om dispensation til at opsætte en gødningscon-

tainer og kalvehytter på ejendommen Lomborgvej 122, 7620 Lemvig. – Lb. nr. 97 – Lomborg Kirke. 

 

Efter en besigtigelse den 20. december 2018, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter 

fra Lemvig provsti, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og ansøgeren, Niels Bjerre, skal 

nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele, at der kan gives tilladelse til det ansøgte, 

da dette ikke findes at være i strid med fredningens formål. 

 

Indledningsvist bemærkes det, at nævnet kun kan give tilladelse til kalvehytterne, der allerede er op-

stillet, hvis nævnet ville have givet tilladelsen, hvis der var blevet søgt inden opstillingen. 

 

Tilladelsen gives på vilkår, at kalvehytterne og containeren males i jordfarver.  

 

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at kalvehytterne og containeren kun i begrænset omfang kan ses fra 

vejen og kirkegården. Kalvehytterne og containeren vil derfor ikke påvirke indkigget til kirken fra 

landevejen eller udkigget fra kirkegården, ligesom det ansøgte ikke vil skæmme kirken og kirkens 

omgivelser.  

 

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: 

 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 

mailto:niels@skovgaard121.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 

(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 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 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 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 tilbagebetale 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

                                                                                                                                                                                                                                           
Herning, 23. juni 2022 

                                                                                                                                   FN-MJV-09-2022 
Lemvig Kommune 
Charlotte.djorup.madsen@lemvig.dk 
 
 
 
Ansøgning om etablering af et solcelleanlæg på 400 m2 på driftsbygningen på Lomborgvej 122, 
7620 Lemvig. Exner-fredningen ved Lomborg Kirke.  
 
Lemvig Kommune har på vegne lodsejer søgt om dispensation til at etablere et solcelleanlæg på 400 
km2 på sydsiden af taget på driftsbygningen på adressen Lomborgvej 122, 7620 Lemvig. Det ansøgte 
er omfattet af Exner-fredningen. 
 
Ansøgningen 
Af ansøgningen fremgår, at solcellerne skal etableres på den eksisterende tagkonstruktion på 
driftsbygningen. Der fremgår endvidere blandt andet følgende: Længde på 40 m, Bredde 20 m, 
Kiphøjde 8,85 m og Benhøjde 5,6 m. Fredningsnævnet har endvidere modtaget billeder og tegninger 
til illustration af det ansøgte.  
 
Lodsejer har oplyst, at solcellerne er sorte, og at de vil blive opsat som en sammenhængende flade 
direkte på taget, og således at der ikke etableres solceller på de 3 nederste rækker af tagplader, samt 
at der anvendes solceller, der er matsorte, hvilket giver mindst muligt genskin. 
 
Fredningen 
Der er tale om en sædvanlig Exner fredning. Det fremgår heraf, at der ikke må bebygges eller 
beplantes inden for fredningen eller opsættes skønhedsforstyrrende genstande. 
 
Natura 2000 m.v. 
Da der er tale om solceller på et tag, er der ikke indhentet en udtalelse angående eventuel Natura 2000 
beskyttelse eller andre udtalelser vedrørende habitatsbeskyttelse.  
 
Fredningsnævnets sagsbehandling 
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 21. juni 2022. 
 
Til stede foruden nævnet var: 
Dorthe Larsen, Lemvig Kommune 
Anne Marie Andersen, Lomborg Kirkes Menighedsråd 
Anne Breinhild, Viborg Stift 
Lodsejer Niels Bjerre 
Karsten Bjerg, Lemvig provsti 

mailto:Charlotte.djorup.madsen@lemvig.dk
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Lodsejer redegjorde for projektet og foreviste taget, hvor solcellerne ønskes anbragt. Han oplyste, at 
solcellerne skal ligge som et lag på 20 cm på det eksisterende tag, bortset fra de tre nederste rækker 
tagplader, som friholdes. Solcellerne vil derved ligge som en samlet flade ovenfor lyspladerne på 
taget af sammenbygningen, som er bygget vinkelret på. 
Der er tale om et færdigt tilbud. 
 
Fladen med solceller bliver matsort, som reflekterer lyset mindst muligt. Siden med solceller kan ikke 
ses fra kirken, men kan ses fra landevejen ind mod kirken, da bygningerne ligger foran kirken. 

 

Anne Breinhild, Viborg Stift, oplyste, at projektet har været sendt til udtalelse hos Den Kongelige 
Bygningsinspektør, som anbefaler projektet på betingelse af, at Fredningsnævnets krav i henhold til 
tidligere meddelte dispensationer om, at der etableres og opretholdes et læhegn, efterkommes, så 
byggerierne i højere grad afskærmes. 
 
Anne Breinhild bemærkede, at det i øvrigt er stiftets holdning, at solcellerne ikke vil forstyrre mere, 
end det nuværende tag.  
 
Formanden oplyste, at kommunen er tilsynsmyndighed for betingelser i dispensationskendelser, som 
ikke overholdes. 
 
Lodsejer oplyste, at der har været etableret læhegn, men at dette blev fjernet, da der blev meddelt 
dispensation til at opsætte siloer, hvor træerne var. Der blev i stedet plantet træer langs vejen.   
 
Karsten Bjerg bemærkede, at provstiet ikke ønsker at modsætte sig projektet, da taget er der i forvejen. 
Provstiet ønsker ikke at stå i vejen for, at der gennemføres nye krav til landbruget. 
Anne Marie Andersen bemærkede, at menighedsrådet er af den opfattelse, at man skal følge med 
tiden, og at de ikke har indvendinger mod projektet. 
 
Ingen af de fremmødte havde yderligere bemærkninger. 
 
Lemvig Provsti har i skrivelse af 10. maj 2022 oplyst, at de ikke har bemærkninger til ansøgningen. 
 
Viborg Stift har ved bygningsinspektør Mette Viuf Larsen i skrivelse af 9. maj 2022 fremsat en række 
bemærkninger i anledning af ansøgningen.  
 
Det bemærkes i den forbindelse, at såfremt det er opfattelsen, at der er vilkår i de tidligere 
dispensationstilladelser, der ikke er overholdt, skal Fredningsnævnet i første omgang henvise til 
kommunen som tilsynsmyndighed.  
  
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse. 
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Fredningsnævnet har efter votering vedtaget at meddele dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, til etablering solcelleanlæg på 400 m2 på driftsbygningen på 
Lomborgvej 122, 7620 Lemvig, placeret som ansøgt i de mål og materialer som oplyst, idet 
solcelleanlægget efter en nærmere vurdering ikke vil skæmme indblikket til kirken yderligere. 
 
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: 

 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 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  

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