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Den 9. september 2019

FN-NJS-18-2019: Ansøgning om tilladelse til tilbygning ved Øster Hurup kirke.
Fredningsnævnet har den 21. maj 2019 og senere modtaget udtalelse om ansøgning om tilladelse til
at opføre en tilbygning til den eksisterende service- og kapelbygning på matr.nr. 4 ce Sdr. Hurup By,
beliggende Solbjergvej 31, 9560 Hadsund. Ansøgningen er indsendt af menighedsrådet ved Øster
Hurup kirke.
Sagens baggrund
Kirken og dens omgivelser er omfattet af deklaration af 4. oktober 1951 til sikring af Øster Hurup
kirkes frie beliggenhed, der har bestemmelser om, at der ikke må opføres bygninger på matr.nr. 4aa,
der omgiver kirkegården med vest, syd og øst nærmere kirkegårdens vestlige og østlige dige end 25
meter og nærmere det sydlige dige end 50 meter. Arealet er senere matrikulært ændret, således at en
del af det fredede areal i dag er matr. nr. 4 ce.
Mariagerfjord Kommune oplyser, at der ansøges om en tilbygning på 15m2 beliggende i service- og
kapelbygningens vestside. Tilbygningen bliver opført i træ – én på to -, der males i en rød farve for
derved at matche bygningens røde teglsten. Arealerne er ikke beliggende i Natura2000-område
Aalborg Stift har i mail af den 6. august 2019 ingen fredningsmæssige bemærkninger til det ansøgte.
Sagens behandling.
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 2. september 2019. I
besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det
ministerielt udpegede medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Danny Juul Jensen.
For Mariagerfjord Kommune mødte Isabell Arani Mortensen. For menighedsrådet mødte kirkeværge
Ib Poulsen sammen med arkitekt Gert Madsen. For Aalborg Stift mødte Lene Mogensen. Graver
Torben Overgaard var mødt.
Hverken Mariagerfjord Kommune eller andre mødte havde indvendinger mod det ansøgte.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af Øster Hurup kirke betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det
ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet kan på det foreliggende grundlag meddele dispensation til det ansøgte, der tjener
kirkelige formål, og som ligger vendt fra kirken og bag den eksisterende servicebygning.

Klagevejledning
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 naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
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 Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og
Fødevareklagenævnet 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 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis 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 en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 dispensation 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 dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Danny Juul Jensen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Mariagerfjord Kommune, att. Isabell Arani Mortensen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Kaj Edlund,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Menighedsrådet ved Øster Hurup kirke v/ formand Inger-Lis Jepsen,
11. Hadsund Provsti,
12. Aalborg Stift,

