
le

I ~

"

Afgørelser - Reg. nr.: 01723.06

Fredningen vedrører: Skanderup Kirke

Domme

Taksations kommiss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

01723.06

Fredningsnævnet 31-12-1951, 03-10-1951

Kendelser

Deklarationer



•
FREDNINGSNÆVNET>



e!
I
I
i

REG. NR . ./ JU:t r-o • n 'P a r ,.- .- - ....-
Skanderup kirk e •

l ••• : I :'.Jl.I I

)la'r. "ftr. 3l øaabøl og
Dollerup, l31cand8Np uop.. .

. Anmelderens navn og. bopæl (kontor):
I I .'

Fredni/lgsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkcJfltvret, Holsted.

Fredningstilbud

Underteg-neclc 8YGD1 lå"lk Peteraea
tilbyder hen {'d som ejer af matr. nr· 3l

af _,bøJ. OB Dol1eru;p by er
GklUdeJ'\I.J

at lade nedennævnte areal af ovennævnte malr. nr. fr('tie som nedenfor anført.
sOf(n,

Arealet beskrives således: VeJbJørne, ae4 u-eJlDe _"..t tor k1l'keD,

eDb_.'~__"",~'q4 tor ~i1c~,." '~~~'~'.·~~l J:~~,,~,.,".Id.
08. 5'0 ID.1104,'8' tra _~.," lD4~81 (heD tl1 .kkell). eD--'
JIOl'O tf!l: )t1nc8D 08 nor4 tor klrkeæ Jord }lA oa•. 'o a.

, ' ,

.' ,
I 1.1'11

i·,
l, e~\

"I

,
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':

I '-,

Fredninge.n har følgende omfang: ",.1 I I

Arealen1l' må ikke bebygges eller hcplantes med højtvoksencle træer, midlertidigt
eller vedvarende, ligesom der heller ikke I'å arealerne må graves grus eller anbringes
tran~førf}latorstationer, ledningsmaster ø. lign., skure, udsalgssteder, ,boder, vogne til

beboelse, hønsegårde, møddinger eller andet, som kan virke skæ~mende. .' '.

X.I~"~*~
• I ~ , • ~ J J \ l '_I" , L J

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at oven'ståemle fredningstilbud tinglyses på' d1'in ejendom

lllatr. nr. 3Jl af *ataøl o.
DølleN» • Ukall4....

l •

sogn

dog uden udgift nH' mig.
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Pltaleherettiget i henhold til foranstående er fr('dningsnævnet for Ribe amt og
,,'Skand eruI> menighedsråd, hver for sig eller i forening.

Nagbøl ,den 20' au§,ust 19 51.
Svend E. Pedersen.

,:

l, " t l

J '

• Ilt ...1 , I.'

,,::.1 .J 1.1 ',,1

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender forallllt"ellde frednJngs-
tilbud, bestemmes det, al tilhudet skal lyses som servitut på matr. nr. 3b

af N'agbø1 og Dolle'ruil . ,-
bYer Skanderup sogn,

hvilk<'t matl'. nr. i forbinddse med matr. nI'. 4r.
ihd. udgør et lalldhrug. Det fredede areal !>cs ind teRnet ]lå

vecllagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pante~æld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 31'. deceIl1ber'195h'..i,.l ~I
I, , l J j I l :. J.I,1 li I'JI1. ,IJastruI>. .

I • Ii l !lI IH)rj\~11 ·,bO:1I1. JJ)';' j II Ili' ,f' II °'11 j

Indført i.<1agbpgen ror, retskreds nr. 4.5, Kolding kØbsta.d.m.N•.,.1 .. "

den 3' marts 1195'2'. . : ,,' 'I. III I j •• 1 " ,l.IJo., , 1.... 1 ,., l.llll.(j

: J, jtl, • IJlb.r.~lllllit.\.i.ptLyst tingbog: bd. Nagbø1 og Do1lerup bl. 78. Akt: skab N. nr. 381.
Asger Rasmussen.

Genpartens rigtighed bekr~ftes.
FREDNINGSNÆVNET

FOR la.' IJ j

I, ,RI~~,AM-';~~f.f.qs~~l=:o~", ep 3" J \IN 1954. ,I .. ! -i 'I i I ti ,', li " 'I

• I .. j,. I .' I, lo l,~" ,II" II ('J ;;, I

I ~l

III II J.

.111 • ,Jul,

.1 • r
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REG. NR. ~3;C
G • D P a r ••.. - - ..- ...

Skanderup kirke.
, . !, I I J' "I. II ...O'j

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
IJIa'r. ar.·'_ O, 3a blbøl

og Dollerup, ..Jknnderu.» iIOgD.
rrednillgsnæonet for Ribe arntsrådskreds,

)dommerkontoret, Ho/sled.

Fredningstilbud

Umkrtegnerle
Aksel Koraø;aard

tilbyder herved som ('jer af mali" nr. 3d os 31

af lislbØl,OI Dolllna, by
81"

n~'",*~rl.

sogn,
at lade nedennævnte areal af ovenmcvnle matr. nI'. frede som

Arealet beski'ives såledef.:

En 'b~.~ ~I~~ .~~'I~J1~~"'r4.D
~. 3M.. ~~\ ... ~~IM ·~r,"' •.• ilf»1"ktrkebØ JoJ.i.4 at' 118".

o' r

luDderakov- at I18V. Dr. Ja.
l ,

. . '.: 't.l~·) l .1!"

II .. : , J 111.1 1,1. II,

" ) 1'.,1111

, .. I:, I l. 'li II I'I(

I'redninRen. har følgende omfang: . .'" Id' I, '

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt
eller vedvarende, ligesonl der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transformatorstationer, ledningsma,sler Q. lign., skure, udsalgssteder, ob!Jder,1vogne til
heboelse, hønsegårde, mødding-er eller andet, som kan virke skæmmende. o •

, . u ~ ..., l l •

.Jeg forbeholder mig dog ret til at ti
. . .. o. ol ' •.• o o op ~ Ira ~~'loD .,,4. 1løI-.j
V,Ddlp elek'riaQ le4m:~8'1" ~ 4ell ."U...411at .IV. "tDr. 311

For fredningen kræver jeg inRen erstatning .
.Jeg er indforstået med, at ovenstå~nde fredningstiih~d ti~gly~e~ på min ejendønl

. af' j j",matr. nr.

11 hy-. ØlPøl .a Ilogn
Do eru,p U" SDD1Il'U;J j

tIog uden udlo(ift for llIi~.

i_ d •
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Påtaleherettiget

iSkanderull
henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

meniglH.idsråd, hver for sig eller i forenin~.

Nagbøl ,den 20 t augus t 19 51.

Aksel Korsgaard •

.. ,

I
I
I

-I
; •• 1, l

I,

"
I, ll./ . j l I. f J

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager o~ godkender foran.stå~mle fr~q41jngs-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 3'åd' og 3~

af Nagbøl og Doll:erup'
by -<.../L. Skanderull sogn,

~:\&X2!t1fX.z«l2;Xi ~fl.nBKm~~Rltt~:lP.!K
:itEIlc~I1:;:lCt:;:ialxU:lx:ug Det fredede areal ses indtegnet på

vetllagte kort, af hvilket en genpart hedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker mecl rescrv.ttion af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen,

Fredningsnævnet for Ribe amt, uell 31' december; 195~.'
, l ~ ,l I t l

Jastru:v.
·1 )1, III ~l: .,l.d; ... {l .• II

,

I~

'I"
I

I

~

t
1\~
\,
i
I,

Indført i dagbogen for, retljkreds nr. 45, Kolø.:imgkøbs,tad m~v:.~
den 3' marts 1195'2'. I " '" J '" " ! ,ri ..." • I.

l! ~ , I •• j,: l, j I I J l j II , t ,.~ J l

Lyst tingbog: bd. Nagbøl og Dollerull bl. 56. Akt: skab M. nr. 638.
Asger Rasmussen.

Genpartens rigtighed bekFæftes.

FREDNINGSNÆVNET'
I.~,,!,.l I" .111 , l I ,l A'OR·l.l I I den

RIBE AMTSRAADSKRe;cs
!

, '

3 JUN 1954.
_II 1 •• lI

,I " I "I
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REG. NR. //-l.1 F
Cl •• » • r ,_--------.

j/J
i!~ S I

Skanderup kirke.

Mav. 111". lItl Dsbøl Ol Do11..å»~elderens navn og bopæl (kontor):

ste.a4e:ru ' Fredningsnævnet for Ribe. amtsrddskreds,» 8OØD. dommerkontoret, Holsted.

..

Fredningstilbud

Undertegnede SlølDlU'Up .1DQ'A4 " ko.... "'-
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3afl

by....~.
nr. frede som nede~ anført.

sogn,
..

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr.

Arealet beskrives således:
~./ 1 .....

~ ........ 4~ ..,., ko 8111 _, tv
k11b&61ldea U4 '11- ftJ .

Fredningen' har folgende omfang:

Arealerne m'å ikke bebygges eiler beplantes med højtvoksencle træer, midlertidigt
eJler vedvarende, ligesom der hellet ikke på arealerne må graves grus ~lIh'anbringes

'. . • .. • I J. ~ •

- transformatorstationer, ledningsmaster o~ lign., s~re, udsalgssteder, boder.: yogne o til
beboeI~J,- ~~N~~gårae.'m\ild?ing~'r ell~r"andet, som kan virke skæmmende. l 00' ••.

•• ll. • l L , .. 1... ,. ~ ... ~I_E"W'" ••• ,1 fJiiiit ,., l .

• • • o [ l.-

(' .
• I ~ l." \ ',. ~

..I. •.1. ~ l l'"

For fredningen k~gen erstatning. • . __,. -; _ o • o •BIle, Xl:leg Cl' indforstået 'med, at oven~t~~n~e _~re~n~?g~tiIbuc1 tinglyses yin ejendo~

lllatr. nr3aQ. af .. ---. .. Dall .....
.. .._.. -sogn--I'"

Wio
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

Skanderup menighedslåd, hver for sig eller i forening.

,den 12' selltbr. 19 51.Skanderup sognerud
:pr.Lunderslmv

John. JAissen. Chr. IIenneberg. H. Kiel. Karl 8ejrup.
Th. Thomsen. E. Jepllesen. lli. Jeooen. ~. Lorentzen. ~. F. Skovgaard.

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 3aq

af l~agbØl og DolleruIl
SkanderuIlbyer sogn,

~:.ma:tX.Z~~rlxUUl~:~:ioæaUaU~a.
jhtkztdøutdandbX:\l& Det fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst panlegælcl, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommcns blad i tingbogcn.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 31' december 1951.
'J a s t r u Il.

~~edningsnævnet godkender herved, at fredningstilbudat ting-
lyses i overensstemrrelse med de ar Ribe stiftamt ved skrivelse ar 25'
februar 1952 stilJede vilkår, således at der tilføjes under frednin-gens omfang, at kommunen forbeholder sig ret til under iagttagelse afbestemmelser i ~ 9 i lov nr. 140 af 7' maj 1937 om naturfredning atanlægge nye veje eller udvide bestående veje med bredere kørebane, forto,ve cg cyklestier, samt at samme ret tilkommer Bibe amtsråd.Fredningsnævnet for Ribe amtsrddskreds, den 28' februar 1952~,

J a s t r u Il.
Kolding købstad m.v.,Indført i dagbogen for retskreds nr. 45,

den 3' marts 1952.Lyst tingbog: bd. Skanderup bl. 339. Akt: skab P. nr. 472.Erklæring fra Skanderup sogneråd og samtykke fra 111ba st1ftamt
vitit.Genpart oG kort 111edfulgt.

fora-
I ,

Asger Rasmussen.

Genpartens rigtighed bekr~ftes.
FREDNINGSNÆVNET

FOR '3 J UN 1954
RIBE AMTSRAADSKRED«en h '"

I ~-~1:1--' -;;;1 .... .-'% /
I

.....
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REG. NR. /?~3;r
u (I El li a r t.- - - - - - .- . Skanderup kirke.

, , I j I l '. J t ; 11 I. 'l,', I ;IJ JL ,,,,,,ti
"ntll~.de.rens navn og ~opæl (kontor):

,
·1
I

Fredrziflgsnæonet for Ribe umtsrådskreds,
.dommerkontoret, Ho/stf/..d.

I,

"Fre.dningstUbu~ t" .'! J.l

LJ ndcrteguede lllen4:h -d .X'i\(j. S: 'bUd
tilbyder hen ed som cjel~ af mati.. ~r .. 1!",~rco.J ena» sogn pll kirkens vegne

. ~
, ....

by eraf
so~n,

at ladl' nedennævnte areal af nvenlla~vnte nu t!'. nr. frede som .lHl~·ørt.

Arealet beskrives såledei>: Bat-
g ... aftRlet.

, I I.' 'I' ,. ,.ll.i .1 1.ld

..l l l LI ) .', " '01.1',)· ."J ll,dl.

J,

I l I: 1111l 1.;11 i'l
Id 1,t1dll,ftJlI'!I~

Fredningen har følgende omfang: . I. II I " I

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt
eller vedvarende, ligesom (Jer heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes

.tra~sfonnatorst~tipner; ledqingsmast~r o. liKn., ~kure'l' udsalgssted~f,l .~pdlkJ\.lvo$~e I' ~il
- • ( .' l •• t I I • .' , ) • ..' • J I ,tI j L ,J •• ' {J J .L J J ,-'t

beboelsel høn!>t:gårde, m~q.qirtg~~. el!t;r ,,!-ndet,, s9m kan VIFkt;. sk~m~~~qe: ilm,sim :J:
,J.~ar~h~~W~t :l,[(;rb,

. l~~~ I 4.1 •••• ~ J 'l I. '.~.·I..:.f ,':...o "Li:, ~"~l~~{ J';'(~"
I" ,,, l. . '. i-l .,;,.: •. L.. ,'[f:r':! 'l 111\.,' F)'~IJ~){·r.t/: 8.,

\ i: ~.)i l j C, ': ... ~ l'; : I J.I l t .., '.' \1 .... I ..... ' :Jl1t'l!):Jc1t~~
- ~j\. l .I J "J.," ~ • I, • .'. . :.; :'1 ri' I .II.ft;,: !.311~··r.

\,if t~ ji.J r(I ,; . l. .. . tj~ 'I ...• ,l)l~ LdJf)j,'~
, I • J • 0). • ~ l l' .l.

.
For fredningen kr.' ingen erstatning. ' ".

BA4.'t ØXIeg. er, indforstået nfed, at ~venstående fl'cdningstilbud .tinglysgs,på min' ejendom
[.- '" ,.-matr. nr. "laA • 'af '~"""'. l. U;._ ..

'~"!o' • I. .', • I . I 'I," • J.u' .... AlfO. J'~1\>f
Dol1erup .. l .... " _ _ _ _ akal'Jlel'\lJJ sogn

dog uden 11l1g-ift~llifdrt.D.
........'
I

....
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
, Skanderup menighedsråd, hver for sig eller i forening.

SkanderuIl ,den 18' septbr. 19 51.

A•••••••• B. Petersen. Iver Andersen. B. Hald. Margrethe Linnet.

N. M;gind. Inger Hansen. Johs. ~. Danielsen. E. Ler.&be.

Undertegnede formand for Skanderup menighedsråd attesterer

herved, at samtlige mØdte·~edlemmer har underskrevet frednings-

tilbudet.

Skanderup, den 18' septbr. 19,r~"---1"--- !

Johs. h. Danielsen.

1 11 I li. • f,'I; d ,

I, il.l ,I • :

le1etfredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foran~tåendefredninKs-
tilbud. hestemmesdet, at tilbudet skallys('s som servitut på.mate. nr. 3.2.Q.

af NagbØl og Do11erup
byer Skanderup sogn,

XM!~»Bxiiø.Jbi.mh~~g:J«nxtIxnx;zx
i*ll;ixl1:Qmzw~lmnd~ Det fredede areal se!>indtegnet p:"1

vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt plI akten.
Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,

hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 3' oktober' 1951. d' ,!

l ! ' •
Ja~trup~ '."'"

'. ..lil Ll.' ~'nll Ild.'JU, l,
I l '" De,t, Hl pJ;'~de,~'1,qt ~~væ~E1nde t;r~dqi:qg~~~lq~~Jt.~ng+Yi~~~ pqm
servitutstiftende Ila matr. nr. 3 ao af NagbøI ,og DoJ.lerup byer og
Skanderup søgn',' ud'en udgift ,'"for præste'smbedet,·"dogl.med"'følgende' for-
behold: , l' :)1'.1.-1 I,/..,\;I."j ..1'1:11:',_

"Så længe præstegårdens have me-d"g~rCts:pra'<!S'-ai!mlnlSi:;eeras af
de kirkelige myndigheder, træffer kirkeministeriet afgørelse om ny-
placering af præstegårdens bYb~inger, herunder tillige se1~~ bygGe-
planen samt tilbygninger m.v. og ombygninger, der ændrer præste-
gårdens udseende, uanset fredningsdeklarationen".

Kirkeroinisteriet, den 10' januar 1952.
P. M. V.E. B.

Einar tøwe
frn. :, "'I' I I ,'l -l r.....' .. ,.·', l I I "tlil't'I-'I! ll)'l

Indført, 1 dagbegenltor, retskreds nr~ 45" KQldi~ kØt~tP.A1~.V."
den 3' marts 1952.
Lyst tingbog: bd. Nagbø1 og Dollerup bl. 330. Akt: skabl.N.lll~. 1372.
'·l' Asger Rasmussen. ,;

Genpartens rigtighed bekræftes.
FREDNINGSNÆVNET

FOR J JUN 1954 _
RIBE AMTSRAADSKREOS den / / r:-,

/-/7';' ",""~-;Z -r-\c;
j. 'Z' ,

.! III 'Id

'. ,



Ktb. NR. ~.:J;r

•
•
•
•

•..
•

J~å I
,,,
,,

JÆanderu,7Z

- - - - -

.<

..4'fzycoZk o;y :»D??~"'UP :;(jy~,.•

.J;fa,.,dir~ ..J'oyn~

hs r' ;r"~,..å.
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RIgtig kopi af matrikel kortet.

Direktoratet fOf" Mdrlk.ly... n~ I "wftt' 19So.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01723.06

Dispensationer i perioden: 19-10-2005



Fredningsnævnet for Vejle amt

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Damhaven 12
7100 Vejle

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-1 5, fre 8-14
Tlf. 7631 9600
Fax76319641

CVR nr. 21-65-95-09

Nævnets j.nr. FVA 33/2005
Deres j.nr. 8.70.51.8-113

• Fredning omkring Skanderup Kirke 19. oktober 2005

Ansøgning om opførelse af redskabsbygning til Skanderup Kirke, Lun-
derskov Kommune

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved brev Vejle Amts brev af 20. sep-
tember 2005, hvori det hedder:

"Vedr. opførelse af redskabsbygning til Skanderup Kirke, Lunderskov Kommune.

Amtet har den 15. juni 2005 modtaget ansøgning om tilladelse til opførelse af en redskab s-
bygning til Skanderup KIrke på ejendommen matr.nr. 3 ay, Nagbøl By, Skanderup.

Ejendommen der er beliggende unuddelbart nord for kirken er omfattet af en fredningsde-
klaratIon, tinglyst på ejendommen den 31. december 1951.

Det følger af bl.a. at fredningsdeklarationen, at arealet ikke må bebygges Fredningsnævnet
og Skanderup Memghedsråd er hver for sig, eller i forening indsat som påtaleberettigede .• Skanderup Memghedsråd har med brev modtaget den 20. september meddelt Amtet, menig-
hedsrådet er indforstået med, at der meddeles dispensation fra fredningen til opførelse af
redskabsbygningen.

Redskabsbygningen er på ca. 105 rn2 og placeres ved den ekSisterende matenelplads tIl
Skanderup KIrke. Bygningen VII fremstå med facader af vandret klmkebeklædnmg I lærk og
med tagflader i skifer. Herudover skal det bemærkes, at bygmngen VIIvære skærmet I for-
hold til kirken af ekSIsterende beplantning.

Da den ansøgte bygnmg skal anvendes til formål knyttet til kirkens dnft og herudover ikke
vurderes at virke skæmmende I forhold til kIrken skal Amtet på det forelIggende grundlag
ikke udtale sig imod det ansøgte.

Fredningsnævnet har tillige forelagt sagen for Ribe Stift, der ved brev af 26.
september 2005 har meddelt, at man intet har at erindre mod, at der medde-
les tilladelse til det ansøgte byggeri, og at det er Provsti udvalget for Malt
provsti, der som kirkelig tilsynsmyndighed skal godkende byggeriet.

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.



/ Side 2/2
/

/ Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til den ansøgte
udvidelse af redskab s- og mandskabsrum, der ikke skønnes at stride mod
fredningens formål.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påkla-
gede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-

• byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Fredningsnævnet forudsætter, at der indhentes den nødvendige tilladelse
fra Provstiudvalget for Malt provsti.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Skanderup Menighedsråd ved formanden
Jørgen Westberg, Mølleparken 33,6640 Lunderskov, til Provstiudvalget for
Malt provsti v formanden Hasse Neldeberg Jørgensen, Askov Kirkevej 7,
6600 Vejen, til Lunderskov Kommune, Kobbelvænget 2, 6640 Lunderskov,
til Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe, Danmarks Naturfredningsfore-
nings lokalkomite vi Uffe Paaskc, Egevænget 79, 6640 Lunderskov, til Dan-
marks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København ø, til
Friluftsrådet, vi amtsformand Peder Rasmussen, Calvinsvej 53, 7000 Frede-
ricia, til Friluftsrådet, Scandiagade 13,2450 København SV, og til Skov- og
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

Med venlig hilsen
Modtaget i
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding 
Telefon 99686800, mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk 
 

 

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-50-2017: Ansøgning fra Skanderup Menighedsråd 

om dispensation til at opføre et kirkekontor som en tilbygning til graverkontoret ved Skande-

rup Kirke. 

 

Fredningsregisteret: Skanderup Kirke  -  Reg. nr.: 01723.06 

 

 

Ansøgningen: 

 

Arkitekt Peter Schmidt, Almind, har den 9. august 2017 på Skanderup Menighedsråds vegne ansøgt 

fredningsnævnet om dispensation til at opføre et kirkekontor som en tilbygning til graverkontoret 

ved Skanderup Kirke; tilbygningen skal opføres på ejendommen matr.nr. 3 ay Nagbøl by, Skande-

rup, der er en ejendom opstået ved arealoverførsel fra ejendommen matr.nr. 3 ao smst. 

  

Retsgrundlaget: 

 

Det areal, hvor tilbygningen skal opføres, ligger umiddelbart uden for kirkediget, sydøst for Skan-

derup Kirke og er omfattet af en fredningsdeklaration, oprettet den 18. september 1951, tiltrådt den 

3. oktober 1951 af Fredningsnævnet for Ribe Amt, og tinglyst den 3. marts 1952 på ejendommen 

matr.nr. 3ao Nagbøl by, Skanderup; det er formålet med fredningen at bevare og at sikre indsigten 

til og udsigten fra Skanderup Kirke. 

 

Det fremgår af fredningsdeklarationen, at de fredede arealer under matr.nr. 3 ao Nagbøl by, Skande-

rup ikke må bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller vedvarende, og at 

der ikke på arealet må anbringes genstande, som kan virke skæmmende for kirken og dens omgivel-

ser. 

 

Det fremgår endvidere af fredningsdeklarationen, at Kirkeministeriet har tiltrådt deklarationen den 

10. januar 1952 med dette forbehold: 

 

”Så længe præstegårdens have med gårdsplads administreres af de kirkelige myndigheder, træffer kir-

keministeriet afgørelse om nyplacering af præstegårdens bygninger, herunder tillige selve byggeplanen 

samt tilbygninger m.v. og ombygninger, der ændrer præstegårdens udseende, uanset fredningsdeklara-

tionen. 

   

Ejendommen matr. nr. 3 ao Nagbøl By, Skanderup, er et areal umiddelbart øst for Skanderup Kirke; 

præstegården ligger på arealet og tilbagetrukket fra landsbygaden ”Kirkebyen”. 
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Fredningsdeklarationen hviler på jordstykket og følger ved arealoverførslen med det overførte jord-

stykke til det nye matrikelnummer 3ay Nagbøl by, Skanderup. 

 

Fredningsnævnets afgørelse: 

 

Fredningsnævnet meddeler Skanderup Menighedsråd afslag på ansøgningen om dispensation til at 

opføre kirkekontoret på arealet syd for graverkontoret. 

 

Begrundelsen herfor fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse”. 

 

Sagens baggrund:  

 

Arkitekt Peter Schmidt har udarbejdet et projekt til et kirkekontor, der skal opføres som en tilbyg-

ning til graverbygningen, der er opført ved Skanderup Kirke. Graverbygningen, der ligger sydøst 

for kirkegården og er orienteret nord/syd, er opført på den del af matr. nr. 3 ao Nagbøl by, Skande-

rup, som er overført til matr. nr. 3 ay smst. 

 

Tilbygningen skal opføres som en længebygning, orienteret øst/vest, umiddelbart syd for graver-

bygningen; tilbygningen, der skal forbindes med graverbygningen ved en forbindelsesgang, og gra-

verbygningen fremtræder som ”en T-bygning”. 

 

Det fremgår af tegningerne, at tilbygningen måler 15,47 meter x 7,010 meter med et bruttoetageare-

al på 115 m².  

 

Det fremgår endvidere af materialet, at tilbygningen skal opføres i blødstrøgne røde mursten, og at 

taget skal lægges i rødt tegl, svarende til materialerne, som er anvendt til graverbygningen. 

 

Det fremgår endelig af tegningerne, at tilbygningen indrettes med kontorer til sognepræsten, organi-

sten og sekretæren, mødelokale, teknikrum m.v. 

 

Den kongelige bygningsinspektør, arkitekt Camilla Nybye, København, har i brev af 23. august 

2017 til Haderslev Stift udtalt, at: 

 
”… 

 

En del af den projekterede graverbygning kommer til at ligge på fredet areal, hvorfor en dispensations-

ansøgning er sendt til Fredningsnævnet for Sydjylland. Man ønsker at overføre et areal fra matr.nr. 3ao 

til matr.nr. 3ay, således at hele byggeriet fremtidigt kommer til at ligge på matrikel 3ay.   

 

På en landinspektørtegning, dateret 26. juli 2017, er vist en projekteret graverbygning nord for den ek-

sisterende graverbygning. 

  

Vi har tidligere talt for, at den ny graverbygning blev placeret som vist på denne tegning.  

  

Efter at sagen har været behandlet i flere omgange, er der dog, så vidt vi er orienterede, givet tilladelse 

til en placering mod syd, tæt ved vejen.  

 

Det ville være lykkeligt, hvis man nu er gået tilbage til en placering mod nord.  
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Uanset om det er den ene eller den anden placering af den ny graverbygning, der bliver gennemført, 

kan vi anbefale ændringen af matrikelgrænserne, og at der gives dispensation fra fredningen…”  

 

Nationalmuseet har udtalt i et brev af 24. august 2017 til Haderslev Stift: 

 
”… 

Nationalmuseet er bedt om en supplerende udtalelse i anledning af, at kirkens arkitekt på menighedsrå-

dets vegne har søgt Fredningsnævnet om dispensation for den tinglyste fredning på en del af det areal, 

der tænkes bebygget. Den pågældende fredning fra 1952 omfatter den af kirken ejede matr.nr. 3ao, og 

det ses, at man i forbindelse med byggeriet agter at overføre dennes vestlige del til en ny, selvstændig 

matrikel med nr. 3ay. Herpå ligger allerede den østlige del af den eksisterende graverbygning, som det 

nye kirkekontor skal bygges sammen med. Det skal nævnes, at der på landinspektørfirmaets plan for 

udstykningen fra juli 2017 er angivet en bygning ved navn ”projekteret graverbygning” nord for den 

eksisterende graverbygning, som ikke svarer til den placering nær på vejen Kirkebyen, der såvidt vides 

ellers er blevet den endelige?  

  

Hvorvidt der i sin tid er givet dispensation til opførelse af den eksisterende graverbygning, fremgår ik-

ke, heller ikke, om fredningen af matr. 3ao, med præstegården, overføres til den nye matr.nr. 3ay. Dette 

må imidlertid forudsættes fra Nationalmuseets side.  

  

Det er i sin tid i henhold til tinglysningen kirken selv, som har tilbudt denne.  Man kan derfor undre sig, 

hvis der ikke fra begyndelsen af projektet har været opmærksomhed om den gældende fredning. Princi-

pielt set bør en sådan fredning af hensyn til kirken og dens omgivelser respekteres, ikke mindst da fra 

kirkens egen side.   

  

Hensynet til kirkens daglige drift og nutidens krav kommer dog også ind i billedet, og som helhed be-

tragtet har Nationalmuseet ikke indvendinger at gøre, men det må være op til Fredningsnævnet at træffe 

den endelige afgørelse.   

  

Som tidligere anført fra Museets side (udtalelse af 14. marts 2017), kan der i forbindelse med arbejdet 

blive tale om arkæologiske fund og deraf følgende tilsyn, uanset hvor der bliver tale om jordarbejder, 

både inden for et kommende byggefelt og ved nedgravning af eventuelle ledninger.   

 

Kirkegårdskonsulent Anne Vium Skaarup har i et brev af 19. september 2017 til Haderslev Stift 

udtalt, at: 
”… 

 

Af det tegnede materiale fremgår at det nye kirkekontor er placeret syd for den eksisterende graverbyg-

ning. Preben Skaarup har tidligere udtalt sig i denne sag og anbefalet at det blev grundigt overvejet om 

kirkekontoret kunne placeres nord for graverbygningen i stedet. De øvrige bemærkninger om placering 

af indkørsel og parkering synes at være blevet indarbejdet i projektet. Dog ligger der nu 6 parkerings-

pladser med adgang direkte til Kirkebyen umiddelbart vest for indkørslen til præstegården – det ville 

være bedre hvis adgangen til P-pladsen kunne ske fra indkørslen og ikke direkte fra vejen. 

 

Med disse bemærkninger kan jeg anbefale at der give dispensation fra fredningen og at matrikelgræn-

sen ændres…” 

 

Haderslev Stift har i et brev af 22. september 2017 til fredningsnævnet udtalt, at stiftsøvrigheden 

kan tiltræde konsulenternes udtalelser.  

 

Fredningsnævnets behandling af sagen: 
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Fredningsnævnet sendte den 10. december 2017 sagen i høring og har anmodet Kolding Kommune, 

Miljøstyrelsen, København, Haderslev Stift, Kolding Provsti, Skanderup Menighedsråd, National-

museet, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening om even-

tuelle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 3. januar 2018. 

 

Der er ikke ved høringsfristens udløb rejst indsigelser mod projektet. 

 

Miljøstyrelsen har i en mail, modtaget den 5. januar 2018, oplyst, at styrelsen vurderer, at projektet 

ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrear-

ter, der fremgår af habitatdirektivets bilag VI, og at ansøgningen ikke i øvrigt giver styrelsen anled-

ning til bemærkninger. 

  

Miljøstyrelsen henleder opmærksomheden på, at der ikke i sagen indgår en vurdering af projektet 

fra Kolding Kommune, som er tilsynsmyndigheden.  

 

Fredningsnævnet har efter høringen besluttet at foretage besigtigelse. 

 

Besigtigelsen er foretaget den 9. marts 2018. 

 

I besigtigelsen deltog for menighedsrådet menighedsrådsmedlemmerne, formanden Flemming Han-

sen, Holger Møberg, Per Mortensen og graver Finn Hansen, arkitekt Peter Schmidt, Almind, Erik 

Olesen, Kolding Provstiudvalg samt sagsbehandler Signe Beck og sagsbehandler Jakob Revsbech, 

Kolding Kommune. 

 

Der er anført følgende i fredningsnævnets forhandlingsprotokol om besigtigelsen:  

 
”…. 

 

Arkitekt Peter Schmidt gennemgik projektet og oplyste, at menighedsrådet har besluttet, at der skal op-

føres en tilbygning til graverbygningen; tilbygningen skal rumme kontorer til sognepræsten, sekretæren 

og organisten, så præstegården fremover alene skal benyttes til præstebolig. Den projekterede tilbyg-

ning er tænkt som en længebygning udformet i samme stil som graverbygningen og med samme mate-

rialevalg. Facaderne skal opføres i røde teglsten, taget skal lægges i vingetegl, og vinduer og døre skal 

fremstilles i træ, der skal males hvide. Bygningen, der skal opføres for enden af graverbygningen og ud 

mod Kirkebyen ca. 6,8 meter fra vejskellet, bliver ca. 0,7 til 0,8 meter højere end graverbygningen. Der 

skal mellem bygningen og vejen anlægges en parkeringsplads. Adgangsforholdene til bygningen vil 

blive optimale med den valgte placering og tilgodese gangbesværede brugere og kørestolsbrugere. 

 

På forespørgsel fra fredningsnævnets formand oplyste arkitekt Peter Schmidt, at menighedsrådet under 

projekteringen af tilbygningen har undersøgt, om bygningen kunne placeres andre steder på kirkens 

arealer, men at menighedsrådet og han har vurderet, at tilgængeligheden til bygningen skal vægtes højt 

af hensyn til brugerne, samt at andre placeringer vil fordyre projektet, fordi det kræver anlæg af en læn-

gere tilkørselsvej og dermed besværliggøre tilgængeligheden. Menighedsrådet har overvejet, om til-

bygningen med fordel kunne opføres i forlængelse af graverbygningen mod nord. Denne placering vil 

nødvendiggøre en omfattende ombygning af graverbygningen, fordi der i den nordlige ende af graver-

bygningen er værkstedsfaciliteter, som så skal flyttes til bygningens modsatte ende, hvor graverens 

kontor og velfærdsfaciliteter er; det vil indebære en omfattende ombygning af graverbygningen. En for-

længelse af graverbygningen mod nord vil også antaste kirkegården. 

 

Erik Olesen oplyste, at provstiudvalget ikke har bemærkninger til det foreliggende projekt. 
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Sagsbehandler Signe Beck spurgte, om menighedsrådet har overvejet om en bygning med kontorfacili-

teter kan opføres på et egnet sted uden for det fredede område eller en alternativ placering, hvor byg-

ningen vil blive mindre synlig i kirkelandskabet. 

 

Menighedsrådsformand Flemming Hansen bemærkede hertil, at menighedsrådet har overvejet flere al-

ternative muligheder, men det har været afgørende for den endelige beslutning, at de bygninger, der 

skal benyttes til kirkens administrative funktioner, sammentænkes og samles på ét sted, at der bliver én 

sammenhængende bygningsmasse, og at bygningen skal være brugervenlig og let tilgængelig. Alle de 

medarbejdere, som er tilknyttet kirken, kan rummes i den nye bygning og graverbygningen. Sognehu-

set, der er opført nordvest for kirken, kan ikke rummer kontorfaciliteterne, og det vil af hensyn til ind-

sigten til kirken ikke være muligt at opføre en kontorbygning i forbindelse med sognehuset. 

 

Menighedsrådsformand Flemming Hansen anførte endvidere, at det ikke uden videre er muligt at flytte 

graverfaciliteterne til værkstedsbygningen nord for præstegården og indrette den eksisterende graver-

bygning til kontorer for kirkens administrative medarbejdere, medmindre projektet ændres og nytæn-

kes. Det er væsentligt for menighedsrådet, at kirkens medarbejdere kan samles i én bygning.  

 

Menighedsrådsformand Flemming Hansen anførte endelig, at såvel Den kgl. Bygningsinspektør som 

kirkegårdskonsulenten og Stiftsøvrigheden har accepteret den valgte placering af tilbygningen, og at 

Kolding Kommune har meddelt en forhåndsgodkendelse til anlæg af en parkeringsplads mellem Kirke-

byen og tilbygningen…” 

 

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse: 

 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.  

 

Arealerne omkring Skanderup Kirke er omfattet af 4 frivillige fredninger, der skal sikre kirkens frie 

beliggenhed. 

 

Den fredningsdeklaration, der er tinglyst på matr.nr. 3 ao Nagbøl by, Skanderup, hvorfra matr. nr. 3 

ay smst. er udstykket, vedrører udelukkende det jordstykke, hvorpå præstegården er opført, og om-

fatter derudover præstegårdens have og forpladsen ud mod landsbygaden Kirkebyen. 

 

Den kompetence, der ved kirkeministeriets forbehold, er tillagt ministeriet, relaterer sig ifølge for-

beholdets ordlyd til præstegårdens have og gårdsplads og tillægger kirkeministeriet kompetencen til 

at træffe afgørelse om ”nyplacering af præstegårdens bygninger, herunder tillige selve byggeplanen 

samt tilbygninger m.v. og ombygninger, som ændrer præstegårdens udseende”. 

 

Fredningsnævnet fortolker på baggrund af forbeholdets ordlyd denne kompetence som eksklusivt 

vedrørende præstegården, haven og forpladsen.  

 

Da det overførte areal, hvor tilbygningen skal opføres, efter arealoverførslen skal anvendes til kirke-

lige formål, vurderer fredningsnævnet, at kirkeministeriets kompetence ikke kan gøres gældende 

vedrørende det overførte areal. 

 

Kompetencen til at træffe afgørelse vedrørende tilbygningen tilkommer herefter fredningsnævnet.  

 

Skanderup Kirke ligger markant i landskabet og landsbyen Skanderup Kirkeby som et centralt byg-

værk i fin harmoni med de omkringliggende huse og gårde; konturerne af den oprindelige landsby 

kan stadig ses i bybilledet.  
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Formålet med kirkeomgivelsesfredningerne har generelt været at bevare kirkerne som en del af 

landskabs- og bybilledet. Det indebærer navnlig, at indsigten til kirkerne, set fra såvel nære som 

fjerne omgivelser, skal bevares, at udsynet fra kirkerne skal beskyttes, samt at der skal fastholdes et 

frirum i kirkernes nærmeste omgivelser. 

 

Graverbygningen er opført sydøst for Skanderup Kirke; det projekterede kirkekontor skal opføres i 

tilknytning til graverbygningen og ud mod landsbygaden Kirkebyen. Kirkekontoret kommer til at 

ligge i indsigtslinjen set fra øst mod kirken og vil danne en visuel barriere i disharmoni med kirke-

landskabet og bybilledet. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det visuelle indtryk af tilbygningen vil blive væsentligt dæm-

pet, såfremt tilbygningen opføres nord for graverkontoret, og at en placering nord for graverkonto-

ret i øvrigt vil have meget begrænset indflydelse på indsigten fra øst mod kirken, fordi tilbygningen 

vil blive skjult bag præstegården. 

 

Da en placering af kirkekontoret nord for graverbygningen vil harmonere bedre med de interesser, 

som fredningen af arealerne omkring Skanderup Kirke skal sikre, meddeler fredningsnævnet derfor 

Skanderup Menighedsråd afslag på ansøgningen. 

 

Det fremgår ikke af Miljøportalen, hvorvidt der er meddelt dispensation fra fredningsdeklarationen 

til opførelse af graverbygningen. 

 

Tilsynsmyndigheden og Skanderup Menighedsråd skal derfor drage omsorg for, at et eventuelt 

ulovligt forhold lovliggøres. 

 

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

  

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 u-

ger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog al-

tid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Føde-

vareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevne-

neshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen ud-

løber 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 væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

http://www.naevne-neshus.dk/
http://www.naevne-neshus.dk/
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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 virk-

ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-

sen 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 ef-

terkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

 

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

i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-

tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-

relsesudkast i partshøring. 

Kolding, den 25. april 2018. 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Denne afgørelse er sendt til: 

 

Kolding Kommune, Teknisk Forvaltning - kommunen@kolding.dk 

Schmidt Arkitektfirma ApS att.: arkitekt Peter Schmidt - ps@schmidt-ark.dk 

Menighedsrådet ved Skanderup Kirke v/ Flemming H. Hansen - fhh-sogn8939@live.dk og 

8939@sogn.dk  

Kolding Provstiudvalg - Kolding.provsti@km.dk 

Haderslev Stift - kmhad@km.dk 

Nationalmuseet v/Per Kristian Madsen - Per.Kristian.Madsen@natmus.dk  

Miljøstyrelsen – mst@mst.dk  

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø - dn@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/Esben Christoffersen  - nebse@stofanet.dk  

Friluftsrådet, Scaniagade 13, 2450 København SV - fr@friluftsraadet.dk 

Friluftsrådet c/o Lone Høgholt - trekantsomraadet@friluftsraadet.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V - natur@dof.dk 

DOF Kolding – Kolding@dof.dk 

 

mailto:ps@schmidt-ark.dk
mailto:fhh-sogn8939@live.dk
mailto:8939@sogn.dk
mailto:Kolding.provsti@km.dk
mailto:kmhad@km.dk
mailto:Per.Kristian.Madsen@natmus.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:nebse@stofanet.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:trekantsomraadet@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:Kolding@dof.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 

KOLDING ÅPARK 11, 6000 KOLDING - MAIL: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk 
 

 

 

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-30-2019: Ansøgning fra Skanderup menighedsråd om 

dispensation til at opføre et kirkekontor ved Skanderup kirke.  

 

 

Fredningsregisterets nummer: 0172306.06 – Skanderup Kirke 

     

 

Ansøgningen 

 

Arkitekt Preben Schmidt, Almind, har den 27. maj 2019 på Skanderup sogns menighedsråds vegne  

ansøgt fredningsnævnet om dispensation til at opføre et kirkekontor med kontorfaciliteter, møderum 

mv. på et areal øst for Skanderup Kirke. Bygningen skal opføres på ejendommen matr. nr. 3ay Nagbøl 

by, Skanderup.  

 

Retsgrundlaget 

 

Det areal, hvor bygningen skal opføres, ligger umiddelbart uden for kirkediget, østsydøst for Skan-

derup kirke, og er omfattet af en fredningsdeklaration,, oprettet den 18. september 1951, tiltrådt den 

3. oktober 1951 af Fredningsnævnet for Ribe Amt, og tinglyst den 3. marts 1952. 

   

Det fremgår af fredningsdeklarationen, at de fredede arealer ikke må bebygges eller beplantes med 

højtvoksende træer, midlertidigt eller vedvarende, og at der ikke på arealet må anbringes genstande, 

der kan virke skæmmende for kirken og dens omgivelser. 

 

Fredningsnævnet skal derfor tage stilling til, om der kan dispenseres til projektet i medfør af natur-

beskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

   

Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag, fordi fredningsnævnet tidligere har be-

sigtiget arealerne omkring Skanderup kirke . 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

Denne afgørelse er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for frednings-

nævn  § 10, stk. 5. 

 

Fredningsnævnet meddeler  Skanderup sogns menighedsråd dispensation i medfør af naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 1,  til at opføre kontorbygningen 

. 

 

Begrundelsen for afgørelsen fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets begrundelse”. 

 

mailto:sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk
B045018
Gul seddel
retteligt registreringsnummer 01723.06
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Vilkår for dispensationen 

 

Der gælder disse vilkår for dispensationen: 

 

1. Bygningen skal opføres som beskrevet i projektet, udarbejdet af arkitekt Preben Schmidt. 

 

2. Der skal foretages arkæologisk tilsyn med jordarbejdet. 

 

3. Den eksisterende graverbygning skal nedbrydes. 

 

4. Belysningen, der skal opsættes på parkeringsarealet, der skal etableres syd for bygningen, skal 

være nedadrettet og anbragt på lave standere for at reducere påvirkningen på omgivelserne fra 

lyskilden. 

 

5. Bygningsrester fra den nedbrudte graverbygning skal deponeres uden for det fredede område 

efter Kolding Kommunes anvisninger. 

 

6. Byggeaffald fra nybyggeriet skal fjernes fra byggepladsen ved byggeriets færdiggørelse og 

deponeres uden for det fredede område efter Kolding Kommunes anvisninger.  

 

Hvis vilkårene ikke overholdes, bortfalder dispensationen. 

 

Sagens baggrund: 

 

Fredningsnævnet gav den 25. april 2018 Skanderup sogns menighedsråd afslag på en ansøgning om 

dispensation til at opføre en tilbygning til graverbygningen, der er opført på et Exnerfredet areal øst 

for Skanderup kirke. 

 

Fredningsnævnet har anført i begrundelsen for afslaget blandt andet, at  

 

”Skanderup Kirke ligger markant i landskabet og landsbyen Skanderup Kirkeby som et 

centralt bygværk i fin harmoni med de omkringliggende huse og gårde; konturerne af 

den oprindelige landsby kan stadig ses i bybilledet. 

… 

 

Graverbygningen er opført sydøst for Skanderup Kirke; det projekterede kirkekontor 

skal opføres i tilknytning til graverbygningen og ud mod landsbygaden Kirkebyen. Kir-

kekontoret kommer til at ligge i indsigtslinjen set fra øst mod kirken og vil danne en 

visuel barriere i disharmoni med kirkelandskabet og bybilledet. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det visuelle indtryk af tilbygningen vil blive væ-

sentligt dæmpet, såfremt tilbygningen opføres nord for graverkontoret, og at en place-

ring nord for graverkontoret i øvrigt vil have meget begrænset indflydelse på indsigten 

fra øst mod kirken, fordi tilbygningen vil blive skjult bag præstegården. 

 

Da en placering af kirkekontoret nord for graverbygningen vil harmonere bedre med de 

interesser, som fredningen af arealerne omkring Skanderup Kirke skal sikre, meddeler 

fredningsnævnet derfor Skanderup Menighedsråd afslag på ansøgningen…” 
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Skanderup menighedsråd har herefter revideret projektet og ansøgt fredningsnævnet om dispensation 

til at opføre et kirkekontor umiddelbart vest for præstegården og øst for kirkediget.  

 

Arkitekt Preben Schmidt har anført i ansøgningen blandt andet. 

 

”… 

I forlængelse af fremsendt afslagsskrivelse fra Fredningsnævnet for Sydjylland, 

nordlige del af 25.april 2018, har Skanderup Menighedsråd nu ladet udarbejde et nyt 

projekt, som imødekommer de ankepunkter, der fremkom ved fredningsnævnets 

sagsbehandling af det tidligere fremsendte projekt. 

 

Det nye reviderede projekt medfører, at den nuværende graverbygning med graver-

kontor, værksted og velfærdsrum skal nedrives. I stedet påtænkes opført en helt ny 

bygning med en tilbagerykket beliggenhed i forhold til Kirkebyen, idet nybygnin-

gens gavl mod syd vil komme til at flugte med Præsteboligens facade ud mod Kir-

kebyen. 

 

Herved vil indsigten til Skanderup kirke, når man færdes på landsbygaden Kirkebyen, 

ikke blive generet. 

 

Som vist på situationsplanen af april 2019, tænkes parkeringspladserne for nybygningen 

placeret i forlængelse af denne ud mod Kirkebyen, men således, at den grønne græsrabat 

langs vejen kan bevares, med udseende som i dag. 

 

Den nye bygning på 251 m2 vil komme til at indeholde opdaterede og fremtidssikrede 

velfærdsrum for kirkens personale, værksted, kontorer for graver og kirkens øvrige faste 

personale, mødelokale samt offentligt tilgængeligt handikapvenligt toilet. 

 

Dispositionsforslag af januar 2019 og med revideret situationsplan af april 2019 ved-

rørende den påtænkte nybygning har været forelagt for Haderslev Stift og stiftets kon-

sulenter… ” 

 

Bygningen skal opføres som en længebygning med et udskud mod kirken. 

 

Bygningens længde er 24,499 meter; bredden er, for så vidt angår hovedbygningen, 7,01 meter og 

udskuddet 4,98 meter, således at breddens samlede volumen er 11,99 meter. 

 

Det fremgår af en materialebeskrivelse blandt andet, at det eksisterende: 

 

”graverhus skal nedbrydes for at give en brugsmæssig optimal løsning, som er frem-

tidssikret både for kirkens graver og øvrigt personale.   
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Nybygningen placeres således at sydgavlen får samme beliggenhed, som den gamle 

graverbygning. Mod vest rykkes facaden  ca. 1 m længere ud mod kirkegården i forhold 

til det gamle graverhus.  

 

… 

 

Sognets borgere tilgår bygningen via den eksisterende indkørsel til kirkegården fra Kir-

kebyen.  Her etableres 5 stk. nye p-pladser ud mod vejen.” 

 

Det fremgår af materialebeskrivelsen, at formuren skal opføres i blødstrøgne røde facadesten, at taget 

skal udføres i rødt vingetegl, at nedløb, tagrender og fodblik skal udføres i zink, samt at vinduer og 

døre skal udføres i alu/træ, 

 

Ansøgningen var vedhæftet denne situationsplan:  
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Ansøgningen var vedhæftet denne tegning af bygningens facader. 

 

 

 

 

 

 

 

Haderslev Stift har i brev af 21. maj 2019 meddelt, at stiftet godkender det projekt, som arkitekt 

Schmidt har udarbejdet og med de ændringer, der fremgår af situationsplanen, revideret april 2019. 

Stiftet har anført, at det er en betingelse for godkendelsen, at arbejderne udføres i overensstemmelse 

med det projekt, der er sendt til stiftet, og at arbejdet skal projekteres af en arkitekt med kendskab til 

kirkebygninger. 

Det fremgår af brevet, at stiftet har indhentet udtalelser fra kirkegårdskonsulent Anne Vium Skaarup, 

kgl. Bygningsinspektør  Rønnow Arkitekter A/S samt Nationalmuseet.  

 

Begrundelse  

Stiftsøvrigheden har i sagens anledning indhentet udtalelse af:  

• 29. april 2019 fra kirkegårdskonsulent Anne Vium Skaarup   
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• 1. maj 2019 fra kgl. bygningsinspektør Rønnow Arkitekter A/S og 

20. maj 2019 fra Nationalmuseet.  

          Udtalelserne er lagt til grund for afgørelsen…” 

 

Kirkegårdskonsulent Anne Vium Skaarup har i sin udtalelse til stiftet, dateret 29. april 2019 anført 

blandt andet: 

 

”… 

Skanderup menighedsråd har gennem længere tid arbejdet med placering og omfang af 

et nyt kirkekontor som kan indeholde arbejdspladser og faciliteter for alle stedets an-

satte. Sagen har således tidligere været drøftet med og forelagt for stiftets konsulenter, 

senest i februar dette år. Forslaget til bygningen, som er udarbejdet af Schmidt Arki-

tektfirma, var på dette tidspunkt blevet større end oprindeligt foreslået men placeret 

omtrent samme sted som den eksisterende bygning. 

  

I det forslag som nu er fremsendt er bygningen trukket længere tilbage fra Kirkebyen, 

således at bygningens syd facade flugter med præstegårdens facade. Dermed placeres 

bygningen mere skånsomt i forhold til indkig til kirken. Parkeringen er ligeledes trukket 

væk fra vejen, ind på grunden, således at den grønne rabat bevares og indkørslerne til 

hhv. præstegården og kirkekontoret ikke flyder sammen.  

Jeg kan anbefale projektet…”  

 

 

Den kgl. Bygningsinspektør har i sin udtalelse til stiftet, dateret den 1. maj 2019, anført blandt andet, 

at den seneste revision af projektet indebærer, at bygningen trækkes længere mod nord, som foreslået 

af konsulenterne, at der herved opnås, at parkeringspladsen får en bedre placering, og at hele arealet 

får en smukkere afgrænsning.  

 

Fredningsnævnets behandling af sagen: 

 

Fredningsnævnet har ved breve af 12. juli 2019 anmodet Naturstyrelsen, Kolding Kommune, Hader-

slev Stift, Kolding Provsti, Skanderup sogns menighedsråd, Danmarks Naturfredningsforening, Dan-

marks Naturfredningsforenings Lokalkomite, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening om en 

udtalelse om projektet med høringsfrist den 2. september 2019. 

 

Der er ikke ved høringsfristens udløb rejst indsigelser mod projektet. 

 

Fredningsnævnets afgørelse: 
 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan Fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.  

 

Facadetegningerne til kontorbygningen viser en enkel og harmonisk bygning, afpasset efter omgivel-

serne, og af situationsplanen, at bygningen skal trækkes så langt tilbage på grunden, at indsigten til 

kirken ikke sløres eller begrænses, fordi bygningens sydgavl flugter med præstegårdens sydfacade.    

 

Skanderup menighedsråd har derfor ved projekteringen og placeringen af bygningen fulgt frednings-

nævnets anvisninger i afgørelsen, truffet den 25. april 2018. 
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Med den ansøgte placering og udformning af bygningen vurderer fredningsnævnet, at det ikke strider 

mod den kirkeomgivelsesfredning, der er tinglyst på arealet, at dispensere til projektets gennemfø-

relse. 

 

Fredningsnævnet meddeler derfor Skanderup Sogns menighedsråd dispensation i medfør af naturbe-

skyttelseslovens § 50, stk. 1, til projektets gennemførelse på de vilkår, der er anført i afsnittet ”Vilkår 

for dispensationen”. 

 

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 u-

ger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog al-

tid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Føde-

vareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevne-

neshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udlø-

ber 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 væsent-

lige, 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 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  

http://www.naevne-neshus.dk/
http://www.naevne-neshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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 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 bortfalder, 

hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del 

Kolding, den 19. januar 2020 
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL  
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding - mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk  
 

 

Kolding, den 23. januar 2022  

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-18-2020: Ansøgning om lovliggørelse af et solcellean-

læg på Kirkebyen 2, Skanderup. 

 

Fredningsregisteret 01723.06: Skanderup kirke.  

Fredningsnævnet har fra Bjarne Toxværd modtaget ansøgning om lovliggørelse af solcelleanlæg på 

matr.nr.  3b Nagbøl By, Skanderup, Kirkebyen 2, 6640 Lunderskov. 

Fredningsnævnet har efter høring truffet afgørelse på skriftligt grundlag med deltagelse af nævnets 

statsligt og kommunalt udpegede medlemmer. 

Nævnet har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelse fremgår nedenfor i afsnittet 

om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst den 3. marts 1952 til sikring af Skannerup kirkes frie 

beliggenhed. 

Fredningen har blandt andet bestemmelse om, at der ikke må opføres transformatorstationer, led-

ningsmaster o. Lign. skure, udsalgssteder, boder, vogne til beboelse, hønsegårde, møddinger eller 

andet, som kan virke skæmmende. 

Ejeren af ejendommen har oplyst, at:  

”… 

solcelleanlægget (6,8 kWh) er placeret på matrik nr. 3b Nagbøl By Skanderup nord for en ladebyg-

ning stående på et stativ på jorden. Anlægget er opført i 2012 og er registret i BBR (benævnet som 

teknisk anlæg 3 – Kirkebyen 2). Matrik nr. 3b er omkranset af beplantning, så der er begrænset indsyn 

til beboelsen. Synes derfor at solcelleanlægget ikke udgør en væsentlig tilsidesættelse af de frednings-

mæssige interesser i området, da det ikke er dominerende i forhold til indsynet til kirken. Jeg kan se 

der er givet dispensation til et byggeri ved kirken. Hvor der blandt andet lægges vægt på at bygningen 

vil være skærmet i forhold til kirken af eksisterende beplantning. Bygningen er omfattet af samme 

fredningsdeklaration som Kirkebyen 2, og mener derfor, at lighedsprincippet skal iagttages. 

…” 

Kolding Kommune har i mal af 15. april 2021 oplyst, at kommunen den 17. december 2012 gav 

tilladelse til opstilling af solcelleanlæg på ejendommen Kirkebyen 2. Kommunen, som havde overset, 

at anlægget blev placeret på fredet areal, er af den opfattelse, at ejeren nu i tillid dertil har indrettet 

sig på at anlægget ikke er i strid med fredningen. Kommunen vil derfor ikke kræve lovliggørelse ved 

fjernelse af anlægget. 

Kommunen oplyser videre vedrørende Natura 2000 og bilag IV arter blandt andet følgende: 
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”… 

Nærmeste Natura 2000 område er Svanemosen med Fovslet skov, som ligger ca. 5,5 km fra ejendom-

men. En liste over de naturtyper og dyrearter området er udpeget for er vedlagt nedenstående. Grundet 

afstanden og det ansøgtes karakter vurderes det, at det ansøgte ikke indvirker på arter eller naturtyper 

i Natura 2000 området.  

Kolding Kommune har desuden vurderet, hvorvidt området, hvor solcelleanlægget er etableret, er 

yngle-, raste- eller voksested for bilag IV-arter, og om en tilstandsændring kan have negativ indfly-

delse herpå. Kommunen har ingen begrundet formodning om, at dette er tilfældet, og har ingen regi-

streringer af bilag IV-arter på stedet eller i umiddelbar tilknytning. 

…”. 

Den kgl. Bygningsinspektør udtaler den 11. juli 2021 blandt andet følgende: 

”… 

Der er ikke vedlagt kort der viser hvor anlægget er placeret.  

Ved studie af kort der er tilgængelige på internettet, kan man se et mindre anlæg, som er beliggende 

syd for Kirkebyen (som er en vej).  

Skanderup Kirke og Kirkegård ligger umiddelbart nord for Kirkebyen.  

Afstanden til anlægget er ca. 30 meter fra kirkegården og ca. 50 meter fra selve kirken.  

Det ligger således såvel indenfor kirkebyggelinjen som i fredet område og udpeget kirkeomgivelse. 

Det kan derfor undre, at de kirkelige myndigheder ikke er blevet hørt i forbindelse med opførelsen.  

Det fremgår ikke hvor højt anlægget er, men den slags solceller plejer at være ganske lave. På 

matriklens nordlige grænse, ud mod Kirkebyen er der en beplantning (som ganske vist er løv-

bærende, så der antagelig er indsyn fra kirkens område i vinterhalvåret).   

Eftersom solcelleanlægget ligger syd for kirken kan der næppe være gener med reflekser.  

Vi kan anbefale, at det lille solcelleanlæg, der ligger umiddelbart syd for Skanderup Kirke, kan lov-

liggøres, naturligvis under forudsætning af at vi ikke har misforstået beliggenheden.   

…” 

Formanden for Skanderup Menighedsråd anbefaler den 15. juli 2021 en lovliggørende dispensation.,  

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Skannerup kirke betyder, at det ansøgte projekt kræver fredningsnævnets 

dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele 

dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-

søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af 

arter, som området er udpeget for. 
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Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 

dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 

loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet vurderer efter sagens oplysninger, at det ansøgte ikke vil stride mod Danmarks in-

ternationale forpligtelser ifølge habitatdirektivet, hvorfor en dispensation ikke er i strid med naturbe-

skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller stk. 3  

Ejeren af ejendommen har opsat solcelleanlægget i 2012 i tillid til kommunens tilladelse, hvorfor 

ejeren i dag har en berettiget forventning om, at han kan beholde anlægget. 

Hertil kommer, at anlægget efter det oplyste ikke hindrer indsigten til eller udsigten fra kirken. 

Fredningsnævnet vurderer på denne baggrund, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, 

hvorfor nævnet ved en forudgående ansøgning herom ville have givet en dispensation. 

Derfor meddeler fredningsnævnet en lovliggørende dispensation. 

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.naevnenes-

hus.dk. 
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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 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 Fødevarekla-

genævnets 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. 
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