
Afgørelser – Reg. nr.:

Fredningen vedrører:  

Bemærkninger:

Domme:

Taksationskommissionen: 

Miljø- og Fødevareklagenævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag:

Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst 
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REG. NR. /9/Y
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D e k l a r a t i o n.

Undertegnede sogneDåd for Greve-Kildebrømde sognexi. bestemmer

Grunden må ikke yderligere bebygges udover de for skolen nødven-

Såfremt de nuværende bygninger ikke mere finder anvendelse til
skolebrug. må der ikke 1 disse indrettes Tirksomheder, der ved røg, støj
eller ilde lugt kan virke generende for omgivelserne.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for Greve-Kildebrønde sogne og
fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds m. v.

Greve-Kildebrønde sogneråd pr. Greve Strand, den 2. feb. 19~3.
Efter fuldmagt fra sotnerådet 1 møde d. 27/1 1953.

Emil L. Jlnsson.
fmd.

--------oOo------~
Afskriftens rigtighed bekræftes.
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D e k l a r a t i o n.

Undertegnede sogneråd for Greve-Kildebrønde sogne bestemme~,her-
"

~ ved. at der pålægges
"• e følgende servitut:

I~·.
.'
",,

ejendommen matr. nr. 6-i af Kildebrønde by og sogn

På grunden må ingensinde ,pføres bygnl~cer af nogen som helst art •
he~lnder skure, boder. transformatorstationer, master eller lignendet men
den kan som hidtil benyttes som p~k.ringsplad6.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for Greve-Klldebrønde sogne .g
fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds m. v. ~ ..

1;/ \'I~

Greve-Kildebrønde sogneråd pr. Greve Strandt~ den 2. feb. 1953~
Efter fuldmagt fra sognerådet 1 møde d. 27/1 1953.

Emil L. Jønsson.
~-----~--~oOo--------e

Afskriftens ri~ighed bekræftes.
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DISPENSATIONER>

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



•
MOdtaget i

Skov- og Naturstyr®i~~rn:

Fredningsnævnet
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56651068
Fax 56 65 64 96
FS 6212004
Den 18. oktober 2004

Greve Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuset
Rådhusholmen 10
2670 Greve

• Ejendom: Kildebrønde Kirkegård, matr. nr. 7 q Kil-
debrønde by, Kildebrønde
Greve kommunes j.nr.: 2003-0510/37139.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-253-1-04 - 22.1/16.6.04
Fjordvalds Tegnestues sags nr.: 0301.02.

I skrivelse af 9. juni 2004 har De videresendt en
ansøgning om tilladelse til at opføre en mandskabs-
bygning på ovennævnte ejendom.

• Ejendommen er omfattet af en deklaration, der er
tinglyst den 3. oktober 1952, og hvoraf det frem-
går, at der ingensinde må opføres bygninger af no-
gen som helst art, herunder skure, boder, trans-
formerstationer, master eller lignende på arealet.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for Greve-Kilde-
brønde sogne og Fredningsnævnet for Roskilde Amt.

Formålet med deklarationen er at sikre indsynet til
og udsynet fra kirken.

Mandskabsbygningen skal indeholde spiselokaler, om-
klædningsrum, baderum, garage og værksted for ma-



•
skiner til pasning af kirkegården samt et offent-
ligt handicaptoilet. Bygningen vil blive ca. 22,5 x
9 m stor, i alt ca. 202 kvm. Facader skal filtses i
grafitgrå, og tægdækningen er røde vingetagsten.

Det er oplyst, at befolkningssammensætningen og den
forventede befolkningsudvikling nødvendiggør en ud-
videlse af kirkegården med deraf følgende behov for
det påtænkte byggeri.

Fredningsnævnet har afholdt møde om sagen. Under
en besigtigelse blev det konstateret, at bygningen
var under opførelse.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at bygningen
med den valgte placering ikke vil påvirke indsynet
til og udsynet fra kirken. Fredningsnævnet har der-
for ingen indvendinger imod byggeriet, og tillader
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,
at det påtænkte byggeri gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78,
.. stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt, klages til Naturklagenævnet over afgø-
relsen. Klageberettigede er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der
har søgt om dispensation), offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale fore-
ninger og lignende, som har en væsentlig interesse
i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens vide-
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resendelse til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-

ling af Deres klage, a t De indbe taler et gebyr på

500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem

en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ik-

ke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes

på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-

vis medhold i Deres klage.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for
den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes in-
den 3 år fra i dag (naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2).

Med venlig hilsen

./
,.h.':".(~

Linda
L~

\ -
,. e"",;.v.../~

Lauritsen
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FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 
Greve Kommune 
byg@greve.dk 
 
 FN-ØSJ-70-2021 
 Den 18. december 2022 
 
Ejendom: Matr.nr. 7q Kildebrønde By, Kildebrønde  
Beliggende: Kildebrøndevej 4, 2670 Greve 
Greve Kommunes j.nr.: (ikke oplyst)  
Miljøstyrelsens j.nr.: MST-2021-63591 
 
I e-mail af 11. oktober 2021 har Menighedsrådet ved Hundige-
Kildebrønde Sogn, som ejer ovennævnte ejendom, ansøgt om frednings-
nævnets tilladelse til at opføre en uopvarmet stålhal på Kildebrøndes Kir-
kes kirkegård. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at hallen er nødvendig blandt andet i forbin-
delse med produktion af grandække til gravene samt for at forhindre ty-
veri af materiel og materialer. Hallen vil blive opført mere end 100 meter 
fra kirkemuren. 
 
Menighedsrådet har en midlertidig telthal opstillet, men den er på grund 
af alder ved at være slidt ned.  
 

 
Tegningen viser situationsplanen over kirke og kirkegård.  



 
Tegningen viser bygningen set fra oven og fra fronten samt bygningens fodaftryk og mål. 

 
Greve Kommune har i sin udtalelse anført, at arealet er omfattet af en 
kirkeomgivelsesfredning og er beliggende i landzone, og at byggeriet 
kræver landzonetilladelse efter planloven. 
 
Hallen placeres på en befæstet plads, hvor der i dag er oplag, i tilknyt-
ning til og vinkelret på en eksisterende servicebygning. Den nye hal bli-
ver på 148 m2 plus en overdækning på 33 m2, i alt 181 m2. Den eksiste-
rende bygning er opført i 2005 og er på 205 m2 og ligger på et naboareal 
og er opført med murede, vandskurede og malede (lysegrå) facader og 
rødt tegltag (vingetegl).  
 
Greve Kommune har yderligere oplyst, at pladsen, hvor hallen ønskes 
placeret, er omgivet af høje træer. Der er allerede fældet et stykke hæk, 
hvor gavlen af den nye hal er tænkt at vende mod eksisterende bygning.  
 
Greve Kommune har vurderet, at hallen ikke vil forringe indsynet til kir-
ken, idet indsynet i forvejen er blokeret af de høje træer. Kommunen har 
derfor ikke indvendinger mod hallens størrelse og placering.  
 
Kommunen anbefaler, at hallen udføres i samme stil og materialer som 
den eksisterende servicebygning eller alternativt i henhold til bestemmel-
serne i lokalplan 14.05A, som fastsætter en maks. bygningshøjde på 5 
meter, og at taget skal udføres med sadeltag med en hældning på 15-25 
grader, og at facader skal fremstå i træ eller murværk i mørk grålig farve 
eller sort, eller som lyst gråt pudset eller filtset murværk svarende til kir-
kens lysegrå farve, og at tagmaterialet skal være røde teglsten, sort eller 
mørkegrå skifer eller tagpap oplagt på lister. 
 



Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration, der er tinglyst den 
3. oktober 1952, og hvoraf det fremgår, at der ingensinde må opføres 
bygninger af nogen som helst art, herunder skure, boder, transformer-
stationer, master eller lignende på arealet. Påtaleberettiget er menig-
hedsrådet for Greve-Kildebrønde sogne og Fredningsnævnet for Roskilde 
Amt. Formålet med deklarationen er at sikre indsynet til og udsynet fra 
kirken. 
 
Miljøstyrelsen har i udtalelse af 14. december 2021 anført, at det ansøgte 
ikke er beliggende i et Natura 2000-område, og Miljøstyrelsen vurderer, 
at det ikke kan påvirke nærtliggende Natura 2000-områder. Miljøstyrel-
sen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og 
vurderer, at det ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområ-
der i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i 
naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i na-
turbeskyttelseslovens bilag 5. Sagen synes fuldt oplyst, og ansøgningen 
giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.  
 
Fredningsnævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. Frednings-
nævnet bad den 3. november 2021 Greve Kommune om en udtalelse i 
sagen. Da henvendelsen forblev udbesvaret, rykkede nævnet kommuen 
den 15. maj og den 30. oktober 2022. Den 21. november 2022 oplyste 
kommunen, at den allerede havde sendt sin udtalelse den 30. november 
2021. Denne udtalelse ses imidlertid ikke modtaget af Fredningsnævnet. 
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Mortan Mar-
tinsson. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål om at sikre indsynet til og udsynet fra kirken. Den 
ønskede hal placeres, så den ikke skæmmer det frie indsyn til kirken eller 
udsyn fra kirken. Derfor tillader fredningsnævnet i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte byggeri gennemføres i 
overensstemmelse med ovenstående tegning.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.  
 
Før arbejdet iværksættes, skal ansøger sikre sig en tilladelse fra Stiftsøv-
righeden/Provstiudvalget. 
 



Fredningsnævnets tilladelse bortfalder, hvis tilladelsen ikke er udnyttet 
inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 
2. 
 
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 være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en hellig-
dag, 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 interes-

se i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-

mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.  
Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbin-
delse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Føde-
vareklagenævnets 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 geby-
ret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage-
gebyret, hvis  



1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller før-
steinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevarekla-
genævnet har truffet afgørelse i sagen.  
 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, 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. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 

 
 
Kopi til: 
    
Greve Kommune (byg@greve.dk)     
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
(dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Greve (greve@dn.dk)  
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), 
(roskilde@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V 
(natur@dof.dk)  
Nævnsmedlem Niels Boye Jakobsen 
Nævnsmedlem Mortan Martinsson. 



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 
Greve Kommune 
byg@greve.dk 
 
 FN-ØSJ-5-2023 
 Den 23. februar 2023 
 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 7q Kildebrønde By, Kildebrønde  
Beliggende: Kildebrøndevej 4, 2670 Greve 
Greve Kommunes j.nr.: (21-003664)  
Miljøstyrelsens j.nr.: (ikke hørt) 
 
Menighedsrådet ved Hundige-Kildebrønde Sogn har den 2. februar 2023 
ved sin rådgiver ansøgt om fredningsnævnets reviderede tilladelse til at 
opføre en uopvarmet stålhal på kirkegården, som ejes af menighedsrå-
det. 
 

 
Tegningen viser bygningen set fra oven og fra fronten samt bygningens fodaftryk og mål. 

 
Det fremgår af sagens oplysninger, at Fredningsnævnet i sin afgørelse af 
18. december 2021 (FN-ØSJ-70/2021) har givet tilladelse til at opføre af 
en uopvarmet stålhal, men at Menighedsrådet nu har anmodet om en an-
den placering af hallen. 
 



 
Tegningen viser den ændrede beliggenhed af den ansøgte ejendom. 

 
Fredningsnævnet har til brug for nævnets vurdering af den nye placering 
anmodet Greve Kommune om en supplerende udtalelse. 
 
Greve Kommune har i sin udtalelse af 9. februar 2023 oplyst blandt an-
det, at hallen placeres i en afstand på 28 meter fra en eksisterende ser-
vicebygning fra 2005, der er opført med murede, vandskurede og malede 
(lysegrå) facader og rødt tegltag (vingetegl). Den eksisterende bygning 
er på 205 m2. 
 
Pladsen, hvor hallen ønskes placeret, er mod øst omgivet af høje træer.  
Hallen vil ikke aktuelt forringe indsynet til kirken, idet indsynet i forvejen 
er blokeret af de høje træer, og kommunen har derfor ikke indvendinger 
mod hallens størrelse, placering eller udformning.  
 
Greve Kommune har i sin udtalelse til brug for den første ansøgning an-
ført, at kommunen anbefaler, at hallen udføres i samme stil og materialer 
som den eksisterende servicebygning eller alternativt i henhold til be-
stemmelserne i lokalplan 14.05A, som fastsætter en maks. bygnings-
højde på 5 meter, og at taget skal udføres med sadeltag med en hæld-
ning på 15-25 grader, og at facader skal fremstå i træ eller murværk i 
mørk grålig farve eller sort, eller som lyst gråt pudset eller filtset mur-
værk svarende til kirkens lysegrå farve, og at tagmaterialet skal være 
røde teglsten, sort eller mørkegrå skifer eller tagpap oplagt på lister. 
 
Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration, der er tinglyst den 
3. oktober 1952, og hvoraf det fremgår, at der ingensinde må opføres 



bygninger af nogen som helst art, herunder skure, boder, transformer-
stationer, master eller lignende på arealet. Påtaleberettiget er menig-
hedsrådet for Greve-Kildebrønde sogne og Fredningsnævnet for Roskilde 
Amt. Formålet med deklarationen er at sikre indsynet til og udsynet fra 
kirken. 
 
Miljøstyrelsen har i sin tidligere udtalelse af 14. december 2021 anført, at 
det ansøgte ikke er beliggende i et Natura 2000-område, og Miljøstyrel-
sen vurderer, at det ansøgte ikke kan påvirke nærtliggende Natura 2000-
områder. Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdi-
rektivets bilag IV og vurderer, at det ikke vil beskadige eller ødelægge 
yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre-
arter, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plan-
tearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5. Sagen synes fuldt oplyst, 
og ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærk-
ninger.  
 
Afgørelse 
 
Afgørelsen er truffet som en formandsafgørelse af fredningsnævnets for-
mand, dommer Linda Lauritsen. 
 
Det er fortsat fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid 
med fredningens formål om at sikre indsynet til og udsynet fra kirken. 
Den ønskede hal, som fredningsnævnet gav tilladelse til i sin afgørelse af 
18. december 2021 (FN-ØSJ-70/2021) placeres, så den ikke skæmmer 
det frie indsyn til kirken eller udsyn fra kirken. Derfor tillader frednings-
nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at den ønskede 
uopvarmede stålhal placeres i overensstemmelse med den ovenstående 
tegning over den ønskede beliggenhed.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.  
 
Før arbejdet iværksættes, skal ansøger sikre sig en tilladelse fra Stiftsøv-
righeden/Provstiudvalget. 
 
Fredningsnævnets tilladelse bortfalder, hvis tilladelsen ikke er udnyttet 
inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 
2. 
 
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 være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 



Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens 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 inte-

resse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-

mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.  
Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbin-
delse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Føde-
vareklagenævnets 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 geby-
ret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage-
gebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller før-
steinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevarekla-
genævnet har truffet afgørelse i sagen.  
 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 



En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, 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. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 

 
 
Kopi til: 
    
Hundige-Kildebrønde Sogn v. Axel B. Rewitz (abr@kildebr.dk)  
Ansøger for byggesag: Frank Jørgensen (fj@jdbyg.dk)  
Greve Kommune (byg@greve.dk)     
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
(dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Greve (greve@dn.dk)  
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (ros-
kilde@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V (na-
tur@dof.dk).  


	Forside
	Fredningsnævnet d. 27-10-1952
	Dispensationer t.o.m. 2009
	Dispensationer 2020-2029
	Dispensationer 2022
	Dispensationer 2023


	Fredningen vedr: Kildebrønde Kirke
	Bemærkninger: 
	Domme: 
	Taksationskommisonen: 
	MFKN: 
	Fredningsnævnet: 27-10-1952, 24-08-1953
	Forslag: 
	Regnr: 01914.00


