
•

Afgørelser - Reg. nr.: 01960.03

Fredningen vedrører: Bjolderup Kirke

Domme

Taksatio nskomm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

01960.03

Fredningsnævnet 19-11-1952, 08-12-1954,
25-06-1955

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



,
I
I
I

REG. NR. /9~t:) ~

G E NPART

Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.
Anmelder:

Tingbog for Bjolderup bind I
blad 5 art. nr. 5 Bjolderup
ejerlav, BjoJderQP sogn • Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdek laration

Undertegnede landmand Thomae Nissen af Bjolderup

erklærer herved som ejer af ejendommen art. nr. 5 af
Bjolderup 'ejerlav, Bjolderup sogn, indført i

tingbogen for Bjolderup bd. I bI. 5 ,at nedennævnte areal

af nævnte ejendom fredes som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af
Bjolderup kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således:
I~t bælte af den nord for kirken] iggende parcel 182/24 kort-
blad 2 ~jolderup ~ en bredd~ af 50 - halvtred~indstyve _ meter
langs kirkeeaardens nordlige skel •

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-
ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og telegrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.
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Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for Bjolderllp sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

Bjold(~rur) , den 19. novdmber195 2

Thomas Nissen

lndtert i dagbogen tor retskreds nr. 92,
Abenri køb~ta4m. v. , den 21. januar 19;3. Db. 2J; •
Lyet_ t1ngbog BJo1de~p bl. ; akt O nr. ,7,
byor nu art.!$ står 1ndf.rt •

D. Jensen

GenpartUJl&rigtighed bokwtes •
~ru.lillrl~J'>II'LV(let

101' • tea 2; • -3 19'; •
Aal)elll',lJ ul.lt s r~d~kreds
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Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-

ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og telegrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

REG. NR. /9~o a
GENPART

l'1ngbogtor
Bjolderup
bd. I blad 49
art. 49'Bjol-
derup ejerlav.
Bjolderup sogn

Bd. og BI. i Ting-
bogen,Art. Nr.,Ejerlav,

Sogn.
Anmelder:

-r'redningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

Undertegnede landmandHarald Brix Laursen at Bjolderup

erklærer herved som ejer af ejendommen art. nr. 49 af
Bjolderup ejerlåv, Bjolderup sogn, indført i

tingbogen for :Bjolderup bd. I bI. 49 ,at nedennævnte areal

af nævnte ejendom fredes som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af

Bjolderup kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således:

blt bælte af p~cellenut 28 og 165/27 kortblad 2 Bjolde -. .
rup i' en bredde af 10 • skriver ti - meter langs kirkeglrdens. ,
østlige skel •

Et bælte a~ parcel 165/27 kortblad 2 Bjolderup i en bredde

ar ~O • skriver halvtreds1Bdstyve - meter langs kirkegArdens
nordlige skel •



Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for Bjolderup sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

Bjolderup • den 19.november 195 2 •

Harald Br1x Laursen
Indført 1 daabosen tor retekreds nr. 92. lbenrA købstad
a. y" den 21. Januar 19". Db. 2'4 •
L,et. tlnaboB B301derup bl. 49 akt I nr. 5;2, bvor nu
art, 49 etlr indført •

B. Jensen

--00000-

GenparteDa r1stl&be4 bG.rettes •
rredningsnævnet

. for ,den 2;. maj 19;; •
Aabenraa amt s r~dskreds

li' • N • V •
L,{/y-"j/. L- ........ ~/.

"9"'''''
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REG. NR. /'~t>:a
GENPART

8~014eN'
bl. 16,
art. 16
B~014erupeJerl.. o~
aop •

Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.
Anmelder:

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

aea1&be••r&. tor D~014arupaop er"'...e..Undertegnede
h.~ ••• t.lft4.1' torbehold at .1rkemiDle'erie'. 104kaDdal ••, ..
,1 '~old.rg,'reet.embe.e. .'ca.

l'
IJo14eru,

16
~,tP·~ . f' dr ,re~ erve som ejer a eJen ommen art. nr.

.~o14.n,
l~o14.N'

af
ejerlav,

~
sogn, indført i

tingbogen for

af nævnte ejendom fredes som
.~o14.1'U'

bI. , at nedennævnte areal

nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af
kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således:Jaaparoell.ra. 10' og 10' kor''184 I Cort41.'rlk' l~o14.1'Q',
at .'ø1'l'al •• "enho14... 1. 998 .2 og 1210 .2. b.l1gend •• ,4
tor Jdrk 'A para.llan •• 1' opter' e' kapel, lIleD

- .le.l'l" er .,'u4••• 1_S ....,. •
I.~ h~ .. ...

Fredninge~ ha~ følgende omfang:
Arcalerne må ikke bebyggcs eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-

ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationcr, telefon-
og te1egrafmaster, benzinstandere og lignendc eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmcnde eller hindrcnde for udsigtcn til eller fra kirken.
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Der forbeboldee dog 4e klrk~11le m,nd1sheder ret :11 bøD7ttel-
.e at aGt tradede areal etter k1rke.. 08 pr_stee.bedet. behO.,
allans- 'e' tllbere. embed.t 08 a4a1D1etrere. at 'e .-vD'e .,n41S-
"eder •

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift for~~. mea1{1;hødll-

I"i'e' • Påtaleberettiget er meni~hedsrådet for BJo1deN» sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsråds kreds hver for sig.

BJol'.r~p den 8, 4eoember,
8t.. ,.1 • .~ol'erap eosns meDian.4rA4 •
"se J__ J. R. »etl.t... laItDl. 01aua.
Johe. G. Chriate.eea J.rgea J.aa.. tet.r J. ø.es.
Uenri. 1••• eJl Jena L. øea--ø&ar'

o.... ".n'. 8 ( otto ) ga'erekr1.er. ~4s.r da' a.-lede
aealøbe'.r14 tor l~o14.ru» 808ft •

Jene L. ~aa.aar4
tm. t••• Dløbed.rAde ••

De' 'iltr.'e8, a' ~y.r.a4e tre.n1aas4eklarat10n tina-
1,.••• sp••• "1t~t.tlttUld. pA art. M. 16, BJol4eNp ejerla.
oa 80P •

~~~~"

195· •

K1rcemlDieter1et, de. 11. august 19" •
( .' ••Rel ) i • N • V •

Detlet.e.
la.t.rt 1 4aabos.n tor ~.t.kr.4. Ar. 92,
.abenraa k.'.t~4a. Ve, den 29•• ept. 19S~. Db. '20' •
Ly.t • t1ngbog BJol4erd» bl. 16 akt. C nr. 6. •

!lD&boikOntoret tor ret,- J. i. l.n•••kre4. Ar. 92 • Aabenraa
•• ltsta4 a. 1r.

-00000-

GanRarten. r1it1&h.4 b8~tt.S •
Fredningsnævnet d.n 26 O!l:tobCll'19;r:! •

for •• "

Aabenraa aml s rådskreds J:;:,~.
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GENPART

I
REG. NR. j:21-2

JA' ~-S',)'

Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

~o1 •• l'Q
bl. 14 .....
ar. 17 Ol "l~olaeJ'&&p
eJeJ'1 •• OB
eop • Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Anmelder:

Fredningsdeklaration

Undertegnede 8081'0,,44f~ DJolclnu, oop eztk1.... b......
'" "ol4.n" eop.koaun.... p•

• 1t'I1f!'~'''.M@d som ejer af ejepdommen art. nr. 17 0l ." af

l~o14Q\lJ ejerlav, »J0140n.» sogn, indført i

tingbogen for B~o1."" •. blJ.4 at nedennævnte areal. ,

af nævnte ejendom fredes som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af

a.1c44.np kirke med kirkegå,rd. .

Arealet beskrives således:
.... e11.n. 161/111 .to. o. 14"/109 ., •• 11"_ .. '.-17 .a ,.... ...

• 01 115/11' .. a... ,an. IU'. .". au. kon.1" •• kortdl.trllE'

.J.l '. at ."'.nel •• iaUbo14erie 1278 .2, ISO?" oi
" '01"''' •• ,. to... Idft.........

.181'0.11 '111..... t.1' -Jo14.n, k_ ••• tolo ., Hol ....

"iDi .1 " ,..oei 16J1U1 •
f .... . ~.. ' ,

• I

"

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikk~Ifjf;~'S'Rller beplantes med udsigcsødelæggende beplant-

ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, te1efon-
og te1egrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehu~e, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hilldrende for udsigten til eller fra kirken~"" at at

.. ., .. 1•• " _Ml_ •• 11& ftad •• , ... tld.nat 'eplq_ •• »1...



,L .

•• tor ',pll1'.D tOI'1a4.. ~" ••1'1et. pA1»8Q1ldelø. 81" sodkønet,Id
.edP.et.rUe' tor B~o1•• l'IIp .op oa tl"e4I11DpJ11ma.' tor AabeJlltu
... rA4 ........

S~ .. uealera. an'Nnd.. '11 akol... torøho14•• 4.1' 401
I~01.8l'l&p...... r.t tll at b,•• pi area1el'll8 '11 øul_ bN.
da 104c_4.1•• at t.piaser oGJlåD.. tor: .,pi.... ø_ .'NAtOI'
....t.

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift fo~ oopørl.".'.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for 1.10140l"'1p sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

B~o1c1.ft'a.p.rA", den 9. 4eo.. b. 1954•
Bolderal.. '

lIaI'lu HanaJ. ler"l... lIaIlII I.au_
UaDa Mathiaøen 081'.'" SoIud4t Gu". G~
11a ,......... IIIU Cu,.. Carl Uauea
De' a" ..'••• hOl"Ye.. at o'ftDtur aater". uclerøkr1 ••n

....r l~ol.8I'\I'tewnD.. 8u1.4. a.perU •
, Bo14.r.ln. cl_ 10. 4••• bel' 19'4 •

Jlarill8 .... u••
, ' Øop.rldatol'lllUld •

•oNDlltAea4. t..dDS ••••• k1U'atlOll codkeD4e. hened •
Aabeuaa __ 1"44. 4_ 2'. Jwa1 19" •

~(( J. P. Cu,or •••
\~~' ----

At.krlt'_ 1"1,t1p•• b.knttn·.
,d•• 16. wapø' 19S5 •

I "'\, • •

l' • III • Y •
, '

ladt.ri 1 4aaboiØD tor retekreda ar, 92. Aabear" ••bstad a. v., 4•• 2'. ~&. 19" • Db. 2766 •
LI.i. tlnBbol DJo1c1e~I&J1t1.14 akt. l ar. "~I •

11"'01 ••oatol'." tor retakred. nr. J B Jena.tS I 4&1tear.. kebeta4 a. v. • •

øengart... r1.tilh_" bekrattea •
Fredni~~~nævnet ,aen 10. aegt •• ber 19,.,.•

Aabenraa amtsrldskTed. ~
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01960.03

Dispensationer i perioden: 11-11-1988



Naturfredningsnævnet for Sønderjyllands
amts sydlige fredningskreds

Dommerkentoret I Tønder
Nørregade 31 - 6270 Tønder· Telf 04·722205

REG. NR.

Den 11. november 1988 kl. 11,30 afholdt nævnet møde i Bjolderup
med formanden, dommer S.A.Koustrup, det amtsråds valgte medlem,
afdelingsleder August Møller, Vojens, og suppleanten for det
kommunalvalgte medlem, Henning Johannsen, Bylderup Bov.

tt Der foretoges:

J.nr. 150/88 Ansøgning fra Inge-Margrethe Hansen,
Bjolderupvej 66, Bolderslev, om tilla-
delse til at etablere hegn på 1.80 meter
på matr.nr. 49 Bjolderup i skel til
Bjolderup Kirke.

I

§ 47 - skov -
§ 34 - kirkefredning.

Der fremlagdes skrivelse af 7. oktober 1988 med bilag fra
amtsrådet, j~nr. 8-70-526-539-1-88.

For amtsrådet mødte Palle Grønlund.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Andreas
Feddersen .• For Haderslev Stift mødte Margrethe Wind, arkitekt H. Garnak og
landskabsarkitekt I.P. Juungreen Have.

For menighedsrådet mødte 5 medlemmer af rådet.

Skovrider Erik Nielsen havde meldt afbud.

Ansøgeren var ikke mødt. Det blev oplyst, at ansøgeren havde



I

solgt sin ejendom.

En af de nye ejere kom til stede og oplyste, at han intet kendte
til sagen.

De for de kirkelige myndigheder mødte var enige om, at de ville
forhandle spørgsmålet om hegn med de nye ejere.

Nævnet konstaterede herefter, at ansøgningen på nuværende
tidspunkt bortfald.

Sagen kan genoptages, hvis der
ejere.

opnås enighed med de nye

-
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 

 

 
 
 

 
 
Dokken 1 
6700 Esbjerg 
Åbent 08.30-15.00 
Tlf.: 9968 8800 
 
E-mail: esbjerg@domstol.dk 
www.domstol.dk/esbjerg 
SE-nr. 50 03 28 17 
 
4. januar 2021 
FN SJS 68/2020 

 
J.nr.: FN 68/2020: Ansøgning fra ARWOS om lovliggørende dispensation til opsat pumpesta-
tion på ejendommen matr.nr. 81 Bjolderup indenfor fredningen af Bjolderup Kirkes omgivel-
ser. 
 
Fredningsnævnet har den 1. december 2020 modtaget en ansøgning fra Aabenraa Kommune på vegne 
ARWOS om lovliggørende dispensation til opsat pumpestation på ejendommen matr.nr. 81 Bjolde-
rup. 
 
Der er på ejendommen den 19. november 1952 og senere tinglyst en Exner-fredning for at sikre den 
frie indsigt til og udsigt fra Bjolderup Kirke. Fredningsnævnet skal derfor træffe afgørelse om dispen-
sation til den opsatte pumpestation. 
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, besluttet 
at give forsyningsselskabet ARWOS dispensation fra fredningen som anført i afsnittet ”Frednings-

nævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Der er på ejendommen den 19. november 1952 og senere tinglyst en Exner-fredning for at sikre den 
frie indsigt til og udsigt fra Bjolderup Kirke. Af fredningsbestemmelserne fremgår, at arealerne ikke 
må bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning ligesom der heller ikke på area-
lerne må anbringes transformatorstationer, telefon og telegrafmaster, benzinstandere og lignende eller 
opsættes skure, udsalgssteder, boder, garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande, eller i øvrigt anbringes eller foretages noget, 
der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken. 
 
På kortet nedenfor ses med blå skravering fredningsområdet. Det med rød prik markerede angiver 
placeringen af den opsatte pumpestation. 
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Ifølge Aabenraa Kommunes oplysninger er der ikke registreret bilag IV-arter på ejendommen, og 
det ansøgte vil efter kommunens vurdering ikke medføre beskadigelse eller ødelæggelse af plantear-
ter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
  
Der er i ansøgningen fotos, der viser pumpestationen i området set med forskellige kameravinkler. 
Af materialet fremgår, at pumpestationen består af en grå boks på 25 cm`s højde og 155 cm`s bredde. 
Brønden, der stikker en anelse op fra terrænet, har en diameter på 110 cm. 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har ved mail af 11. december 2020 til Aabenraa Kommune, Byggeri m.v., Aaben-
raa Kommune, Natur, Miljøstyrelsen, Slot- og Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Danmarks 
Naturfredningsforening/København, Danmarks Naturfredningsforening/Aabenraa, Dansk Botanisk 
Forening Jyllandskredsen, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet centralt, Friluftsrådet Aaben-
raa, Aabenraa Provsti og Haderslev Stift anmodet om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med 
høringsfrist den 28. december 2020. 
 
Menighedsrådet i Bjolderup-Uge har i mail af 21. december 2020 oplyst, at de oprindelig har givet 
tilladelse til opsætningen af pumpestationen, og at de derfor ikke har indvendinger mod, at der gives 
dispensation, selvom området er fredet. 
 
Den Kgl. Bygningsinspektør har den 14. december 2020 skrevet: 
 

”… Det er altid uheldigt, når der opføres bygninger, anlæg eller beplantninger i kirkernes nærhed, 
uden at man undersøger om opførelsen strider mod kirkebyggelinjen og/eller en fredning.  
 
I det aktuelle tilfælde er det dog vores vurdering, at pumpestationen har en så ringe størrelse, at den 
ikke vil virke skæmmende for Bjolderup Kirkes omgivelser.  
 
Vi kan således anbefale, at der gives dispensation fra fredningen. 
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…” 
 
Haderslev Stift har den 21. december 2020 henvist til udtalelsen fra Den Kgl. Bygningsinspektør og 
har udtalt, at der ikke er øvrige bemærkninger til ansøgningen. 
 
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. Videregående afvigelser fra en fred-
ning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter 
reglerne om gennemførelse af fredninger. 
 
Fredningen har til formål at sikre den frie indsigt til og udsigt fra Bjolderup Kirke.  
 
Fredningsnævnet finder ikke, at pumpestationen, som alene består af en mindre grå boks og en brønd, 
der kun stikker en anelse op fra terrænet, vil betyde noget for den frie indsigt til og udsigt fra kirken.  
 
Fredningsnævnet meddeler derfor ARWOS lovliggørende dispensation i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, til den opførte pumpestation. 
  
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødevare-
klagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klage-
portalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i 
de tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
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• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørel-

sen, 
• 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. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og of-
fentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det 
nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det ge-
nerelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Miljø- og fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
Klagegebyr opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektro-
nisk overførsel eller ved indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet. Gebyr skal indbetales 
indenfor en af Miljø- og fødevareklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udlø-
bet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Miljø- og fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle 
klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af den på-
klagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i Miljø- og fødevareklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som ud-
gangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret 
ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget 
en stor del af sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen 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 tilladelsen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  
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Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg den 4. januar 2021 

 

 
 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Arwos, rnm@arwos.dk  
Aabenraa Kommune, Byggeri m.v., byg@aabenraa.dk, natur@aabenraa.dk  
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Aabenraa, lendal@nypost.dk  
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, aabenraa@dof.dk, gert.fahlberg@bbsyd.dk    
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Aabenraa: soenderjylland@friluftsraadet.dk  
Aabenraa Provsti, aabenraa.provsti@km.dk 
Haderslev Stift, kmhad@km.dk  
 

mailto:rnm@arwos.dk
mailto:byg@aabenraa.dk
mailto:natur@aabenraa.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:tekr@museum-sonderjylland.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:lendal@nypost.dk
mailto:finn.borchsenius@sm.au.dk
mailto:aabenraa@dof.dk
mailto:gert.fahlberg@bbsyd.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:soenderjylland@friluftsraadet.dk
mailto:aabenraa.provsti@km.dk
mailto:kmhad@km.dk

	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	Dispensationer t.o.m. 2009
	Dispensationer 1988

	Dispensationer 2020-2021
	Dispensationer 2021




