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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01969.10
Dispensationer i perioden:

•

•

04-07-1991 - 02-01-2006

/MW
Vejle

d.04.07.1991

Kolding,

Fredningsnævnet
for
amts sydlige fredningskreds

FVAS.

nr.

152/1990

Sekretariatet
Domhuset,

Telefon:

6000

75522800

Kolding.

(lokal 5010)

Haderslev Stiftsøvrighed,
Ribe Landevej 37,
6100 Haderslev.
..

Deres j.nr.

W'Jot:!~a;f:j®~U
og No.iu&'5~&'ei9cn

Sr.!tN-

5131/1005-1.MW/IJ

•

~

Overfor fredningsnævnet
er der anmodet om en udtalelse vedrørende et
skitseforslag til ændring af Dalby kirkes omgivelser, herunder opførelse
af velfærdshus, redskabsrum og materialegård,
i alt ca. 110
m2 samt ændring af parkeringsplads.

Det fremgår
af sagen, at kirkeomgivelsen
er omfattet af fredning,
tinglyst
den 20. januar 1953, med det formål at værne
om kirkens
frie beliggenhed. De ansøgte ændringer ligger inden for det fredede
område.
Der er meddelt
I

medfør

delse

zonetilladelse.

af naturfredningslovens

til opførelse

af det ansøgte

delse af parkeringspladsen
Tegninger

§

og beskrivelse

34 meddeler
byggeri

nævnet

herved tilla-

samt en ændring

og udvi-

syd og øst for kirken.
bedes fremsendt

Efter
naturfredningslovens
den ikke er udnyttet inden

til nævnets

godkendelse.

64 a bortfalder tilladelsen,
5 år fra dens meddelelse.
§

såfremt

Afgørelsen
kan efter naturfredningslovens
§ 58 indbringes for Overfredningsnævnet,
Slotsmarken
15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeriet,
Vejle Amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening
samt kommunen.

fe

Klagefristen
er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt,
de~s~n ~an derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb.
;VliljØIDlnIsterlet

LtC(

~:,o:/gl~~tfs7e~oo
b ,. V
Akt. nr.

\

I

og tilla-

~J\}.~

\

-2-

Opmærksomheden

henledes

på, at der eventuelt

delse fra andre myndigheder

til udførelse

tillige

kræves

tilla-

af projektet.

tf\

Børge Andersen

KOPI er sendt til:
1) Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm (3 expl.l
2) Danmarks Naturfredningsforening,
Nørregade 2, 1165 Kbh. K.
3) Vejle amts landskabskontor
j.nr. 8-70-53-1-621-21-90.

•

e

•

"I'

FREDNINGSNÆVNET
VEJLE AMT
REnEN

_S700

FOR
HORSENS,

I HORSENS

HORSENS
FA.NR.

. TLF. (75) 621300 (KUN FORMIDDAG)

Vejle

og Miljø

Damhaven

12,

7100

Vejle.

Vedr.

ansøgning

og beboelse
matr.
Den

nr.

30/1994

Nævnets afgørelse efter naturbeskyttelseslovens
§ 50,
stk. l kan efter lovens
§ 78 påklages til Naturklagenævnet af den, der har begæret fredningsnævnets
afgørelse og forskellige myndigheder.
Klagefristen
er 4 uger
fra den dag, afgørelsen
er meddelt den pågældenåe klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til fredningsnævnet, der videresendet'
den til Na turklagenævne t.
En tilladelse kan ikke udnyttes,
før udløbet af klagefristen.
Nævnets tilladelse fritager
ikke for at indhente fornøden tilladelse fra andre myndigheder.
Forplig telser
ifølge tinglyste servitutter
er forbeholdt.
Ifølge naturbeskyttelseslovens
§ 66 stk. 2 bortfalder
en tilladelse efter §
50 stk. l hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Amt,

Teknik

e-

14. j u n i 1994

DEN

om tilladelse

inden

til

at opføre

tilbygning

for Kirkeomgivelsesfredning

l q Dalby

10. maj

1994

Kolding

Kommune

by,

til garage

ved Dalby

Kirke

-

Dalby.

har De tilskrevet

Fredningsnævnet

således:

11

Fra

af tilbygning
2

(20 m

på ejendommen

)

e

Kirke,

som

rette

Der

er tale

kanten

skal

oversendes

(15 m2)

l q Dalby

omfattet
sagen

om en mindre

sag

om opførelse

og enfamiliehus

by, Dalby.

af fredningsdeklaration

til Fredningsnævnets

.

herfra

overskridelse

Byggeriets

udsigten

ikke

nr.

vedlagte

omkring

behandling

myndighed.

eksisterende

forringe

modtaget
garage

matr.

er delvist

af denne.

til den

amtet

til henholdsvis

Da ejendommen
Dalby

har

udformning

beboelse

til eller
udtale

sig

og garage
fra kirken
imod

af fredningsgrænsen
og placering
på stedet

i ud-

i tilknytning
ses

i nævneværdig

ikke
grad,

at
og man

det ansøgte

11

Den

nævnte

retten

tilkommer

for Dalby
7. juni

sogn
1994

14.'0 \'J...\l/\O-ooo\

5~

deklaration'er

dateret

Fredningsnævnet
hver

meddelt,

for sig.
at man

den

20. november

for Vejle

Menighedsrådet
ikke

har

19~

og påtale-

Amt og Menighedsrådet
har

i skrivelse

indvendinger.

af

"\
\

..
2

Fredningsnævnet
dispensation

meddeler

herved

for sit vedkommende

til det ansøgte.

J. Bruun

•

Kopi

til:

Kolding

Kommune

Kolding

Kommunes

Danmarkd

Vurderingsråd

Naturfredningsforening

Skov-

og Naturstyrelsen

Dalby

Menighedsråd

Leif

Mortensen

v/Hilmar

Bjarnhoff

fornøden

RE6.Nl /9b 7. /0

FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret i Køge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56651068
Fax
56 65 64 96

!f~ rY; II

o \LI1~~1
\i Jf\j Eje
__ ._FS

Y_",--,,

"I-'~

Menighedsrådsformand
Bjørn Bendorff
Dalbyvej 49
4140 Borup

51!2003
4. maj 2004

Skov=

ModtSlge~ II
N a tUi'stYK'e~l\ltelli1

OQ'

5 MAJ 2004

GENPART
~~~(Q)~~~[(j)terång
Ejendom:

Matr. nr. 6 b Nr. Dalby by, Nr. Dalby

beliggende

ved Nr. Dalby Kirke.

Skovbo kommunes

j.nr.: 05.02.02AOO

-

sags nr. 98/00271
Roskilde

Amt, Teknisk

forvaltnings

j.nr.: 8-70-51-8-267-6-03

I skrivelse

af 4. august

nighedsrådet
følger

2003 har De oplyst,

har placeret/opbevaret

af kirkegårdens

"lund",

- 22.1/180803

der

ligger

gårdsområdet

det affald,

vedligeholdelse,

ca. 50-75

og indhegnet

at me-

meter

der

i en lille

syd for kirke-

affalds/kompostbunken

med

et ca. 1,5 meter højt træhegn.
Da

arealet

ting-lyst

er

omfattet

deklaration,

ind-synet

til

og

af

en

den

12.

juni

der har til formål

udsigten

anmodet

fredningsnævnet

hvorvidt

place-ringen

fra
om

måtte

kirken,
at

være

1952

at sikre
har

De

tilkendegive,
i

strid

med

fredningen.
Ifølge

fredningen

nogensomhelst

art, herunder

"matorstationer,

Skov- og Natu:rsty;elsen
J.nr.

SN2001- I,}II/:)·-OOO

Akt. nr.

7-6 ~

må der ikke opføres

master

I

bygninger

skure, boder,

eller lignende

af

transfor-

på arealet.

Side 2/3

Det er fredningsnævnets

opfattelse,

at pladsen,

der

ifølge det oplyste

ligger lidt lavere end kirkegår-

den,

generer

indsynet

ingen

indvendinger

ikke

har derfor

nede affaldsplads
Fredningsnævnets
Følgende

af

stk. 3, sammenholdt
Der

kan

inden

meddelt,

med

er enstemmig.

§

§

78,

afgørelsen

er

86 og 87:

§

fra

den

dag,

over

afgørel-

sige

den,

er:

for afgørelsen,

(det vil

har søgt

om dispensation),

Danmarks

Naturfredningsforening

ger og lignende,

nævnet

imod, at den indheg-

til Naturklagenævnet

sen. Klageberettigede
Adressaten

og

naturbeskyttelseslovens

4 uger

klages

kirken,

bibeholdes.
afgørelse

fremgår

til

som har

offentlige

der

myndigheder,

og lokale

en væsentlig

forenin-

interesse

i

afgørelsen.
En

evt.

klage

ningsnævnet,
sendeIse
Det
ling

skal

til

fred-

til Naturklagenævnet.

af Deres

klage,

for Naturklagenævnets
at De

indbetaler

til Naturklagenævnet.

en opkrævning
klagen

skriftligt

som derpå vil sørge for sagens videre-

er en betingelse

500 kr.

indgives

fra

på

når

fredningsnævnet.

ikke påbegynde
er modtaget.

gebyret,

behandlingen
Vejledning

des på Naturklagenævnets

Nævnet

behand-

et gebyr på
vil sende Dem

nævnet

har modtaget

Na turklagenævnet

af klagen,

før gebyret

om gebyrordningen
hjemmeside

vil

kan fin-

www.nkn.dk

·

f

Side 3/3

Gebyret

tilbagebetales,

vis medhold

i Deres

hvis De får helt eller del-

klage.

Med venlig

hilsen

Kopi til:
Roskilde

Amt, Teknisk

forvaltning,

Køgevej

80, 4000

Roskilde.
Skov-

og

København
Det

Naturstyrelsen,

Fredningsregister,

Naturfredningsforening,

Haraldsgade

53,

Masnedøgade

20,

ø.

2100 København
Danmarks
Skovbo

2100

ø.

2100 København

tt

53,

ø.

Centrale

Danmarks

Haraldsgade

Naturfredningsforening,

v/Per

Lotzfeldt,

Lokalkomite

Regnemarks

Bakke

20,

i
4140

Borup.
Dansk

Ornitologisk

1620 København
peder

Forening,

Vesterbrogade

140,

V.

Kjærsgaard,

Poplens

Kvarter

4,

Osted,

4000

Roskilde.
Ole Jørgensen,
Skovbo

kommune,

4140 Borup.

Valorevej
Teknisk

65, 4130 Viby Sj.
Forvaltning,

Møllevej

2,

Fredningsnævnet for Vejle amt

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 7631 9600
Fax 76 31 9641

Dalby Menighedsråd
vi formand Elly Petersen
Bakkegærdet 24
6000 Kolding

uViodtaget i

CVR nr. 21-65-95-09

Sk(Q)\fo <ogNaturstyrelsel'"\
Nævnets j.m. FVA 43/2005

•

Fredning omkring Dalby Kirke

2. januar 2006

Ansøgning om udvidelse af parkeringsareal ved Dalby Kirke
Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Dalby Menighedsråds brev af
10. november 2005. Fredningsnævnet har forelagt sagen for Vejle Amt, der
har svaret ved brev af 16. december 2005, hvori det hedder:
"Den 15. november 2005 har Fredningsnævnet bedt om en udtalelse vedrørende udvidelse
af parkeringsareal ved Dalby Kirke, matr.m. 1 p, Dalby By, Dalby.

•

Der er tale om etablering af ca. 50 nye parkeringspladser ca. 30 m udfra norddiget samt 8 m
ud fra vestdiget. Kirkegården ligger ca. 12m over det areal, som parkeringspladsen ønskes
etableret på. Arealet til parkeringspladsen er desuden skrånende fra diget og mod nord og
falder op mod 'h m på 30 ID. Parkeringsarealet vil ikke bevæge sig længere mod vest end
diget her, ligesom arealet er tmkket ca. 3 m væk fra norddiget for ikke at sløre det smukke
dige, som markerer den egentlige afslutning på kirkegården.
Ejendommen matr.nr. 1 p er omfattet af en fredningsdeklaration fra 20. november 1952.
Fredningsnævnet og Menighedsrådet for Dalby Kirke er påtaleberettiget.
Ifølge fredningsdeklarationen må det pågældende areal ikke bebygges. Der må ikke
anbringes transformatorstationer, telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne
til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrcnde genstande.
Da det ansøgte parkeringsareal ikke vurderes at virke skæmmende i forhold til kirkcn, skal
Amtet på det foreliggende gmndlag ikke udtale sig imod det ansøgte."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

e

Under henvisning til det af Vej le amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod freclningens formål.

-<:0\- .\C\, IIl.I.g

Q - 000)

___________________

------:- _

Side 2/2
Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i
naturbeskyttelseslavens
kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til
Fredningsnævnet for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4
uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at de
indbetaler et gebyr på 500 kro til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

•

Tilladelsen bOlifalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato .
Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.
Kopi af denne skrivelse er sendt til Vejle Amt, Teknik og Miljø,
Plangruppen, Damhaven 12, 7100 Vejle U.nr. 8.70.51.8-136), til Kolding
Kommune, Teknisk Forvaltning, Nytarv 11, 6000 Kolding, til Danmarks
Naturfredningsforenings lokalkomite vi Boj Bro, Kikkenborgvej 54 A, 6000
Kolding, til Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100
København ø, til Frilullsrådet vi arntsformand Peder Rasmussen, Calvinsvej
53, 7000 Fredericia, til Friluftsrådet, Scandiagade 13,2450 København SV,
og til 'Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø~
Med venlig hilsen
.

•
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©Kort- & Matrikelstyreisen

Naturområde,

særlig værdifuldt

k~

Zoneforhold
Industriområde

Naturområde

1···.·.·.··....<1

Småbiotopområde

l

Ny natur

I

Internationalt

beskyttelsesområde

- -

- -

•

I

-----

Råstofgraveområde

~~

Skovbyggelinie

~~

§30mråde

_~

:~:::~:mgiVeISer,

Kulturhistorisk beskyttelsesområde

-

Rekreativ stirute
Vej korridor

::: : : : .... j VærdIfuldt landskab

I

Byområde

Beskyttelseslinie

Økologisk forbindelseslinie
~~~~~

m. særlige beliggenhedskrav

Jernbanekorridor
Elledningskorridor
gasledningskorridor
Transportkorridor

højdebyggelinie~~~;
Støjkonsekvensområde

(;')

Fortidsminde

(gravhøj)

O

Regionalt erhvervs-

og centerområde

01969.10

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01969.10
Dispensationer i perioden:

31-05-2007

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

SCANNET.

lEiNi

/'1Y1./0

-7 JUNI2fI07

FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL
Domhusgade 24, 6000 Kolding
76319638

Dispensation

til etablering af en sø på ejendommen Dalbyvej 86, Kolding.

Kolding Kommune, Teknisk Forvaltning, har i et brev af 15. marts 2007 forelagt fredningsnævnet
en ansøgning om dispensation fra kirkeomgivelsesfredningen - Exnerfredningen - som er tinglyst
den 20. januar 1953 på arealerne omkring Dalby Kirke til at anlægge en 1.500 m2 stor sø på
ejendommen matr. nr. 1 ! Dalby by, Dalby, der tilhører kommunen. Søen må ikke etableres,
medmindre fredningsnævnet meddeler dispensation hertil i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1.
Fredningsnævnets formand har behandlet sagen i medfør af forretningsordenens § 10, stk. 5, og har
besluttet at imødekomme ansøgningen på de vilkår, der fremgår af afsnittet "Fredningsnævnets
afgørelse".
Sagens baggrund
Den 20. november 1952 underskrev proprietær Erik JOOl, "Dalbygård", Dalby, en deklaration om
fredning af sine ejendomme matr. nr. 1 ~ og 1 !! Dalby by og sogn "for at bidrage til at værne om
Dalby kirkes frie beliggenhed".
Det areal, fredningsdeklarationen vedrører, udgør
" En bræmme på 200 m fra og parallel med kirkegårdens nordlige og vestlige dige, således som
dette nu er beliggende, og en bræmme på 40 meter fra og langs kirkegårdens nuværende østlige
dige.
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges. Der må ikke anbringes transformatorstationer,
telefon - eller
telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende
genstande.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Vejle amt og menighedsrådet".
Kolding Kommune, Teknisk Forvaltning, har i forbindelse med behandlingen
udtalelser fra Dalby Menighedsråd og Haderslev stift.

af sagen indhentet

Brevet af 15. marts 2007 fra Teknisk Forvaltning til fredningsnævnet, var vedlagt udtalelser fra
formanden for Dalby Menighedsråd, Elly Petersen, Kolding, kirkegårdskonsulent Preben Skaarup,
Århus, og Haderslev Stift.
I udtalelsen fra Dalby Menighedsråd, der er dateret den 16. januar 2007 og stilet til Haderslev Stift,
har menighedsrådet oplyst, at rådet ikke har indvendinger mod, at der etableres en sø på
ejendommen Dalbyvej 86.
Kirkegårdskonsulent Preben Skaarup har i sin udtalelse, der er dateret den 30. januar 2007 og
ligeledes stilet til Haderslev Stift, anført:
" Der søges om tilladelse til anlæg af en sø på ca. 1.500 m2 på et areal nord for Dalby kirke inden
for et område, der er vist som særligt kirkeområde i Vejle Amts registrering af kirkeomgivelser.
Idet jeg går ud fra, at der alene er ønske om at etablere et vandhul/sø på arealet vil der ikke ske
nogen begrænsning i indsigten til Dalby Kirke, som ligger frit og markant i landskabet.
Ud fra denne forudsætning mener jeg ikke, at der bør være noget i vejen for at imødekomme det
ansøgte.
Der er dog grund til at undersøge, om der ligger en Exner-fredning eller anden fredning på arealet.
Skraveringen på kortet over kirkens omgivelser kunne tyde på det. "
Haderslev Stift tilbagesendte med brev af 5. februar 2007 sagen til Kolding Kommune, Teknisk
Forvaltning. Stiftet har blandt andet anført i brevet, at stiftet ingen bemærkninger har til
ansøgningen under forudsætning af, at der alene etableres et vandhul eller en sø.
Det fremgår af fredningskortet,
ejendommen matr. nr. 1 a smst.

at ejendommen matr. nr. 1 ! Dalby by og sogn er udstykket fra

Det fremgår af det kortmateriale, der er forelagt fredningsnævnet, at søen skal etableres på arealet
nord for kirkediget og i en afstand af ca. 150 m fra diget.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensation fra en
fredningsbestemmelse, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen.
Det var formålet med fredningen af Dalby kirkes omgivelser at værne om kirkens frie beliggenhed.
For at sikre dette formål bestemte proprietær Erik Juhl derfor, at de arealer, som er omfattet af
fredningsdeklarationen, ikke må bebygges, ligesom der ikke må anbringes skønhedsforstyrrende
genstande så som transformatorstationer,
telefon - eller telegrafrnaster, skure, udsalgsboder,
beboelsesvogne eller lignende på de fredede arealer.
Da søen efter etableringen ikke vil forringe indsigten til Dalby kirke og indtrykket af kirkens frie og
markante beliggenhed, finder fredningsnævnet, at det ikke vil stride mod formålet med fredningen
af Dalby kirkes omgivelser at meddele Kolding Kommune dispensation i medfør af

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, til at etablere en 1.500 m2 stor sø på ejendommen matr. nr. 1 1
Dalby by, Dalby, på vilkår,
at søen etableres på det sted, der fremgår af det kort, som er vedhæftet denne
dispensation,
at opgravet materiale fra søen anbringes uden for det fredede område,
og
at der ikke i søen eller i søens omgivelser anbringes skønhedsforstyrrende
genstande.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt de pågældende, indbringes for
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K, af Kolding kommune, Skov - og
Naturstyrelsen, Hader-slev Stift, Dalby Menighedsråd, Danmarks Naturfredningsforening,
Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, lokale foreninger og andre, som har en væsentlig
interesse i afgørelsen.
Klage indsendes til fredningsnævnet, der videresender sagen til Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500
kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret til klageren, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.
Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen er færdigbehandlet og
stadfæstet af Naturklagenævnet.
Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år.
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal
ansøgeren rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i
henhold til denne lovgivning.

n vnet for Sydjylland, Nordlig del.
de 31. maj, 2007.

FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding - mail: sydjylland@fredningsnaevn.dk

Fredningsnævnets sagsnummer: FN-SJN-29-2018: Ansøgning fra Dalby sogns menighedsråd
om dispensation til at opføre et sognehus på arealet nordvest for Dalby Kirke.
Fredningsregisteret: Reg. nr. 01969.10 - Dalby Kirke.
Ansøgningen
Fredningsnævnet meddelte den 13. oktober 2016 Dalby sogn dispensation til at opføre et sognehus
på arealet nordvest for Dalby kirke. Projektet blev opgivet.
Menighedsrådet har herefter udarbejdet et revideret projekt, som fredningsnævnet har modtaget med
brev, dateret den 8. september 2018. Ifølge det reviderede projekt skal menighedshuset fortsat opføres
på det samme byggeflet, som det oprindeligt projekterede sognehus - den del af ejendommen matr.
nr. 1 p Dalby by, Dalby, der ligger nordvest for Dalby kirke.
Retsgrundlaget
Ejendommen matr. nr. 1 p Dalby by, Dalby, er fredet ved en deklaration, som ejendommens daværende ejer, proprietær Erik Juhl, ”Dalbygård”, Dalby, underskrev den 20. november 1952 med det
formål ”at bidrage til at værne om Dalby Kirkes frie beliggenhed”.
Det areal, fredningsdeklarationen vedrører, udgør
”En bræmme på 200 m fra og parallel med kirkegårdens nordlige og vestlige dige, således som dette nu
er beliggende, og en bræmme på 40 meter fra og langs kirkegårdens nuværende østlige dige.
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges. Der må ikke anbringes transformatorstationer, telefon- eller telegrafmaster,
skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skønheds-forstyrrende genstande.
…”

Fredningsnævnet skal derfor tage stilling til, om der kan meddeles dispensation til projektets gennemførelse.
Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag.
Fredningsnævnets afgørelse:
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Denne afgørelse er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for fred-ningsnævn § 10, stk. 5.
Fredningsnævnet har besluttet at meddele Dalby sogn dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til at gennemføre det reviderede projekt til sognehuset.
Vilkår for dispensationen:
Dalby sogn skal overholde disse vilkår for dispensationen:
1. Sognehuset skal opføres i overensstemmelse med de skitser, der er vedhæftet denne afgørelse.
2. Overskydende jord fra byggefeltet skal deponeres uden for det fredede område.
3. Glaspartierne i sognehuset skal udføres i ikke-reflekterende glas.
4. Menighedsrådet skal, inden anlægsarbejdet påbegyndes, kontakte Museum Sønderjylland for
at indgå aftale om arkæologiske arbejder i forbindelse med projektet.
5. De endelige tegninger til sognehuset skal forelægges fredningsnævnet til godkendelse, inden
byggeriet påbegyndes.
6. Dalby Sogn skal udarbejde en helhedsplan for beplantning af arealerne omkring sognehuset
og arealet mellem sognehuset og kirkegården samt for belysningen af parkeringsarealet og
gangarealerne mellem kirken og sognehuset.
Hvis disse vilkår ikke overholdes, falder dispensationen bort.
Sagens baggrund
Dalby Menighedsråd skriver i den fornyede ansøgning blandt andet:
”…
Dalby Menighedsråd ansøger hermed om en ny dispensation til opførelse af sognehus
ved Dalby Kirke... Sognehuset ønskes fortsat placeret vest for kirken nordvendte pplads.
…
Desværre resulterede den detaljerede projektering af daværende tegninger i et for bekosteligt projekt. Derfor har Menighedsrådet iværksat udformning af nye skitser og projekt for sognehuset. Der ansøges således om dispensation for opførelse på samme placering, men af et sognehus med ny udformning.
Menighedsrådet ønsker med det nye sognehus fortsat at imødekomme den stigende befolkningstilvækst i sognet (fra 2.464 personer i 2007 til 3.353 i 2018 og forventet 4.333
i 2029 ifølge Kolding Kommunes befolkningsprognose) – og det samtidige øgede pres
på de nuværende faciliteter ved præsteboligen Gl. Tved 23A. Presset opleves både i
begrænsninger i antallet af deltagere ved arrangementer samt som trafikale, når op mod
150 deltagere bevæger sig de 3 km fra kirken til præstegården.
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Med de nye skitser og den ønskede placering ved kirken vil det sikres at:
•
•
•
•

der skabes en både visuel og geografisk tæt relation mellem kirke og sognehus,
kirken fortsat kan ses fra alle boliger og veje til/fra kirken,
udsynet fra kirken bevares,
der er gode tilkørselsforhold samt parkeringsmuligheder via eksisterende parkeringsareal ved kirken.

Vedlagte skitser og illustrationer (bilag a) er udført af arkitekt Jens Felthaus i samarbejde med vores totalrådgiver Rådgivende Ingeniør Peter Secher. Det nye projektoplæg
ændrer på sognehusets form og indretning sammenlignet med de tidligere godkendte
skitser. Men vi oplever, at huset fortsat har et smukt udtryk og passer flot ind i kirkens
miljø og omgivelser.
Samtidig er det vores klare forventning, at det vedlagte budget (bilag b) for projektet er
realistisk. Dette nye projektoplæg bygger på vores erfaringer og arbejde med tidligere
skitser. Derfor forventer vores totalrådgiver ikke udsving i dette budgetudkast, ligesom
der er taget langsigtede energimæssige hensyn og nye lovkrav er indregnet. Disse hensyn var ikke indregnet i det første projekt – hvorfor dette vidste sig for dyrt i den mere
detaljerede projektering.
Det vedlagte nye materiale har været til udtalelse ved Kolding Provstiudvalg (bilag c),
Haderslev Stift (bilag d), Kolding Kommune (bilag e), den Kgl. Bygningsinspektør (bilag f), Nationalmuseet (bilag h) samt Kirkegårdskonsulenten (bilag g). Med udtalelsen
fra Kolding Kommune forventes det muligt, at den først indhentede landzonetilladelse
fortsat kan anvendes, ligesom der med de nye skitser kan bevilliges kommunal byggetilladelse. Udtalelserne fra hhv. den Kgl. Bygningsinspektør, Kirkegårdskonsulenten
samt National Museet ligger i tråd med allerede iværksatte diskussioner i menighedsrådet vedr. den videre projektering af materialevalg samt omkringliggende udendørsareal
ved kirke og det nye sognehus. Skitser for udenoms områder har tidligere været bekostet, men måtte kasseres da de tidligere skitser udmøntede sig i et alt for dyrt projekt.
Således ønsker menighedsrådet at først fokusere på sognehuset, da vi ikke ønsker at
tabe yderligere ressourcer. Myndigheders og eksperters råd tages naturligvis omhyggeligt med i den videre proces.
National Museets henvisning til prøvegravninger foretaget af Museum Sønderjylland er
allerede gennemført i forbindelse med projekteringen af de første tegninger (bilag i) og
gælder således samme placering, som der for nuværende ønskes dispensation for…”

Den kgl. Bygningsinspektør havde i brev af 18. juni 2018 til Stiftet udtalt blandt andet:
”…
Dalby kirke er opført i begyndelse af 1870’erne efter tegning af arkitekt, kgl. bygningsinspektør L. A. Winstrup.
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L.A. Winstrups tegnede flere kirker, som alle er prægede af den historiserende stil, som
var karakteristisk for området. Kirkegårdsanlægget er præget af en stram og fast geometri, der gør anlægget ganske markant, hvilket forstærkes af det forhold, at kirken
ligger i det åbne land i et relativt fladt område.
Da Dalby Kirke ligger i et område der er i udvikling, må vi anbefale, at dette markante
forhold opretholdes, således at fremtidig boligbebyggelse mv. ikke kommer nærmere
kirken end det allerede er sket, og at kirken får lov at ligge i det åbne land – kun omkranset af en række høje træer.
En stor del af et sognehus’ funktion er knyttet til kirkelige handlinger, og det er derfor
væsentligt, at et sognehus ligger nær ved selve kirken, dog skal det tydeligt være underordnet i forhold til selve kirken.
Placeringen nordvest for kirken har været drøftet ved en konsulentrunde, og forekommer rigtig. Den bør dog også her tiltrække sig så lidt opmærksomhed som muligt.
Vi kan anbefale de foreliggende skitser, og henstiller at man ved den videre projektering
holder sig disse betragtninger for øje, således at der ved materialevalg, højder og detaljering tilstræbes at bygningen kommer til at fremtræde underordnet i det samlede anlæg.
Nationalmuseet har i det brev, dateret, den 26. juni 2018, som menighedsrådet henviser til, anført
blandt andet:
”…
Nationalmuseet er anmodet om en udtalelse vedr. det indsendte projektoplæg til et nyt
sognehus nordvest for kirken, lagt i vestlig forlængelse af dennes parkeringsplads.
Denne placering har tidligere været drøftet bl.a. på en konsulentrunde med Haderslev
Stift, og der er foregået en løbende afstemning af kirkens planer med Kolding Kommune.
Dalby Sogn hører til ”De store Gårdes Land” i de otte rige sogne sydøst for Kolding,
som efter krigen 1864 kom under Kongeriget.
Dalby Kirke går på trods af sit nuværende udseende, der skyldes en omfattende nybygning i 1872-73, tilbage til middelalderen. I underdelen af dens tårn indgår store dele af
et sengotisk tårn, så den forsvundne middelalderkirke har ligget samme sted som den
nuværende. Spørgsmålet er så, om kirkegårdens nuværende afgræsning er den oprindelige, eller der måske kan være sket ændringer også med den, f.eks. nord for kirkegårdens
nuværende afgræsning.
Det skitserede byggeri vil kræve jordarbejder såvel på selve byggestedet som i form af
diverse ledningsføringer. Nationalmuseet skal under alle omstændigheder anbefale, at
det lokale arkæologiske museum, dvs. Museum Sønderjylland, inddrages i tide med
henblik på prøvegravninger og mulige udgravninger.
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Disse vil skulle bekostes af bygherren, dvs. menighedsrådet. Herfra er Museum Sønderjylland underrettet på adressen: planer@museum-sonderjylland.dk
Nationalmuseet skal desuden anbefale, at det klargøres, om der påhviler kirken nogen
form for omgivelsesfredninger, samt indstille til overvejelse, at man i forbindelse med
det nye sognehus får etableret en samlet plan for kirkens omgivelser, jf. kongelig bygningsinspektørs udtalelse. Nationalmuseet skal anbefale, at man i samme omgang får
inddraget en landskabsarkitekt/kirkegårdskonsulent, som kan bistå med planlægningen
af såvel den eksisterende parkeringsplads som af omgivelserne ved det nye sognehus.
Som illustration af dette, set fra Dalbyvej, tydeligt viser, vil det nye hus ellers ligge øde
og forladt på marken og uden nogen tilkendegivet sammenhæng med kirken.
Nationalmuseet skal med disse ovennævnte anbefalinger og bemærkninger indstille, at
menighedsrådet på grundlag af det tilsendte projektoplæg gives tilladelse til videre projektering og med henblik på et endeligt projekt til indsendelse…”
Kirkegårdskonsulenten skriver i sin udtalelse, der er dateret den 20. august 2018, blandt andet:
”…
Dalby kirke og kirkegård ligger som et stramt og præcist anlæg – meget smukt og markant i det åbne flade landskab. Dette træk bør bevares og beskyttes, både nord og vest
for kirken, hvor arealerne er fredet og mod syd og øst hvor arealerne er udpeget som
kirkens fjernomgivelser.
Alene sognehusets stærke tilknytning til kirken og de kirkelige handlinger, retfærdiggøre at bygge i dette område.
Den viste placering underordner sig kirken og forholder sig til anlæggets orientering –
jeg kan derfor anbefale placeringen.
Det er vigtigt at det nye sognehus både i forhold til placering, volumen og materialer
underordner sig kirken og planlægges så bygningen bliver en fin tilføjelse til det samlede anlæg. Jeg vil derfor anbefale at der i det videre arbejde er fokus på bygningens
højde. Det bør overvejes om man rummeligt får nok ud at den høje loftshøjde i salen
og om placeringen af teknikrummet på 1. sal er optimalt i forhold til oplevelsen af
bygningens volumen.
I det videre arbejde bør også beplantningen omkring det nye sognehus overvejes, ligesom der bør afsættes midler til dette…”
Fredningsnævnet anmodede i brev af 22. oktober 2018 Dalby menighedsråd om supplerende oplysninger.
Fredningsnævnet anførte i brevet blandt andet:
”…
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Fredningsnævnet har modtaget en ansøgning fra Dalby menighedsråd om dispensation
til at opføre et sognehus på et areal nordvest for kirken. Ansøgningen er vedhæftet tegninger og blandt andet en udtalelse fra kirkegårdskonsulent Anne Vium Skaarup, Brabrand.
Kirkegårdskonsulenten skriver i sin udtalelse, der er dateret den 20. august 2018, blandt
andet, at hun anbefaler, at ”der i det videre arbejde er fokus på bygningens højde. Det
bør overvejes om man rummeligt får nok ud af den høje loftshøjde i salen og om placeringen af teknikrummet på 1. sal er optimalt i forhold til oplevelsen af bygningens volumen…”
Jeg skal anmode menighedsrådet oplyse, om projektet bliver ændret som følge af kirkegårdskonsulentens anbefaling.
Hvis dette er tilfældet, kan fredningsnævnet først behandle ansøgningen, når det endelige projekt foreligger.
Hvis anbefalingen ikke giver anledning til ændring af projektet, skal menighedsrådet
sende nævnet målfaste tegninger med præcis angivelse af bygningens ydre dimensioner,
herunder om bygningens længde, bredde og højde.
Når fredningsnævnet har modtaget det endelige materiale/oplysningerne om bygningens dimensioner, vil nævne behandle ansøgningen.
Menighedsrådet skal være opmærksom på, at ændringer af projektet, efter at fredningsnævnet har behandlet sagen, kræver at sagen genbehandles…”
Denne henvendelse besvarede Dalby menighedsråd ved brev af 31. oktober 2018, hvori menighedsrådet skriver blandt andet:
”…


En grundig vurdering af de indkomne udtalelser – herunder Kirkegårdskonsulentens vedr. bygningens højde og volumen, som der specifikt spørges til – har
ikke givet Menighedsrådet anledning til at ændre projektet. Begrundelserne herfor er flere:



Dimensioneringen af sognehuset tager udgangspunkt i det første og oprindelige
projektet (der desværre blev for dyrt, som redegjort for i fremsendte ansøgning).



Dimensioneringen skal sikre både funktionel og visuel tæt relation mellem kirke, eksisterende omgivelser og det nye hus.



Dette projekt bunder i mere detaljerede og konkrete beregninger på en fornuftig
projektøkonomi, som er accepteret af Kolding Provsti.



Dimensioneringen har ikke ført til yderligere kommentarer fra andre partnere,
herunder Kolding Kommune som en af flere vigtige partnere i projektet.
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Desuden bygger dimensioneringen på vores rådgiveres faglige kompetencer og anbefalinger, som angivet nedenfor:


Kommentarer fra Arkitekt Jens Felthaus i samarbejde med Rådgivende Ingeniør
Peter Secher:



Totalhøjden på facaden over mod kirken er i projektet 6,3 meter og den i modsatte side er bygningen 5,0 meter (Det oprindelige projekt fra Tegnestuen Mejeriet havde - efter bearbejdning til hovedprojekt - følgende højder i de to højeste
hjørner af tagfladerne: facaden mod kirken: 6,3m og den modsatte side af bygningen: 6,0m). (Vedlagt opdaterede skitser til projektet, som angiver alle de efterspurgte mål).



Højder og materialer har været drøftet med Kolding Kommune og stadsarkitekten. I deres tilbagemelding godkendes materialevalg og højder.



For at få så stor transparens mellem de tunge sidebygninger udnyttes rummets
rummelighed sammen med det indlagte lysbånd ved bagvæggen. Et forhold
kommunens stadsarkitekt var meget glad for.



Menighedsrådets krav til huset er, at der skal være god komfort og det helt rigtige indeklima i rummene. Det betyder at installationer og føringsveje kræver
meget plads. Dette er indarbejdet i det fremlagte projekt, sammen med de ønsker
som menighedsrådet har til plads, hvilket har resulteret i at der ikke er plads til
et teknikrum på 25-30m2 i stueplan. Den valgte løsning er eneste der kan holdes
inden for budgetrammen…

Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet har i høringsbrev, udsendt den 24. februar 2019 anmodet Kolding Kommune, Teknisk Forvaltning, Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Dalby Sogns menighedsråd, Kolding Provsti og Haderslev Stift om bemærkninger til
det reviderede projekt med høringsfrist den 11. marts 2019.
Haderslev Stift har i et brev af 28. februar 2019 anført blandt andet:
”…
Med henvisning til Fredningsnævnets brev af 24. februar 2019 skal Stiftsøvrigheden over
Haderslev Stift oplyse, at projektet ved brev af 21. august 2019 er principgodkendt f.sva.
byggeriets placering og udformning.
Stiftsøvrigheden kan tiltræde konsulenternes udtalelser af henholdsvis den 18. og 26. juni
samt 20. august 2019 og opfordringen til, at byggeriets højde overvejes, ligesom disponeringen af de omkringliggende arealer nøjere beskrives. Stiftsøvrigheden forventer indsendelse
af tilrettet projekt med disse beskrivelser og overvejelser indarbejdet. Endelig godkendelse af
projektet vil herefter kunne foretages.
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Det er dog Stiftsøvrighedens opfattelse, at skitseprojektet er så detaljeret, at det kan danne
grundlag for Fredningsnævnets vurdering af en dispensation fra kirkeomgivelsesfredningen…”
Miljøstyrelsen har i sit høringssvar, der er modtaget den 4. marts 2019, henvist til svaret, som styrelsen afgav den 28. september 2016 i forbindelse med Dalby menighedsråds tidligere ansøgning
om dispensation til at opføre et sognehus ved Dalby kirke.
I dette høringssvar har styrelsen anført blandt andet, at
”Svana skal henlede Fredningsnævnets opmærksomhed på, at det ansøgte evt. kan være
en videregående afvigelse i forhold til fredningens formål, jf. Naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 5.
Større byggerier af menighedshuse, sognegårde mv. er, uanset behovet for nærhed til
kirken, blevet anset som stridende mod fredningens formål og dermed uden for fredningsmyndighedernes dispensationskompetence, jf. § 50, stk. 1. Eventuel gennemførelse af byggeriet vil således forudsætte en ophævelse eller ændring af fredningen. Det
beror på en konkret vurdering, om et byggeri i ovennævnte forstand og i relation til
fredningens formål må anses som ”større”. Efter Naturklagenævnets praksis vil byggeri
på mere end et par hundrede m2 - afhængig af den nærmere beliggenhed og udformning
– normalt blive anset som større.
Ifølge den fremsendte ansøgning har byggeriet et bruttoareal på 412 m2.
Svana kan bl. a. henvise til fredningsnævnets afgørelse i sagen om et sognehus ved
Ødsted i Vejle Kommune … hvor en lignende problemstilling blev behandlet”.
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 fredning 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.
Det er formålet med fredningen af Dalby Kirkes omgivelser at sikre og bevare indsigten til og udsigten fra kirken.
Fredningsdeklarationen indeholder derfor forbud mod bebyggelse i fredningsområdet.
Natur- og Miljøklagenævnets praksis om dispensation fra kirkeomgivelsesfredninger er restriktiv,
men nævnet har i sin dispensationspraksis anlagt en lempeligere vurdering af byggerier til kirkeformål end byggerier til andre formål. Det er i denne praksis forudsat, at en placering i nærheden af
kirken er nødvendig. Selv større byggerier af menighedshuse, sognegårde mv. er - uanset behovet for
nærhed til kirken - blevet anset som stridende mod fredningens formål.
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Natur- og Miljøklagenævnets praksis viser endvidere, at bygninger, der tillades opført på de fredede
arealer omkring kirkerne i det åbne landskab, ikke størrelsesmæssigt må dominere det fredede landskabet og dermed forringe indsigten til kirken. Natur- og Miljøklagenævnet har derfor kun undtagelsesvist dispenseret til sognehuse på mere end 300 m2.
Det fremgår endelig af Natur – og Miljøklagenævnets praksis, at fredningsnævnet under behandlingen af en dispensationsansøgning skal foretage en kritisk vurdering af den konkrete bygnings placering i det fredede område.
Det fremgår af projektet, at sognegården ud over sale og servicefaciliteter til publikum tillige skal
indrettes med kontorer til kirkens præster og kirkebogsfører, så de kirkelige funktioner og aktiviteter
samles i huset og kan udføres i forbindelse med kirken og med kirken som udgangspunkt, i modsætning til tidligere, hvor den lokale kirkelige administration blev udført i præstegården. Der opnås hermed en adskillelse mellem præsternes arbejde og privatliv.
På denne baggrund kan fredningsnævnet tiltræde, at sognehuset opføres med et areal på 428 m 2 og
med den arkitektoniske udformning, tegningerne viser.
Dalby Kirke ligger åbent i landskabet, og kirken er mod øst og syd omkranset af en landevej.
Sognehusets placering i forhold til kirken er vist på den visualisering, der er vedhæftet denne afgørelse.
Det fremgår af sagens bilag, at sognehusets placering er blevet vurderet under projekteringen af bygningen.
Hvis sognehuset opføres øst eller syd for kirken, vil indsigten til og udsigten fra kirken over det åbne
landskab blive forringet.
Hvis sognehuset opføres - som projekteret - på arealet nordvest for kirken, vil sognehuset ikke påvirke
indsigten til kirken, set fra landevejen nord, øst, syd og vest for kirken. Placeringen på arealet nordvest
for kirken vil kun i beskedent omfang begrænse indsigten set fra nord, nordvest og vest, fordi en del
af kirkegården er nord og nordvest for kirken, og fordi kirkediget og træerne langs kirkediget mod
nord og nordvest vil dæmpe den visuelle opfattelse af sognehuset set i forhold til kirken.
Da en alternativ og mere optimal placering af sognehuset i det kirkenære landskab ikke kan påvises,
og da bygningen trods sin størrelse ikke dominerer, men indpasser sig kirkelandskabet i et ret enestående samspil med kirken, kan fredningsnævnet tiltræde, at sognehuset opføres på arealet nordvest for
kirkegården.
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, Dalby Menighedsråd dispensation til at opføre sognehuset på de vilkår, der er anført under afsnittet ”Vilkår for dispensationen”.
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
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Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Føde-vareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevne-neshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
Adressaten for afgørelsen,
•
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
•
offentlige myndigheder,
•
en berørt nationalparkfond,
•
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
•
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
•
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning
for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af
klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen
ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet,
tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen 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 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 afgørelsesudkast i partshøring.
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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 7. juli 2019
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