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GenpartMatr.nr.: 2 u llum b O.5!. Mø 7 & .Op.·

~
~1957.

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmeld~rl
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst

Undertegnede men1ghedsråd for aellum k1rke

erklærer sig villig til som ejer af matr. afnr. 2,9,
sogn at lade etaellwa by, aellum

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

Bel1l1J1 kirke.

Arealet beskrives således:

Hele ma~r.nr. 2 ,9,Hellua 'by 0i 80gn.

Fredningen har følgende omfang:
- ,

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-
. .

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende, ..
eller opstill~s skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

else elle,r oPb~varipg at: redskal;>er eller lig:qende skæmmende

genstande. Henl.æggelse af affald må ikke finde s"ted. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.
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For fredningen kræves ingen,erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

,fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedrådet for Hellum klrke
hver for sig.

Heilu , den 2 / 11 1957•

Ohr. P. Pedersen. Aetrld ChrlstenseD.
Ursten Olesen. Karlnu. budsen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

lyse på matr. nr. af Hellum ' by,2s.
sogn.Bellwa

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 2fi 111957.

. , ~.ten •Det tl1træde., at aærværende fredning.overenskomst tlngl,.e. som
servitutstlftende pA matr. nr. 2 ~, Hellua bI og sogn, dog med felgende
forbehold.SAlIølse det pAgældende areal acJm1ll1strer8s at de klrke11ge Jl7.Ild1g-heder, tratfer ktrke.lnt.terlet dog uanset aarværende deklaratlon afgørei-
•• med henep tl1 eventuelopførel.. af b'iD1.n8er pl arealet, tor .,
v14t 41sa. .kal t~ene klrtell._ tOr,BA1.

'rednlngen bortfalder 1 4et omfang, hvorl arealet .snere aAtte blive
1A4cJraget W'l4sr klrteglrcJea. 'lirke.tntetertet, den 26. nov .. ber 1957.

'P.II. V. 'E.B.
.A.m. !ruel.en,tm.Indtørt 1 dagbogen tor retakreds nr.' 79, ,"

retten 1 BreJ148ralev, den 29. fiOV. 1957.L!'st. '1I1&'bo•• BI.'1..11u. Bl.-2 ....,Akt,18kab Q 11'.688.
alde .edtulgte.

, , I

:

Gebyr:
§ 14 II: 3 kr.
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Matr.nr.: 'At 8,2& Hellum
bJ \), IJ0ID.

Genpart

Nr. 1896
li;. Aug. 1.954.

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoveren skomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 'at 8, 2& af
Hellum Hellum sogn at lade etby,

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af
Hellum kirke.

Arealet beskrives således: Arealet SId tor klrkeiårdeD af-
grænie~ WOJ eyJ ~g øst for vejen og mou v.s' at murkve~en -
alt aow viet på vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende:
eller opstilles skure,'udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-
else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende
genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det
hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der
kan vi rke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra
kirken.



For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-
bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet forUel1".

hver for sig.

Kellua , den 19

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

lyse på matr. nr. '& a &.."... ,jI; af liel lUIA by,
sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 24/ 8' 1954.

P.III.V.

tID.

Indtal't 1 IasbOC8ft for Retekre"a I$"II 12_.
I

BI'.ndel"lllev a,b t'&ad ".v., cl. 25. Aug. "'54.
" ,L,.t. ~lnsbO.1 id. X. Bl. 'A' ~k~.Skab Q Mr. all,

, " " I

An.dualael 2&. ~. Ol 8 ø,U •• Ud'l" ''', lU4ltl'\lC 1

tOI".bSJadela." .ed 4a. ,.at. 6a. "6.1.,l.",1' ..., .., ..,.'
..

J .
': I

øe_,rt . , ,
I ~4l~.~I'. ~.o.

u •• I

•• l:'



FREDNINGSNÆVNET>

•

•

••
li



I

I
el

I

I _

REG. NR . .2ø~ l)

Mat r. nr. : 15 HellulD bf og • ogu. Genpart

28. Jan. 1954.

'04

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverensko mst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 15 af

11011uII sogn a t lade etbY,

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

11• l l \l ID kirke.

Arealet beskri ves således:

en brælIllie nOrav8::11 og veut for k1rke.ll'den pi 40 meter BOlll

v1~t pi vGdlagt. kort.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes,

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende~

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan vi rke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.



For fredningen kræves ingen erstatning.

I-
I

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for H.llu. kirke
hver for sig.

Hellum , d e n 4 / 10 19 ".

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

lyse på matr. nr. 15 by,lielluaaf

tiel1ua sogn. der u4ser ot landbrug t forbi.d.la ••• d
.. ~r.nr. 'a. 8. 4a, 5•• 6s. 2&. 6&. 7a ••~.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den, 'l/lo 19 ".

Karst'D.

,l,
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Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 32 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

Den 5. juli 2015 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

 

FS 029/2015 – Ansøgning om tilladelse til at genopføre bygninger på ejendommen matr. 

nr. 14x, bø og cu Tibirke By, Tibirke, beliggende Skovskellet 12, Tisvildeleje, Gribskov 

Kommune.  

Ansøgningen, fredningen og Gribskov Kommunes udtalelse: 

Gribskov Kommune fremsendte den 6. maj 2015 en ansøgning til Fredningsnævnet for 

Nordsjælland fra ejeren af ovennævnte ejendom, idet der søges om tilladelse til, at der kan 

genopføres bygninger på ejendommen. Af skrivelsen fremgår:  

”… 

Ansøgningen  

Ejer ansøger om nedrivning at sommerhus samt opførelse at nyt sommerhus. Ejer ønsker at 

genskabe det eksisterende sommerhus, da det gamle er i så dårlig stand at det ikke er til at redde. 

Ejers tanke er at genskabe sommerhuset med samme ydre fremtoning og give det tilbage til Tibirke 

Bakker. 

Genopførelsen at huset sker med mindre ændringer i form af:  

- loggia mod vest inddrages i boligen  

- vinduesparti mod syd ændres til terrassedøre  

- der etableres en kvist mod nord  

Udhuset vil blive renoveret. 

Ansøgning ses på bilag 2 og situationsplan ses på bilag 3. 

Der skal indlægges vand og el, se vejledende føringsplan bilag 4. 

Ejendommen  

Ejendommen består at tre matrikler 14 x, 14 bø og 14 cu, Tibirke By, Tibirke. Matriklerne har et 

samlet areal på 24125 m2 heraf er 1273 m2 vej. 

På matrikel 14 x er der opført to bjælkehuse som formentlig er opført i 1905, de to bjælkehytter er 

blandt de første sommerboliger i Tibirke Bakker. 

Et par år senere i 1907-8 bliver de to bjælkehuse sammenbygget med en tilbygning. Tilbygningen 

indeholder et kammer i det nordøstlige hjørne og køkken samtidig bliver hele bygningen udvendigt 

beklædt med brædder. 

Vindfløjen på udhuset bærer årstallet 1905. 
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Bygningen ligger højt på en vestvendt skråning og fremstår som et trefløjet anlæg som danner 

rammen om en lille murstensbelagt vestvendt gård. Bag bygningens de to hovedfløje gemmer sig to 

laftebyggede bjælkehuse mens tilbygningen mellem bjælkehusene er en stolpekonstruktion beklædt 

med brædder.  

Den udvendige træbeklædning med listedækning er overalt malet i rød med hvide vinduer. 

Hovedindgangsdøren er malet i en blågrøn farve og de sekundære døre er malet i samme røde farve 

som huset. Taget er dækket med sort tagpap.  

Nord for sommerhuset er der opført et udhus i samme røde farve med tagpap på tag. 

Ifølge BBR er der registeret et sommerhus med bebygget areal på 65 m2 og 10 m2 kælder. 

Derudover er der opført et udhus på 35 m2. 

Ejendommen har ikke været benyttet i en årrække og fremstå i dag, som en ruin. 

Foto fra besigtigelse at ejendommen den 10.02.2015 er vedlagt, se bilag 5. 

Fredning på ejendommen  
Ejendommen, matr. nr. 14 x Tibirke By, Tibirke er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse at 

den 28. november 1957 om fredning af Tibirke Bakker. 

Fredningen har til formål at sikre de landskabelige værdier i området samt at bevare og genoprette 

de nøgne, lyngklædte bakker.  

Det ansøgte er omfattet at følgende bestemmelse: “Ved fremtidige udstykninger skal grundenes 

størrelse og ved fremtidig bebyggelse husenes placering, størrelse og udseende godkendes af 

fredningsnævnet for Frederiksborg amt ...”. 

Natura 2000, beskyttet natur, plangrundlag mv  
Natura 2000  

Ejendommen ligger i det internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område): 

Habitatområde nr. 119, Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. På udpegningsgrundlaget er bl.a. 

naturtyperne grå/grøn klit, klithede, enebærklithede og skovklit. 

På ejendommen er der kortlagt skovnaturtypen 2180 skovklit, se bilag 6. Tilstandsklassen samt 

strukturindeksklassen er 1 og artsindeksklassen 2. 

I Natura 2000-områder må der kun gives dispensation, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse 

at områdets naturtyper og leve stederne for arterne, eller kan medføre forstyrrelser, der har 

betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for. 

Beskyttet natur  

Ejendommen er kortlagt som naturtypen hede, omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 om beskyttet 

natur. Hederegistreringen er foretaget i 2013, under den nationale opdatering af beskyttet natur. 

Beskyttelsen gælder kun for omlægning til landbrug, da ejendommen ligger i sommerhusområde 

udstykket før 1992.  
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Beskyttede arter  

I området er der registreret markfirben, som er en beskyttet art, opført på bilag IV i EU-

Habitatdirektivet. 

Skovbyggelinie  

Ejendommen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje, da den ligger 

indenfor 300 meter fra Tisvilde Hegn. Ansøgningen har været i høring hos Naturstyrelsen, 

Nordsjælland som ingen bemærkninger har til det ansøgte. 

Gribskov Kommune er sindet at meddele dispensation fra skovbyggelinjen til det ansøgte. 

Spildevandstilladelse  

Hvis nævnet meddeler tilladelse til det ansøgte, skal der søges om separat tilladelse til et nyt privat 

spildevandsanlæg.  

Kommuneplan 2013-2025  

I kommuneplanen er Tibirke Bakker blandt andet udpeget som “områder med særlig 

naturbeskyttelse”, “bevaringsværdigt landskab”, “værdifulde kulturlandskaber” og “nationalt 

geologisk interesseområde samt nationalt kystlandskab”. 

Vurdering  
Fredning og byggeri  

Gribskov Kommune vurderer, at genopførelse af sommerhuset ikke strider mod fredningens formål 

om at sikre de landskabelige værdier i området samt at bevare og genoprette de nøgne, lyngklædte 

bakker. 

Sommerhuset er med sin opførelse i 1905, med til at fortælle historien om tilblivelsen af Tibirke 

Bakker som et af Danmarks første sommerhusområder. En genopførelse af ejendommen 

understøtter denne fortælling.  

Terrassen mod syd  

Den ansøgte terrassen mod syd er stor i forhold til det naturlige terræn foran bygningen og virker 

umiddelbart dominerende i forhold til sommerhus og omgivelser. Kommunen kan derfor ikke 

anbefale nævnet at meddele tilladelse til terrassen i denne udformning. 

Kommunen kan derimod anbefale en terrasse, der ikke er større end plateau foran bygningen, ligger 

i terrænnet og er trukket tilbage fra skræntkronen, så det naturlige terræn anerkendes. 

Under besigtigelsen den 21.04.2015 havde arkitekt Sebastian Skovsted gode forslag til terrassens 

tilpasning i terrænnet. 

I nærheden af terrassen står nogle gammel ener, som er gået ud. Ejer ønsker at fælde enerne for at 

skabe udsigt mod Ellemosen. Kommunen mener ikke, at fældning af enerne medfører forringelse af 

ejendommens naturværdi. Ved fældning, bør nye spire/skyd af ene bevares.  

Natur  

Det er Gribskov Kommunens vurdering, at hvis der i anlægsfasen tages hensyn til ejendommens 

natur, vil en genopførelse af sommerhuset ikke medføre forringelse eller væsentlig forstyrrelse af de 

beskyttede naturtyper og beskyttede arter i Natura 2000-området. Bygningerne ligger udenfor 

arealer med kortlagt skovklit. 
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På baggrund af ejendommens naturværdier og det omfattende byggeprojekt, besigtigede arkitekt 

Sebastian Skovsted og kommunen ejendommen den 21.04.2015 med henblik på at udpege områder 

med mindst naturværdi, der kan anvendes som oplagspladser mv i forbindelse med nedrivning- og 

byggefasen.  

På besigtigelse blev der således udpeget områder, som kan anvendes til midlertidige oplagsplads af 

materialer, containerplads mv., se bilag 7. På arealerne var der arter, som er typiske for sandet 

overdrev eks. markfrytle, sandstar og alm. hvene. Det vurderes ikke, at den midlertidige påvirkning 

at arealerne vil medføre varige tilstandsændringer, som vil have negativ indflydelse på 

ejendommens naturværdi.  

Den oprindelige adgangsvej fra Skovskellet til bygningerne kan kun svagt anes i terrænnet, da 

ejendommen ikke har været benyttet i mange år. Adgangsvejen var domineret at hundegræs og 

enkelte gyvel og havde ikke udviklet en tuet struktur. Det vurderes ikke, at kørsel i forbindelse med 

byggeprojektet og senere brug af adgangsvejen, vil medføre forringelse af ejendommens 

naturværdi.  

Det blev aftalt, at hvis der opstår tvivl om uhensigtsmæssigt slid af arealerne, tager bygherre 

kontakt til kommunen.  

Den vejledende føringsplan (bilag 4) for vand og el beskriver, at ledningerne ønskes nedlagt i 

eksisterende adgangsvej. Denne placering tager mest mulig hensyn til ejendommens naturværdier.  

Anbefaling  
Gribskov Kommune kan anbefale det ansøgte projekt. Terrassen mod syd kan anbefales på vilkår 

om at den tilpasses terrænnet.”  

Øvrige skriftlige indlæg: 

Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov afdeling, har den 16. juni 2015v meddelt, at 

foreningen kan tilslutte sig kommunens udtalelse i sagen.    

Naturstyrelsen, Det åbne land, har i skrivelse af 16. juni 2015, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 

4, tilkendegivet, at sagen synes at foreligge fuldt oplyst af kommunen, og at det ansøgte ikke giver 

styrelsen anledning til yderligere bemærkninger. Styrelsen er enig i kommunens vurdering af 

ansøgningen. Det ansøgte vil efter styrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse eller ødelæggelse 

af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 

IV.  

Fredningsnævnets afgørelse: 

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

foreslået eller fastsat 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. lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  

Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation og godkendelse 

ikke er i strid med fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. 

Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af 
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naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation og godkendelse til det ansøgte. Det er et vilkår, at 

terrassen mod syd tilpasses terrænnet samt at anlægsarbejdet udføres efter de retningslinier, som 

fremgå af Gribskov Kommunes ovennævnte skrivelse af 6. maj 2015.   

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 

1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. 

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 

stk. 3, jf. stk. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 

bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en 

lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. 

Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 

år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.  

Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v. 

  

Toftager 

Nævnets formand 

  

  
Vejledning om klage 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 

for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og 

lignende, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt 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. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 

afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis 

klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via 

Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 

www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes 

gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 

myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i 

Klageportalen. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke 

er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 

anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til 

Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagegebyret tilbagebetales normalt, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage, klagesagen fører til, at den 

påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klagen bliver afvist. Vejledning herom kan findes på Natur- og 

Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven. 

  

 

 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
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Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til: 

Alexandra Husted-Andersen, aha@aalholm.dk 

Arkitekt Sebastian Skovsted, Johansen Skovsted Arkitekter, ss@johansenskovsted.dk 

Gribskov Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov 

Naturstyrelsen 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 

DOF 

DOF Nordsjælland 

Foreningen af Grundejere i Tibirke Bakker v/Formand Henrik Andersen, han@andersenpartners.com 
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Bilag 1 

Naturbeskyttelseslovens § 50 
 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 

mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.  

Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et 

internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller 

betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  

Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 

en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan 

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 

nævnt i bilag 3 til loven, eller 

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.  

Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun 

foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
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