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Naturfredningsnævnet
for Holbæk amt.
Uden stempel og gebyr i h.t •.
lov nr. 140 af 7/5 1937, §33.

•

År 19 5Gd~n .5/6 kl •. 11 holdt naturfredningsnævnet for Holbæk
amt ved formanden, dommer.O. Bærentsen, Holbæk, det amtsrådsvalgte
medlem, gdr. J. Buhr Holm, Samsø og det kommunevalgte medlem for
S.jer.
sogn,
.cnrcelllGt ~h. !1'r1or H1dsen
åstedsmøde i
Foretoges:
Fredning af areal grænsende op til
SflIJ
"'rI
kirke •
Nævnet besigtigede arealet.
Da'det efter nævnets m=ninc er af afgør~nde betydning at frede

mtr.n~. ,. S.jarb, b~. n'J~te Rø$n

for at sikre kirkens frie beliggenhed, for at værne om kirkens fred
og for i fremt iden at silere kirken mod. for nærgående bebyggelse, så
,. SeJttrby b~l
optog nævnet forhandling med ejeren af ovennævnte mtr.nr.,
S~jtrø ~ogn. ~jn~~ Kj~ld8eD
, der blev antruffet, for at formå

ham til frivilligt at servitutbelægge ovennævnte areal.
Til stede under sagen var matrikelskort over kirkens nærmeste
omgivelser og tingbogsattest for ovennævnte mtr.nr.
Ejeren, der nægtede at medvirke til frivillig fredning, havde
lejlighed til at redegøre for sine synspunkter, herunder specielt for
de ulemper, der.efter hans mening er forbundet med servitutpålæget.
På forespørgsel, hvilken erstatning han ville kræve for et servitut.
Si~ ude af stand til at .
p~læg af nedennævnte lndhold, erklærede han ,! XH~~X,~!!~!,~xxxxaxl'.
an~ve no~et bestemt beløb
.
~x §~It~~!Xe~~Xtan~Xf6~X&!~~~
.
Forlig blev forgæves prøvet~s1' 1'.0
~ det påtænkte servitutpålæg ~fter nævnets skøn 1!~f~Xtilstrækkeligt ved t~Bglysning på ejendommen med respe~tnt~~8.i8.ede tinglyste
.
1
XXX!~t~xr.~,~Y.~XXXXXXXX]CXXXX~YXX~XX
serv1tutter, byrder og panuegæld, var rettighedShaverne i ejendommen
,XXD.lndvars l e t 'u
•l'l nærvære nde mø d'e. tun h..'.1vdelklte t~lvot moot.
lk.Ke
Nævnet optog derefter sagen og afsagde straks sålydende

K E N D E L S E:
Da det skønnes af naturfredningsmæssig interesse at sikre
kirke 'mod skæmmende naboskab,' og da de i n~turfredningslovens §l fastsatte betingelser er til stede

ne3erø

oza
mtr.nr.
tilhørende

;,I

~~atemmes:

~lIJlJ ff,tl'y'
af
6dl'. !;.1nl'jr ,;j dl! 4; 1ft D

by og

SeJ orØ
sogn

pålægges

følGcl1(l(~ GCl'viLd:

. 1-'''.

, I

•

må''ikke be bygges eller beplante s m,"u udsigi..Eodelæc;gendebeplantning,
ligesom der heller ilcke P~l arcn.let må an"b:.'ingeu
transformatorstation
t~lefon- og telegrafmastor og 'lignende eller opsættcs skure, udsalgsstader," voc;ne til 'Dcboclce eller opbClvaring af reaskaber eller lignen
de skønhodsforstyrrende f,enstande. Der må i det hele ikke foretages
ændringer
i den nu beatrl(Jndo
tilstanll,
dor l.an virleo skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken, ljgesom der ikke på arealet må drives vi'rksomhed eller iøvrigt foretages ndgct, 'der ved røg,
støj, ilde lugt eller ubehageligt skue kan genere kirken.
,
Dette servitutpålæg er ikke til hinder for, at den' hi'dtidige beb'ygge1'seog beplantning på arealet bibeholdes.
I tilfælde af ændring af den nu bestående bebyggelse er ejeren
pligtig til at optage forhandling med n~~urfredningsnæv~9t, hvis skøn
.
or afgørende for, om nybygninge~ eller ombygninger på det fredede område må foretages, idet tilladelsen kun kan forventes medde~t, såfremt
en anden placering vil medføre væsentlige bekostninger eller ulemper
for ejendommens drift.
F.or ovennævnte servitut~ålæg, der ,vil være ,at sikre ved tinglysning med respekt af de ejendommen allerede påhv1.1endc servJ.tutter, o4l,.
byrder
hvorom henvises til eje:1dom:neosblad i tingbogeri; tillægg,es der cjor~n en orstatni.ng på 400, kr., idet servitutpålæget under hensyn til 'e~en(lommens~uvende.J.aesinådEl
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Naturfredningsnævnet
for Holbæk amt.
Uden stempel og gebyr i h.t.,
lov nr. 140 af 7/5 1937, §33.
År 19~,ti den 5 IC·
klo.11 holdt naturfredningsnævnet for Holbæk
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, der blev antruffet, for at formå
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omgivelser og tingbogsattest for ovennævnte mtr.nr.
Ejeren, der nægtede at medvirke til frivillig fredning, havde
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serv~tutter~ byrder o~ pante~æld~ var rettighedshaverne i ejendommen
X7lX'-:.lI!J(:iX'lU{:,;~,,:XX1f;';lI'r!l' ..:(,:-:~::t1{.,.'f~)l'- ny,
ikke indvarslet til nærværende møde.
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Ved skrivelse indgået den 30/4 1997 har stiftsøvrigheden ansøgt om nævnets tilladelse til ombygning af eksisterende bygning i forbindelse med indretning af graverfaciliteter i
en tidligere hestestald på matr. nr. 2 f Sejerø by, Sejerø.
'
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø har i skrivelse af 17/6 1997 bemærket:
"Ejendommen ligger umiddelbart syd for kirkegården, jf. vedlagte kortudsnit, og er omfattet
af fredningsoverenskomst tinglyst den 8. marts 1956 for at sikre den fri beliggenhed af Sjerø
Kirke.
Ifølge overenskomsten 'må bl.a. de hidtil ubebyggede arealer principielt ikke bebygges, og
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.
Overenskomsten er dog ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse og beplantning på
ejendommen bibeholdes, ligesom der forbeholdes ret til at foretage nybygninger eller ombygninger. Itilfælde af nybygninger eller ombygninger skal tegninger forinden bygningsarbejderne påbegyndes forelægges til godkendelse for fredningsnævnet, idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer udsigten til eller fra kirken.
De udvendige bygningsændringer ved ombygningen består i den nødvendige facaderegulering med nye vinduer og døre. Efter ombygningen vil bygningsanlægget fremstå som i dag
med eternittagbeklædning og hvidkalket facade.
Umiddelbart vest for den omhandlede bygning opføres oplagsbåse på ca. 19 m2 og i 1,2 m
højde udført af jernstolper og try~imprægnerede planker.
Amtet finder herefter intet at bemærke til ændring af bygningen og opførelse af oplagsbåse
som beskrevet, der ikke anses for at være uforenelig med fredningsbestemmelserne eller i
strid med fredningens formål".

Nævnets afgørelse.
Idet de ansøgte bygningsændringer ikke findes at være i strid med formålet med den
den 18/3 1956 tinglyste fredningsoverenskomst meddeles det, at nævnet i medfør af naturbeskyuelseslovens § 50, stk. 1 tillader etablering af de ansøgte graverfaciliteter i overensstemmelse med de fremsendte tegninger. og beskrivelse.
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Miljø- og Energiminj~tcrict

Skov- og Naturstyrelsen
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4700 Næstved
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Telefon 53 72 06 62
( 53 72 73 38 )

2
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B, 2100
København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger
fra den 'dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre
klage myndigheden bestemmer andet. //~.
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Kopi af kendelsen sendes til:
Bjergsted Kommune, Højvangen 9, 4470 Svebølle
Arkitekt m.a.a. Michael Madsen, Algade 52-54, 4500 Nykøbing S
Sejerø Menighedsråd vlBørge jensen, Lynggården. Gniben 1, 4592 Sejerø
Danmarks Naturfredningsforening,
Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Vestsjællands Amtskommune, Alleeen 15, 4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening v/Arne Hastrup Larsen, Drosselvej 12,4100 Ringsted
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Den 24. november 2005
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Ved skrivelse af 4. november 2005 har Natur & Miljø for Sejerø Missionshus v/Ejvind Nielsen, ansøgt om nævnets tilladelse til at udskifte tagbelægningen på missionshuset, beliggende på matr.nr. 3 g Sejerø by, Sejerø, adresse Sejerbyvej 2.
Ved sagens fremsendelse har Natur & Miljø udtalt:
"Ejendommen der er omfattet af fredningsoverenskomst tinglyst den 8.
marts 1956, for at sikre den fri beliggenhed af Sejerø Kirke, ligger umiddelbart nord for kirkegården.
Ifølge overenskomsten må de hidtil ubebyggede arealer ikke bebygges eller
beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på
arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsættes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i
det hele ikke foretages ænderinger i den nu bestående tilstand, der kan virke
skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.
Overenskomsten er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse og beplantnng på ejendommen bibeholdes. I tilfælde af nybygninger eller ombygninger skal tegninger forinden bygningsarbejderne påbegyndes forelægges
til godkendelse for fredningsnævnet, idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at bebygelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer udsigten til eller fra kirken.
Der ansøges om at udskifte den eksisterende tagbelægning af røde "flade"
tegl på missionshuset med røde B7 ternitplader.
Amtet finder intet at bemærke til udskiftning aftagbelægningen som ansøgt,
der ikke anses for at være i strid med fredningen s formål eller med bestræbelserne for at fastholde miljøerne omkring landsbykirkerne."
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Nævnets afgørelse:
Udskiftning af tagbelægningen på missionshuset ses ikke i strid med formålet med fredningsoverenskomsten tinglyst den 8. marts 1956. Nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, udskiftning af
den eksisterende tagbelægning af røde flade tegl på missionshuset til røde B
7 etemitplader.
Tilladelsen bortfalder
naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet
§ 50, jf. § 66, stk. 2.

inden 3 år, jf.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil
ikke
påbegynde
behandlingen
af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
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Kopi af kendelsen sendes til:
Bjergsted kommune, Rådhuset, Højvangen 9, 4470 Svebølle
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 418 Sor
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KOPI

Kalundborg kommune
Teknik og MiljøNatur og Miljø
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

F 45/2014
Deres j.nr. 326-2014-176135
Den 23. juni 2014

Ved en mail af 20. juni 2014 har Kalundborg Kommune fremsendt en ansøgning om tilladelse til at
bygge et vindfang til Sejerø Sognehus, matr.nr. 3g Sejerby, Sejrø, beliggende Sejerbyvej 2, 4592
Sejrø. Det oplyses, at huset tidligere har været missionshus, og at der ifølge et fotografi fra et
ukendt tidspunkt tidligere har været et vindfang til huset med samme placering som det vindfang,
der nu ønskes tilbygget.
Ejendommen er omfattet af en deklaration tinglyst den 8. marts 1956 med følgende bestemmelser:
De hidtil ubebyggede arealer må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformerstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring
af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. 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.
Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret til at foretage nybygninger eller ombygninger. I tilfælde af nybygning eller ombygning er jeg villig til forinden bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen altid
skal have et sådant ydre, at bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt
hindrer udsigten til eller fra kirken.

Nævnets afgørelse:
Den ønskede opførelse af en lille tilbygning er ikke i strid med kirkefredningsdeklarationen, ligesom ingen af de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte forhold taler mod at give
dispensation.
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Under hensyn hertil bestemmer nævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og forretningsordenens § 10, stk. 5, at meddele dispensation til den ansøgte opførelse af en lille tilbygning i forbindelse med nedrivning af en ældre erhvervsbygning.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.

Svend Erik Hansen

3

Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives skriftligt, så vidt
muligt elektronisk inden fristens udløb til Fredningsnævnet for Vestsjælland, vestsjaelland@fredningsnaevn.dk, der videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.
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 Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget
klagen fra Fredningsnævnet for Vestsjælland. Du skal benytte opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.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 en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets 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.
Natur- og Miljøklagenævnet 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 Natur- og Miljøklagenævnet 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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Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen
er udløbet, eller behandling af 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.
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Kopi til:
Sejerø Pastorat, v. sognepræst Jørgen Pettersson, jp@km.dk
Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. (nst@nst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, kalundborg@dn.dk,
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup. kreds14@friluftsraadet.dk
Kalundborg kommune, Teknik og Miljø, John Sparsing, john.sparsing@kalundborg.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.
(natur@dof.dk),
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling kalundborg@dof.dk
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
Mads Olsen, Tømmerupvej 44, 4400 Kalundborg

KOPI

Sognepræst Jørgen Petterson
Sejerbyvej 12
4592 Sejerø

Fredningsnævnet for
Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.

jp@km.dk
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

FN-VSJ-021/2018
Jf. FN-VSJ-45-2014
Den 25. april 2018

Ved en mail af 12. april 2018 har De anmodet fredningsnævnet om på ny at tillade, at der bygges et
vindfang til Sejerø Sognehus, matr.nr. 3g Sejerby, Sejerø, beliggende Sejerbyvej 2, 4592 Sejerø. Det
er ved en tidligere ansøgning af juni 2014 oplyst, at huset tidligere har været missionshus, og at der
ifølge et fotografi fra et ukendt tidspunkt tidligere har været et vindfang til huset med samme placering som det vindfang, der nu ønskes tilbygget.
De oplyser, at det ikke før nu har været muligt at fremskaffe penge til byggeriet.
Ejendommen er omfattet af en deklaration tinglyst den 8. marts 1956 med følgende bestemmelser:
De hidtil ubebyggede arealer må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformerstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. 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.
Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret til at foretage nybygninger eller ombygninger. I tilfælde af nybygning eller ombygning er jeg villig til forinden bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen altid
skal have et sådant ydre, at bebyggelsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer udsigten til eller fra kirken.

Nævnets afgørelse:
Den ønskede opførelse af et vindfang til Sejerø Sognehus er ikke i strid med kirkefredningsdeklarationen, ligesom ingen af de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte forhold taler mod
at give dispensation.

2

Under hensyn hertil kan nævnets supplerende formand på ny i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, og forretningsordenens § 10, stk. 5, meddele dispensation til den ansøgte opførelse af et
vindfang til Sejerø Sognehus.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. §
66, stk. 2.
Svend Erik Hansen
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
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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Kopi til:
Miljøstyrelsen. Haraldsgade 53, 2100 København Ø, mst@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, kalundborg@dn.dk,
Friluftsrådet, kreds14@friluftsraadet.dk.
Kalundborg kommune, Teknik og Miljø, dto@kalundborg.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.
natur@dof.dk, kalundborg@dof.dk,
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
Mads Olsen, Tømmerupvej 44, 4400 Kalundborg

