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Anmelderens navn-Jog bdpile1 (kontor):

. .Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Ha/sted.

Fredningstilbud

Undertegnede JUlI ....Uu leneea
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 7k

af Lerteho1' by

Ad.....
at lade nedennævnte areal af oveimævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

, l, ' j II III L. ,i.ll ...·':i ("JJr;d ,lllOll.J

,,) '...... j '.,)
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Fredningen h~r følge~nd~ omfang ~ •
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, m~dtertid~gt

,eller, veqvarende, ,ligesom, ,der 1}eller ikke på ar:e~lerne ,må graves grus 1eller .anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til
beboelse'"IA' •• e; møddinger 'eller åndet,' som kan :virke' skæmmende'. ' -: .. ~-.' '.

'91"' ••••• -" '·'II.,.,'M •

'f3Y1V ~1I\80Yl rIl10:Ss:l':\
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. 91,'),\

Jeg er indforståei ~eR,3Jt X~nsit€rt\i~ 'Wedflrn~:i~{;,,~ IT~~rrses på min ejendom
matr. nr.1k af

~a.rabo1t by ....... sogn

dog uden udgift for mig. •
\
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påtaleberettiget henhold til foranstl\ende er fredningsnævnet for Ribe amt og
menighedsråd, hver for sig eller i forening.
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Idet fre''dningsnævnet Ebf Rihe amt" 'modtager 'og godkender foranstående frednings-

tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr ..nr. '-' 1l-" .. ,',,'
af

...

sogn,

Ijrj1it> 'Y", ti ·ijWMit*W, .
i••• rlr ".ø>et fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten. -~,-., ,l

Tinglysningen ,sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign., ./
hvorom henvises til ejendommens blad tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den
(')"'l'
'",- /

.1 : l

10' ~auuår 1951•
••d d ,I : l.': ,..I {l'l l")pti

"~~!_:I)"Ji'Jf4"-4/

IDdfer1J l. ~en for retten l' VlIlIde4_ U- ·'a.... · 19".
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Ponftet .. kon, !l~ genpart _ "'l"':~t~ll~l.~
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Anmelderens navn ·og bopæt (kontor):bV. IIJ'. 1E,LerkUo1t,

ADda_r IIOp. . ", Fredmngsnæo.,net fqr Ribe amtsrddskreds,
dommerkontoret, Holsted.

[,

Fredningstilbud

Undertegnede ftu AaDa l:iBnøeJl
tilbyder herved som ejer af matl", nr. 71:,

af Lerlraho1t by

l.,

Aa4~ sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

I. Arealet beskrives således: ØD ........... , .. 'e ltI"edd.l,.. t1l'tr:lI-
~~o;~::(if:t°l l \J . , \ I I. l ,. l'./I.! l (I (" :"Jtl' I I l

" 84rclaneve.tre 41..... 1 .' I;, .' II

• 'J J J •, • l l ' , ••• " ..) : •• ;~ 'e" ~ _', .• : .. ll
,~.........

t : ' • 11) J Ai.I\1 l,. ,lli} ..i )1," ,.11 • J

• l

Fredningen' har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt

eller ye.dvarende •. ligesom. ,der peller, ikke på a,realerQe .~å_ g~aYe&.g~Q~,eyerJ.~b.~J:!.lWs
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder! .~boder, vogne til
beboelse, liøn·segårCie. niøddinRer eller imdei, som kan virKe skæmmenCle. "'.' .

••• f·'·'e"."." li••,•••••••. ,

! ,"

I
/,

f.;i:tl'1v a-. "'Si>lfIl&.-103A'=S
F f d . k .. t t' RO'l

or re mngen f!t!~e8 f' ,nfen ~~~1~~~~~:JAAS:U~'rMA .~Sl~
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendoqt

matr. nr. 71. af

Lerkehol t by ""'8"'.' sogn

,
\

dog uden udgift for mig.
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Påtaleherettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

I
,_~~~ li ~ l ~leni~~l~dsråd, hver for sig eller i for,ening.

; ~l uL d) J;' -'. • • "" . _' i., l •

.,'},\,,,-;"',... , __ l ... " den. 29' JlOY". 19 51...

Alma uao....
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;'..~'. lået lrldnri~gs~~~n~ 'for Rh)/~mt\ mod~~ger ~g~~dk~~de~;i~~~~då~~~l~'r~ednings-

tillm(l, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr:.nr. TE- ..... ,.1

af
Lerbbolt by ..... ~ sogn,

lriW·,·· •••• ·;·".... cJ.··uJ.·,· I'M' MI
iii""i..... ".""•• «»et fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den
r•
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l, An~e'de;enlj' navri og bopæ' (kontor):

Fredningsn(.1!onet. for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

.. ,

Fredningstilbud

Undertegnede Wa4. HI.8.ft aa.tøell
tilhyder herved som ejer af matr. nr. 1.
af 8JIll.lldQll4 by

~ sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

Arealet beskriv~ således: ilD btu__ U..• an
- "Jll'ilL ( ; l,' \ I • l. ,I :,~ I l l J tiL '. . lj:. d j l It'w~,,"'.

'.Jo:. ..!.L .' j ~.

l,' C" l •1 111 r I l, 'f I ,I

'.
, l

Fredningen' har følgende omfang: .

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidIgt
eller ve~~arende, ligesom ,der heller ikke på flrealerne.må gra':e8 grus,e~leri anbri~ge~
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til

• - bel:1oelse!'''IIMrItW~. møddinger eller andet,'som kan"virke skæmmende:"._!.L., .,:,'

11~"'MJli1""''tf'~'''t ,; ..';,' ',:' ;.-".:,.',.;
I
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. '.- - - ,)
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'\" ..,,'....

'3'3MY3Il\MaeMlio'IO!lR'1
For (redningen ~Cl9 j~;ngen er8tatnin~0'l ,

. . ~ "n~fl)ofec.I~AReTM.A j~'~
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstllbu tinglyses på min ejendom

~~nr~ d
~ by ........ 8bgn

dog uden udgift for mig.
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

,Bpyluntl menighedsråd, hver for sig eller i forening.
;{.,J ...!h.dj ! _!:oi:' :. t' .d' I • ~ •• ~ ..

19 51•
•\, ,\" I l ibd~Øansen MuseD.

.
: ... I I' o,, , L i ,1,lt:ili

.~ ~:;" "" • lo 1)ll')IJ'~~';/~J..I.)IjI!,itl'II/.
Met fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstAende frednings-

tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut 'På matr. nr. T't'-af

"

-1

Skovlund by sogn,

hvilket matr. nr. i forbindelse med matr. nr. 61 61 6-- 6-_'_',;;;;;;,II';a
ibrl. udgør et landbrug. Det fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

?
"

\

Fredningsnævnet for Ribe amt, den "-lO' 38DUBr 1957.
,;, l li.l: flf, '~J I'; .r. 'l .1,.1 lI~:~llillbJ :'1

.:Jaa~ •. )Iii ,.!ii ~)'l',lm'!,_,.,1 l
,.. , .1,. I

:Ina1ørt'1 dagbogen for ret~ i Varde den 11'1:~l!I11UåIr'19"'~'iJ "I;',
II. ,::'",1 '1)1",,: ,hJlJ" '!J,.illl "l! I ,11_:: l, 1,I~J •• H~!jllllj.::, ,1),I"ltl;l,~I"JI.III!OIAJI.lj .

løst- ·T1ngb~. 1b4~h,~ac~Z"I~V (b':t", • ~1,~l:~~I,~~}iJ~.l':~~"~"!'J~6l.'1"
. ..

iorev1ø1t er kort. h1'Oraf pnpart e~ lieal~ 1JlII1Ii1t'lIe1i,,~1\) t og;;t.: ..
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Genpa:rtens r1at1ghed bekræftes.
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Akt: Skab nr. (øo o 
(udfyldes af dommerkontoret) 

Justitsministeriets genpartpapir. Til lejekontrakter, servitutdokumenter o. 1., 
fortsættelse af dokumenter, fortegnelse over pantsatte genstande o. 1. (vedr. 

fast ejendom), 

Anmelderens navn og bopæl (kontor): 

Mtr. nr., ejerlav, sogn: ^ - ^ >-• t ~ Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds, 
(i København kvarter) **f" ® dommerkontoret, fgfåtgé* »sr&@ 

eller (i de sønderjydske lands- «*....=_<* - « . -» - ' . ' - * ' 

dele) bd. og bl. i ting- » » » * « * * * ÅBåaager 
bogen, art. nr., ejerlav, « ^ ^ 

sogn. * *m&. ^ . Q Stempel: kr. øre. 
2 / * O . 

Fredningstilbud 

Undertegnede Sfc&Tlum4 irøaighedar&ad paa kirkens végae 
tilbyder herved som ejer af matr, nr .Y^rrgJ^arg s £ 

a f Skøvlmad by 

at lade nedennævnte areal af ovennævnte* matr. nr. frede som nedenfor anført, 

Arealet beskrives således: 

?mrfeei?Ingsplads©ii s ^ I o t I^rkegaaMem melis© M:rke~ 

Fredningen har følgende omfang: 

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt 

eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes 

transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til 

beboelse, hønsegårde, møddinger eller andet, som kan virke skæmmende. 

For fredningen krævéTS^^Sgen erstatning. 

Råde t i£S e r indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses pagajs ejendom •&&& 

matr. nr. 7 & Ø g g a f af 

SfcOTluæå b? mångftr s o g n 

dog uden udgift for-æigé k i r k e n . 

Jensen & Kjeldskov, AfS, København. 



Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og 
Skovlund menighedsråd, hver for sig eller i forening. 

nar 
Skøvltisaå , den .S/ i 19 52* 

'$&?£. iøuriåssæié fc/Helt Sansen.. 
feura i amr i t s^ s* iÉkø l i ae Hansen. 
Å&åere talgaar&<> 
Bet &ttesiereey a t samtlige m^mig^^srs^€sméål*liar imåer&krevet. 

l a r l Jiawixåseii* fersiaiMI. 
Bet tiltraaåes*, a t - mm&mTmå®. åeklarat iøi i lysea som 

ø e r ^ t u t ø t i f t e i a å e pas éen SteTluså Kirke tii&øremåe eåeafiem 
matr . ur# 6 af SkøvliajiS fey* å&sager soga V hTerisioå matr* ar* 
7 h l M . t Ser e r å&a&rsget ti&åer-kirke|^aMe%: Ikke ømfst-
t ø s af åeklåra t iønen -*•• åeg sted følgende ftørfee&ølclt 
Saålæ&gedet paagældende a r e a l øåmiiiistreree af de k i rke l ige 
mynåigheåer, t ræf fe r k i rkemin i s t e r i e t •* l e a s e t nærværende &e<-
klaratioia • a fgøre lse meåJiensyu t i l eventtiei øpfisrelBe s f 
byg&iæger pas a rea le t* fbr s&a vi<Et fey^aimgerme s k i l tjé&e 
k i rke l ige førmaal, Beklarat ionen fcørtfslåer i é e t omfang* 
&TOr£ &et ^aagaalåenåe a rea l seaere maatte ^ l i v e 

Kirkeminis te r ie t , &ea 9* æaj 1S57* 

' $ . • •&. . M g . É ø e s e & * ••'• •• 

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og^o^ender foranstående frednings-

tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr.nr. € a f 
; ' af 

Bkovtotd by * ånåsager sogn, 

iiiii;-;ucfâ ag:=efe4amfe¥Bg; Det fredede areal ses indtegnet på 
vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten. 

lfrwf)f r^n hnnvinn*.^a^tf>M«*^^ M e d h e J l S y n t i l t i S l 

l y s t pantegæld* s e r v i t u t t e r og 
%laå i tingfeegeii. 

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 1 4 . maj 19 57 . 

ia^iayiséø t i l éjenåøsimeii® 

Indført i dagbogen Tor retten 
i Varde den 15 HAJ 1957 
Lyst. 
Tingbog b d * * " * ^ . » / ^ ^ f ^ T ^ 
Akts Skab (71 nr^ køø 

'ZksCtSxd, 

Genp artens rigtighed bejcræftes crr.<x? 

H e l g e O l r i k 
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Terræn af

Lærk.nhol t by.
AnJeager eogn,

~ster-Horne herred,

Ribe amt.

Rigtig kopi af matrikelkortet

~

df rdiget februar 1957
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and n' ekter
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Terræn af
Skovlund by.
Andsager sogn,.

Øster-Horne herred,
Ribe amt.

Rigtig kopi af matrikelkortet

~~iget februar
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02338.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02338.00

Dispensationer i perioden: 07-10-2005



Fredningsnævnet
for
Ribe amt

Dispensation til opførelse af et graverhus og renovering af kapel ved
Skovlund kirke.

Ribe amt, Natur - og Landskabskontoret, har med brev af 13. juni 2005 fore-
lagt fredningsnævnet en ansøgning fra Skovlund menighedsråd om dispen-
sation til at opføre et graverhus på et Exner-fredet areal syd for Skovlund
kirke og at renovere kirkens kapel, der er opført syd for kirkegården .

• Arealerne nord, syd og vest for Skovlund kirke blev undergivet en Exner-
fredning, der blev tinglyst den 11. januar 1957 og den 15. maj 1957. Fred-
ningsnævnet skal derfor tage stilling til, om der kan meddeles Skovlund me-
nighedsråd dispensation i medfør af naturbeskyttelses10vens § 50, stk. 1, til
at gennemføre projekterne.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag og har besluttet
at meddele menighedsrådet dispensation på de vilkår, der er anført nedenfor
i afsnittet "Fredningsnævnets afgørelse".

Sagens baggrund

•
Den 11. januar og den 15. maj 1957 blev der tinglyst en Exnerfredning på en
del af arealerne nord, syd og vest for Skovlund kirke for at sikre indsigten til
og udsigten fra kirken. Det fremgår blandt andet af fredningsdeklarationen,
at det fredede areal syd for kirken omfatter parkeringspladsen syd for kirke-
gården mellem kirkegårdens hegn og vejen. Der er ikke i fredningsdeklarati-
onen taget forbehold om, at der må ske bebyggelse af dette areal.

Det fremgår af sagens oplysninger, at Skovlund kirke er opført i 1910. Kir-
ken er bygget af teglsten og består af et apsisformet kor samt et skib med
indbygget tårn med pyramidespir mod vest; i flugt med skibets vestgavl og
på kirkens sydside er opført et våbenhus. De arkitektoniske detaljer er ro-
mansk inspirerede. Kirken er hvidkalket og teglhængt.

•

Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at kirken ligger midt på kirke-
gården, som mod syd og øst er afgrænset af en hvidkalket teglstensmur, og
mod nord og vest af en hæk. Kirkegården er omkranset af træer af forskellig
størrelse. Træerne skærmer delvist for kirken uden at gemme den væk. Fra
den SF-stensbelagte parkeringsplads, som ligger syd for kirken under kro-
neme fra nogle gamle egetræer, er der en alle op til kirkens indgang. Alleen
skænner noget for kirken. Østligt ved den søndre kirkegårdsmur ligger et
hvidkalket kapel med tegltag. Parkeringspladsen, kapellet og kirkegårdsmu-
ren danner en harmonisk helhed. Uden for kirkegårdens nordvestre hjørne er

)otJ/ - /2// f> - OttO!



•
der et skur til graverens arbejdsredskaber og et materialedepot.

Det fremgår tillige af sagens oplysninger, at kirken ligger i den vestlige del
af Skovlund med skolen som nærmeste nabo mod øst. I øvrigt er kirken om-
givet af huse med haver. Da kirkegården er forholdsvis stor, virker kirken
derfor ikke indeklemt. Kirken markerer sig stort set kun i de nærmeste om-
givelser, men enkelte steder er der fra længere afstand muligt at se kirken el-
ler kirketårnet mellem husene.

•
Det fremgår endelig af sagens oplysninger, at kirkens tårn markerer sig i
landskabet i sydvestlig - , nordvestlig - og nordlig retning, at kirken marke-
rer sig godt fra sydvestlig retning, hvor tårnet og en del af skibet kan ses bå-
de på kortere og længere afstand, samt at kirken stort set ikke er synlig i de
øvrige retninger, fordi bebyggelsen i landsbyen og bevoksningen afskærmer
kirken.

Den 18. april 2005 ansøgte Skovlund menighedsråd Ølgod kommune om til-
ladelse til at opføre et graverhus på et areal syd for kirkegården ud mod Bor-
gergade samt at ombygge kapellet, der ligger umiddelbart øst for det jord-
stykke, hvorpå graverhuset skal opføres.

Menighedsrådet vedlagde ansøgningen tegninger til ombygning af kapellet
og til graverhuset.

Det fremgår af en situationsplan, at graverhuset, der måler 9,77 m x 4,63 m,
skal opføres parallelt med kapellet og orienteret nord-syd.

• Det fremgår af tegningerne til kapellet, at ydervæggene skal opføres i blød-
strøgne facadesten, der vandskures og derefter kalkes med kalkmælk. Taget
skal udføres i røde vingetegl med samme hældning som taget på kapellet.
Tagrender og nedløb udføres i zink.

Det fremgår af tegningerne, at det eksisterende kapel skal renoveres med nyt
tag, udført i røde vingetegl, at vinduerne skal udskiftes med nye vinduer, ud-
ført nøjagtigt som de eksisterende vinduer, og at ydervæggene skal renove-
res og derefter kalke s med kalkmælk.

Det fremgår endelig af tegningerne og situationsplanen, at der skal nedlæg-
ges SF-belægningssten på arealerne omkring graverhuset og kapellet, samt
at der øst for kapellet skal plantes en bøgehæk og etableres et plantebed. I
forbindelse med projektets gennemførelse skal kirkestien fra kirkegården til
kapellet renoveres.

Tegningsmaterialet var blevet til i samråd med kg!. bygningsinspektør Niels
Vium, der i et brev af 14. oktober 2004 har udtalt, at der er tale om en hen-
sigtsmæssig placering i kirkegårdsmuren ved siden af det eksisterende kapel
og med en udformning som et enkelt gavlhus, der følger kapellets arkitektur.
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•
Projektet havde tillige før ansøgningen om byggetilladelse blev indsendt til
Ølgod kommune været forelagt stiftsøvrigheden, som havde godkendt teg-
ningerne i overensstemmelse med de retningslinjer, der var blevet drøftet
med den kongelige bygningsinspektør.

Ølgod kommune videresendte den 9. juni 2005 menighedsrådets ansøgning
om byggetilladelse til Ribe amt, Natur - og Landskabskontoret, fordi graver-
huset skulle opføres på et fredet areal.

Amtet videresendte med brev af 13. juni 2005 ansøgningen til frednings-
nævnet.

Amtet har blandt andet anført i fremsendelsesbrevet:• "

Kirken og kapellet er opført i 1910, og det nye graverhus opføres
i samme stil som det eksisterende byggeri. Der er herfra rettet
henvendelse til arkitekt Peter Villadsen, Grindsted, for at forhøre
om muligheden for en placering af graverbygningen udenfor fre-
det areal, evt. i det nord-vestlige hjørne uden for kirkegården,
hvor der i forvejen ligger et redskabsskur. Det er imidlertid op-
lyst, at den ansøgte placering er valgt på baggrund af en anbefa-
ling fra den kongelige bygningsinspektør og fra Nationalmuseet,
idet det derfra er tilkendegivet, at graverbygningen det pågæl-
dende sted vil indgå i et samspil med kirken og kapellet.

Kapellet er på ca 26 m2, mens det ansøgte graverhus er på ca. 45
m2 "

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag.

Fredningsnævnet har anmodet Skovlund menighedsråd, Provstiudvalget for
Varde Provsti, Stiftsøvrigheden, Ølgod kommune, Ribe amt, Natur - og
Landskabskontoret og Danmarks Naturfredningsforening om en udtalelse
om projektet med svarfrist den 14. september 2005.

Ved svarfristens udløb forelå der udtalelser fra Varde Provsti og Ølgod
kommune.

Provstiet har anbefalet fredningsnævnet, at menighedsrådet får dispensation
til at gennemføre projektet. Ølgod kommune har anført i sin udtalelse, at
kommunen ingen bemærkninger har til sagen.
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Fredningsnævnets afgørelse

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en fredningsbestemmelse,
såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen.

•

I overensstemmelse med fredningsdeklarationeme, der er tinglyst på arealer-
ne nord, syd og vest for Skovlund kirke, lægger fredningsnævnet til grund,
at det er formålet med fredningen af kirkens omgivelser at forbyde ændrin-
ger i den bestående tilstand, som kan virke skæmmende eller hindrende for
indsigten til og udsigten fra kirken. I betragtning af, at kirken er afskærmet
af bebyggelse og træer, sløret af beplantning uden for det fredede område,
og at graverbygningen til dels ligger i udkanten af det fredede område, finder
fredningsnævnet, at det ikke strider mod formålet med fredningen af Skov-
lund kirkes omgivelser at meddele menighedsrådet dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, fra fredningsdeklarationen til at opføre
et graverhus og renovere det eksisterende kapel på vilkår, at projektet gen-
nemføres i overensstemmelse med det tegningsmateriale, der er forelagt
fredningsnævnet.

Klagevejledning:

Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt de pågæl-
dende, indbringes for Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 Kø-
benhavn K, af Skovlund menighedsråd, Varde Provsti, Ribe Stiftsøvrig-
hed, Ølgod kommune, Ribe amtskommune, Oxbøl Statsskovdistrikt, Skov
- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening samt andre, som
har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indsendes til fredningsnævnet, der videresender sagen til Naturkla-
genævnet.

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 fm-
des på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sa-
gen er færdigbehandlet og stadfæstet af Naturklagenævnet.

Esbjerg, de ober 2005.

~

Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden

http://www.nkn.dk.
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