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.. UdLær.{1i~et af:

FREDN1NGSJ'.:/=VNET FOR.
TH1STED AM1SRÅDSK1U:0S1..-- •

D e k l a r a t 10. .--~----------------~--
Over.nsst ....nd. med forhandlingerne den 2. marts 1957

aellem Fredninasn.Ynet for Thisted amtsrAdskreds og undertegnede
hotele3er carl Brix Kronborg, Svlnkløv Badehotel, lom medejer
at matr.nr. llJ ol llå Slettegaard by, Rjortdal sogn, pålæCges
herv.d de nævnte parceller fØlgende servitut.

l.

Indtil en atstand at 30 meter fra den mod lyd ~r.nde
skrænts rod ml ejeron opføre bebyggelse, idet han do& inden be-
byggelseDa l.-rkaættelse er plig~ig at indhente fredningsnævnetø
godkendelse at bebyggelsens placering og udseende.

2.
PAtaleberettiget er Fredninøsnævnet for Thisted Amtsråds -

kreds o~ll.r Danmarks Naturtredn1ngs!oren1nc_
. .

Narv.rendt deklaration vil y,ære at tinel, •• pi matr.nr.
1.C, ~ Sle't.laa~ by, Hjortdal IOgn, med prioritet forud tor
al putep,l., ;l.detder med hensyn til .ervitutter 0l blK.r hen-
vi••• til ejeadommens blad 1 tingbocen•

S .. 1 n k 1 ø v , den 6 J.(~19;1.

pl e~~eane og som betuldmæit~&.t tor Gre,.r. Br1X
~ 't~A/L..x~7

__ i1k ••



,

':e''~\e
'",

t, .",

,f
"

'", .
r 'J, ,
~ ~~:~.

"

'~

~",

§ I
§ I
§ 141 :

§ Mit, ~

lait

.,,-
\ '

~~,
h,A,,",f~!it

-r .:. ..)

....

kr. .re.

•
"



•

•

02379.04

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02379.04

Dispensationer i perioden: 02-12-1977



~VERFREDNINGSNÆVNET
Nyropsgade 224•

1602 København V
Tele/on 11 95 65 og 1l 9335

Den 2. de c e m bc r 197 7 •
Ofn. 1232 S/77.

Fru Inger Oisgaard Gottschalck,
Vagtel vej >',
2000 l(øben!t<:1vnF.

• I skrivelse af 17. april 1977 har Dc tiloverfredningsnævnet
påklaget en af frednIngsnævnet for l'lordjyllallds amts nordlige frecJ-
ningskreds truffet afgørelse, hvorved frNiningsnævnet har afsldet
at dispensere fra en deklardtion, der forbyder ucJstyknInu uf ejen-
dommen, og som i 1964 er tinglyst pa Deres ejendom maLr.nr. l mk,
Slettegård, Hjortdal sogn. Fredningsnævnet har endvidore meddelt
jkke at kunne tage stilling til, om staten bør erhverve ("tilbdge-
købe") en parcel - parcel nr. 20 - af ejendolllmen.

ee

Ejendommen er i Juni 1967 udstykket fra matr.nr . .L ~9. m.f!.
Ved udstyknIngen, som skete efter en samlet udsLyknIngsplan omfat-
tende 20 parceller, blev parcellerne nr. 14 og 20 sammenlagt til
en ejendom - matr.nr. l ~.

•
på ejendommen hviler den ovennævnte servitut om forbud mod

yderligere udstykning af ejendommen. Denne servitut er tinglyst
den 19. maj 1964. Som påtaleberettigede efter servituttens bestem-
melser er, angivet fredningsnævnet for daværende Thisted amtsr~ds-
kreds (nu Nordjyllands amts nordJi0e fredningskreds) samt ddværen-
de Hjortdal sogneråd (nu Fjerritslev kommunalbestyrelse). Det frem-
går af oplysninger fra fredningsnævnet cg fredningsplanudvalget, at
dekldraLionen er tinglyst på ejcndolTrr,cn som vIlkår fer gennemførel-
sen af den forelagte udstykningsplan. Den samme deklaration er
tinglyst på de øvrige parceller, som er udstykket fra matr.nr. l ~

I

m. f 1.

Allerede i 1958 er der tinylyst deklaration om placerIng og
udseende af bebyggelse p~ ejendommen. Påtaleberettiget efter denne
deklaration Cl' rrednlnysnævnet samt DallmcJrks Ilaturfredninysforcnlng.

-,
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De udstykkede parceller var beliggende i et område, som i
marts 1963 ved en aftale, mellem fredrdngsnævnet og bygnin~Jsmyndig-
hederne var disponeret for sommerhusbebyggelse. Den østligsle par-
cel - parcel nr. 20 - var dog ikke omfattet af dette aftalte som-
merhusområde. Ved betinget skøde, tinglyst 19. februar 1965, har
De uanset dette forhold erhvervet ikke blot p.Jreel nr. 14, men og-
så ovennævnte parcel nr. 20 (i det betingede skøde fejlagtigt be-
nævnt parcel nr. 16). Som sælger af pLlrccllerne er j skødet anført
hotelejerske fru ebba Kronborg, Svinkløv, og hr. Gregers O. Kjeld-
gård, USA. Ejerne havde før salget foretaget et magelæg med sta-
ten, klitdirektoratet, hvorved staten afslod en strimmel af de som
parcel 14 og 20 benævnte lodder mod til gengæld at erhverve et are-
al nord for den private fællesvej. Det fremgår af sagen, at De har
været interesseret i at bygge p~ parcel nr. 20 pS grund af udsigten.
Ifølge oplysninger fra fredningsplanudvalget samt de af landinspek-
tor f.lonrad, Aggersund, udarbejdede udstykningsplaner synes sammen-
lægningen af parcel nr. 14 og parcel nr. 20 at være sket på initia-
tiv af landinfipekløren.

l 1965 dnsøgte De om tilladelse til at bebygge parcel nr. ?Ol

hvilket nævnet afslog under hensyn til, at parcellen ikke V<lr om-
fattet af det aftalte sommerhusområde og af hensyn Lil udsigten mod
Lien-fredningen. (OverfrednInusnævllets kende] se af 15. oktober
l~ ~ 6 o 111 f l' C ti n l n 9 a f a r e a 1 e r ved T l' a n li m lO i t m. v • ). S a III t l d .i g m e d -

delte fredningsnævnet tilladelse til bebY0gelse på parcel nr. 14.

Den lo. oktober 1967 blev skødet til Dem lyst endeligt ef-
ter sket udstyknIng. I 1967/68 er der yderligere lyst endelige
skøder til Dem pil de nærliggende ejendomme matr..nr. l.!!!.l.(parcel
I' r. l 3), mcl t r • n r. l ml (p a r c e l n r. 15) o g In a t r • n r. l ~ (p a r c e l n r .

.16) ••
I årene 1966-1968 har De - efter. at have modtaget afslaget

p å O e r e s cl n s 0 Dn i n g o fol ti t l a cl e l s c t 11 a t b e b y g ~Je P a r c e l n r. 2 o -

henstillet, dl stcJten erhverver denne pdreel, hvilkel mInisteriet
f o r k LI l t u r e l l e a rll iUq e n lie r, h vor u n d e r s d ~lc n ti e n g a n ~) h o r t c, i k k e

fandt anledning til, jfr. ministeriets skrivelse til Dem af 5. sep-
I

tembcr 1968.

Ved bygnIn~J5vedtd~gt af 14. juni 1971 for fjerritslev kommune
blev ejendommen mdLr.nr. l mk i dens helhed henført L.il el SOl11l11er-
husområde.
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e· I Deres ovennævnte skrivelse af 17. april 1977 har De
anmodet om tilladelse Lil dt udstykke matr.nr. l mk j 2 ~Jrunde
svarende til de tidligere PQreeller 14 ou 20. Su~sidi&rt hdr De
henstillel, at staten køber parcel nr. 20. Som begrundelse for Oc-

r c s (l n s o ~J Id ri ~J h <.l r IJ c cl n r- "r L ø k o n o m i 5 k c :1 r s d 0 C r . Oc II <I r h e r LId o v e r

a n r o r t, cl L S ,11l11l1C n Ll~gn i 1\ 9 e n me 11 e m d e 2 p <I " C e l l e r s k e t e u ti e n I) c r c s

vidende.

o v e r f r e eJ n i n 9 s n æ v n c t s k a l h e r e f Le r LI d l,d e :

•
Dekldrationcn af 1958 om placering og udseende af bebyggel-

se p~ ejendommen mfi antages at være opreLtet med hjemmel i § 11 i
naturfredningsloven af 1937 med senere ændringer. Oenne deklara-
tion er oprette L efter forhandlinger om en frcdnin~J af arealet og
er resulLdtct af en frivillig ordnin~J uden lld~lift for deL offcntli-
~Jc, s o ll1 c r i n ti q :ie L 111C l I e m r r e d n i ri ~Js n & v n e L o ~J c j ('I' C n • D c k l al'<.l Li o -
n c n m~i h c r e r Lc r s j cl c s l iII c s me cl e n f r e d 11 i /I ~J s k e n d e l s e •

Dekldrdtloncn af 1964 om forbud mod bl.d. yderlIgere udstyk-
ning må anLages at være blevet forlangt oprettet med hjemmel i den
dagældende naturfredningslovs § 22 som en forudsæLning for freclnings
nævnets godkenclelse af den oprindelige udsLykningsplan.

•
I forbindelse med oph,cvelsen af sidstnævnte lovbestemmelse

i 1969 og ikrafttrædelsen af by- og ldndzoneloven i 1970 må efter
overfredning~n&vnets opfattelse pJtaleretteJ\ ef Ler deklarationer
udstedt med hjemmel j den nævnte § 22 anses for at være overgået
til den almindelige bebyggelsesregulerende myndighed, d.v.s. amts-
rådet for arealer l landzone og kommllnaJbestyrelsen for arealer i

byzone og sommerhusomr~der.
Od Jeres ejendom matr.nr. l mk i dag er beliggende i cL ved

bY~JnlngsvedLd~~JL udlagL sommerhuso'nrclde, fil:} den pilLdleret, som de-
k 1 a r a t i o n e n cl r J 9 6 l! t j l I a ~Jd e f r c lin i 1\ 9 :;n <1~ v n e t, n u i1 n s e s f o r a t

være overgået til kommunalbestyrelsen, som iøvrigt udtrykkeligt
selv er Lillagt pdtal eret ef ter deklard tionen. Som folge her a f
kan Fredningsnævnet og overfredningsn&vllet ikke mere anses for at
være kompeLenle L.il at afgøre ansogninUer om d~nclrjn9 eller ophævelse

I

af deklaraLionen.
DeL tilføjes, at deL efter overl'rcdningsn,cvnets opfatLelse

må anses for Lvivlsomt, om kommunQlbestyrelscn har beføjelse til



- 4 -

at dispensere fra deklarationen uden samtykke fra øvrige beoere i
området, som kan have en særlig interesse i dekldrationens opret-
holdelse. Det bemærkes herved, at deklarationen 09S~ er tinglyst
på en række andre ejendomme i sommerhusomr.:idet. Det kan heller ik-
ke udelukkes, at en sådan eventuel kreds df særligt interesserede
i givet fald selv for domstolene vil kunne gennemtvinge et krav
om deklaraLionens opretholdelse. Spørgsmålet herom henhøre!' under
domstolene.

•
For så vidt angår Deres anmodning om statens eventuelle køb

af parcel nr. 20 bemærkes, at det fremg;lr af sagen, at I)e har er-
hvervet nævnte parcel ikke fra stalen, men fra de tidligere private
ejere. Det fremgår ligeledes, at parcellcll ved I)eres erhvervelse
lå uden for det aftalte sommerhusområde, og at den først i 1971 er
b l c v e t o m r ilt t e t a r s o mme r h li S o mr å d e t i h c n h o l cl tj 1 b y g n i n ~ls ve cl t æg t e n •

D e t If, cl så le d e s l æg g e s t i l g r II n cl, a t l) e ved e r h ve r vel s e n a f p a r c e l -
len vidste eller burde vide, al den ikke kunne bebygges. Ovor-
fredningsnævnet kdn imidlertid ikke tJgc slilling til, om staten
bor erhverve nævnte parcel. Hvis De allskel', at slaten atter skal
laDe stilling til spørgslllÅlet herom, må l)c rette henvendelse til
ndljøministcriet, fredningsstyrelsen, undcr hvcm spørgsmålet nu hen-
hører.

I
Det bemærkes iøvrigt, at matr.nr. l ~~, der Cl' en af de 4

ejendomme, som Dc ejer i omr~det, vil kunne frasælges som &n ejen-
d o m, o y a t d e r v 11 k u n n e o p f ø r e s e t s o fil m(~r h LI S Pcl d e n q e l a f e j e n d o IH -

mell, som Udligcre ben<evlledes parcel nr. lll-. [n bebY~FJelse må dog
ske under idgllugelsc af den i 1958 tinglyste deklaration, efter
hvilken fredningsllævnets godkendelse af bebyggelsens placcring og
udseende skal indhentes, før bebyggelsen iværksæltes.

P. o. v.
[. B.

r'
A ) //

,I /' Y
~ ~V1 Y.v te: ~_?_-----

l-lorten Palle \Iclllsen.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Jammerbugt Kommune

Den 27. juli 2020

FN-NJN-31-2020: Om- og tilbygning på Under Lien 22.

Fredningsnævnet har den 13. maj 2020 fra Jammerbugt Kommune modtaget ansøgning om tilladel-
se til at foretage om- og tilbygning på matr.nr. 1mb Slettegård, Hjortdal, beliggende Under Lien 22, 
9690 Fjerritslev. Ansøgningen er indsendt af Lars Green Lauridsen, der tillige har ansøgt om opfø-
relse af et fritliggende skur.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation til det ansøgte. Begrundel-
sen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund.

Ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 6. december 1957 om fredning af arealer 
ved Sanden, Slette Å, der har til formål at bevare arealerne i deres daværende tilstand og som har 
bestemmelse om, at der indtil en afstand af 30 meter fra den mod syd værende skrænts fod må opfø-
res bebyggelse med fredningsnævnets tilladelse vedrørende placering og udseende.

Jammerbugt kommune har oplyst, at ejeren ønsker en om – og tilbygning af det eksisterende som-
merhus med 20 m2.

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Ovenfor er vist situationsplan med angivelse af tilbygning, der skal rumme et yderligere værelse og 
en del af badeværelse. Bygningens højde vil ikke overstige højden på den eksisterende bygning, der 
er 3,4 m. 

Herunder beliggenhed af fritliggende skur, hvis størrelse er angivet inklusive tagudhæng.

Det er om materialer oplyst, at der anvendes trykimprægneret træ og tagpap begge med samme far-
ve som den eksisterende bebyggelse.

Jammerbugt Kommune har i mail af 28. maj 2020 oplyst, at ejendommen er beliggende uden for 
Natura 2000-område, men i en afstand af ca. 100 meter fra naturtypen surt-overdrev og kalk-over-
drev. Området rummer de beskyttede arter stor vandsalamander, spidssnudet frø, odder og markfir-
ben. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke vil få negativ påvirkning af arter og naturty-
per på udpegningsgrundlaget.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 8. juli 2020. I besigtigelsen 
deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem 
Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Torben Sørensen. For Jammerbugt Kommune 
mødte Vagn Klitgaard. Ejeren Lars Green Lauridsen var mødt.

Ejeren oplyste, at et eksisterende skur vil blive revet ned. Opgravet materiale fra udvidelsen af be-
byggelsen vil blive placeret i huller mellem beplantning.

Jammerbugt Kommune havde ingen indsigelser imod det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse
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Fredning af arealer ved Sanden, Slette Å betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation 
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele 
dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 
ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig 
forstyrrelse af arter, som området er udpeget for. 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der 
er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle 
livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger meddele tilladelse til det ansøgte 
projekt, inklusive et nyt skur, som angivet på viste situationsplan.

Klagevejledning

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 naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
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 Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 
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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 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis 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 en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 afgørel-
sesudkast i partshøring.

En dispensation 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 dispensationen bort-
falder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Torben Sørensen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Jammerbugt Kommune, sagsnr. 02.34.02-P19-240-20
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
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12. Lars Green Lauridsen.



Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 2496 8604 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

Jammerbugt Kommune 

Den 3. december 2021 

 

FN-NJN-43-2021: Udhæng bag et skur på Under Lien 8, Slettestrand. 

Fredningsnævnet har den 12. august 2021 fra Michael E. Caspersen modtaget ansøgning om tilla-
delse til at etablere et udhæng til et skur på matr.nr. 1ah Slettegård, Hjortdal, beliggende Under Lien 
8, Slettestrand, 9690 Fjerritslev.  

Fredningsnævnet har behandlet sagen uden besigtigelse og på skriftligt grundlag som formandsbe-
slutning i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5. Fredningsnævnet har besluttet 
at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om frednings-
nævnets afgørelse. 

Sagens baggrund. 

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 6. december 1957 om fredning af arealer 
ved Sanden, Slette Å, der har til formål at bevare arealerne i deres daværende tilstand og som har 
bestemmelse om, at der indtil en afstand af 30 m fra den mod syd værende skrænts fod må opføres 
bebyggelse med fredningsnævnets tilladelse vedrørende placering og udseende.   

Det er om projektet oplyst, at man ønsker at etablere et mindre overdækket areal til brænde. Skuret 
er seks meter langt, og ejeren ønsker, at det overdækkede areal skal gå knap en meter ud fra skurets 
nordvestlige side: 
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Det samlede tillagte areal oplyses at være på ca. 6 m2  

Jammerbugt Kommune har i mail af 4. oktober 2021 ikke anført bemærkninger til det ansøgte. 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 28. november 2021 ingen bemærkninger til det an-
søgte, som ikke skønnes at have negative konsekvenser for fredningen. 

Fredning af arealer ved Sanden, Slette Å betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation 

i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, 

hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  
 
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 

ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 

af arter, som området er udpeget for.  
 
Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der 

er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle 

livsstadier. 
  
Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 
 
På baggrund af de foreliggende oplysninger om placering og størrelse på den omhandlede overdæk-
ning ved skur kan fredningsnævnet meddele dispensation til det ansøgte.  

Klagevejledning 

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 naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevare-
klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-
side 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet 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 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis 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 en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 

medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 afgørelses-
udkast i partshøring. 

En dispensation 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 dispensationen bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

Med venlig hilsen 

 
Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard 
2. Torben Sørensen, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Jammerbugt Kommune,  
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 



8. Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt, 
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest, 
12. Michael E. Caspersen. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 2496 8604 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

 

Jammerbugt Kommune 

Den 11. april 2022 

 

FN-NJN-60-2021: Nyt sommerhus beliggende Under Lien 48, Slettestrand. 

Fredningsnævnet har den 30. november 2021 fra Jammerbugt Kommune modtaget ansøgning om 
efter nedrivning af eksisterende bebyggelse på matr.nr. 1mm Slettegård, Hjortdal at opføre et nyt 
sommerhus med anneks og overdækket areal, beliggende Under Lien 48, Fjerritslev. Sagen er ind-
sendt af Trine Trolle, der er ejer. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. Begrundel-
sen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 31. januar 1961 om fredning af arealer 
ved Sanden, Slette Å, der er en tilstandsfredning med bestemmelse om  

”….at indtil en afstand af 30 m fra den mod syd værende skrænts fod må ejeren opføre bebyggelse, 
idet han dog inden bebyggelsen iværksættes, er pligtig til at indhente fredningsnævnets godkendelse 
af bebyggelsens placering og udseende 

…”.  

Fredningsnævnet har således en censurbeføjelse. 

Jammerbugt Kommune har oplyst, at den eksisterende bebyggelse er på 97 m2 med en garage på 20m2 

og et udhus på 16m2 medens den nye bebyggelse bliver på 118m2 med et anneks på 33m2 eller i alt 

151m2, hvortil kommer et overdækket areal på ca. 29m2.  

Jammerbugt Kommune har endvidere oplyst: 

”… 

Den nye bebyggelse er beliggende i en afstand på ca. 100 m fra skræntfoden mod syd. Den nye be-
byggelse overstiger ikke en højde på 4 m. Forudsat at væg-beklædning og tag ikke afviger væsentligt 
fra de øvrige bebyggelser i området vurderer Vand og Natur at opførelse af en ny bebyggelse i stil 
med de øvrige bebyggelser i området ikke vil virke skæmmende i omgivelserne. Jammerbugt Kom-
mune vurderer, at udseende og beliggenhed af det ansøgte ikke vil være i strid med fredningskendel-
sen 

…”. 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Ovenfor ses snit af bebyggelsen og neden for situationsplan og facader. 
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Facaderne bliver i sortmalet træ med sorte vinduesrammer, medens taget bliver i sortlistepap. 

Jammerbugt Kommune har i mail af 6. januar 2022 om Natura 2000 og habitat-område oplyst, at  

”… 

Den pågældende matrikel er beliggende udenfor Natura 2000 habitatområde nr. 21 Ejstrup Klit, Eg-
vands Bakker og Lien med Underlien.  

Habitatnatur  

Det ansøgte er beliggende i en afstand på ca. 50 m fra Habitatnaturtyperne Grå/grøn klit 2130 og 
enebærklit 2250. mod nordøst. Og ca. 100m fra Habitatnatur-typerne surt overdrev 6230 og kalkover-
drev 6210 mod sydvest.  

Bilag 4 arter  

Desuden omfatter området beskyttelse af bilag IV arterne, stor vandsalamander, spidssnudet frø, od-
der og markfirben. Der er intet særligt artskendskab knyttet til matriklen. Ift. bilag IV kan nævnes at 
de pågældende arter er lokalt forekommende, men der er ikke kendskab til forekomster indenfor ma-
triklen eller i det umiddelbare nærområde. Jammerbugt kommune vurderer at det ansøgte ikke vil 
have negativ påvirkning af arter og natur-typer på udpegningsgrundlaget 

…” 
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Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 30. marts 2022. I besigtigelsen 
deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem 
Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Jane Koller. For Jammerbugt Kommune mødte 
Vagn Klitgaard. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Marian Stenholm. Trine Trolle var 
mødt sammen med Niels Vestergaard Nielsen og tømrermester Esben Hede. 

Ved opmåling af den eksisterende bebyggelse inklusive et overdækket areal på 22,5m2 er denne i alt 
på155,5m2 medens den nye bebyggelse vil blive på i alt 180m2 med en forlængelse af bygningen mod 
vest på 8 m, som vist på situationsplanen. 

Jammerbugt Kommune havde ingen bemærkninger til det ansøgte. 

Danmarks Naturfredningsforening kunne acceptere det ansøgte, bl.a. fordi udvidelsen på 8 m mod 
vest for en dels vedkommende vil blive ind i et krat med rynket rose. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Sanden, Slette Å betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation 

i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, 

hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  
 
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 

ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 

af arter, som området er udpeget for.  
 
Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der 

er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle 

livsstadier.  
 
Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 
 
Fredningsnævnet kan på baggrund af modtagne oplysninger om bebyggelsens udvidelse, de anvendte 
materialer samt placering mv. meddele godkendelse af det ansøgte projekt. 

Klagevejledning 

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 naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevare-
klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-
side 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, 

http://www.naevneneshus/
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 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet 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 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis 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 en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 

medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 afgørelses-
udkast i partshøring. 

En dispensation 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 dispensationen bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

Med venlig hilsen 

 
Niels Bjerre 

http://www.naevneneshus/
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Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 
2. Jane Koller, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Jammerbugt Kommune, att. Vagn Klitgaard, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt, 
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest, 
12. Trine Trolle. 
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