Afgørelser – Reg. nr.:

03624.00

Fredningen vedrører:

Sonnerupgård

Bemærkninger:

Domme:

Taksationskommissionen:

Miljø- og Fødevareklagenævnet:

Fredningsnævnet:

12-02-1966

Forslag:

Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst

•
FREDNINGSNÆVNET>

e

'::;~:~r'

I"

•

'. ..

REG. NR.

GENPART.

I

" 'ir""!,.'

Matr.nr. l.!l' l st, 1 g, 2 fl og
2 ~ Sonnerupgård Hovedgård,Kirke

3tJY
Anmelder:

Hvalsø sogn

og matr.nr.
l ~, 8 ~, 8 ~ og 13
Nørre Hval~ø by, Kirke Hvalsø sogn.

Predningedeklaration.

el

Undertegnede
tiltræder

Den almindelige

Dledbindende

Sonnerupgård

virkning

hørende arealer,

for
der

brandforsikring
oe og senere

trembyder

for land bygninger

ejere

meget store

fredning

at de ti

landskabelige

værdier.
Arealerne
l.-ret

SOM

er beliggende

i Hvalsø-Særlose

kommuneog er matr1ku-

anført under punkt l):

•

.

f

1) Sonnerupøgårdø

Kirke Hvalsø sogn og metre nr.

rupgård hovedgård,

at-Hørre

a

matr. nr. l A, 1 .2" l g, 2

jorder,

Hvalsø by, Kirke Hvalsø sogn,

tredes

og 2 .ll at Sonn.....

l .9., 8

lh

8.Q. og

13

at tie-

med det forcål,

......

e

••

vare det værdifulde

og karakteristiske

væee~t11gt

er bestemt

at:

Store

og ubrudte

marker.

enkeltstående

treer

landskab,

som nu findes

Mindre akovbevokoninger,

og

801

oc

trægrupper

samt skovbryn_

!

2) Det

et

tor at opnå og bevare den 1 punkt l beskrevne

sat, at arealerne tremdeles benyttes til almindelig
,. sKovbrugedr1:tt

og det skal almindeligvis

a) at udstykke

arealerne

tilstand

forud-

landbrugs-

og

ikke være tilladt:

eller

b) at bebygge arealerne.
Undtaget
bygninger

herfra

er avlø-,

tjenende

den nuværende kursusvirksomhed

1ndretn1nger

nødvendige

o) at optøre

boder,

anbr1qe

økovbrugø- og beboelø8øbygn1nger

ledn1ngemaster

samt andre

tor &æealemes dr1t't,

skure og lignende
eller

s~Dde

1ndN'tninger

8Ult

eller

foranstaltninger,

at

/

d) at foretage afgravninger

eller

pc'\fyldninger af det naturli-

ge jordsmon, herunder at opfylde s",er og yandh~ler,
e) at henkaste affald

på arealerne.

Det skal dog· være tilladt

på egnede steder at henlægge affald
f) at nedbryde

stengærder

på ejendommen,

og jordvolde.

3) Ovenotliende er dog ikke til hinder for at den nuværende vej fra

Hvalsø til Soderup gennemSonnerupøUrds

jorder torlæggee nord om

Sonnerupgård, således at denne linieføring
aftale

fastlægges

efter

næmere

mellem ejeme af Sonnenpg!lrd, Hvalaø-Særl0se kommunes aogne.
og f:redn.1:ngsnævnet.
.
.
er fredningsnævnet tor Roskilde amt8r~d8kreds

,..
råd, fredn1ngøplanudvalpt
I'

Påtalebe~tt1get

..

"I

-

I"

.

og

;,.

fredningsplanudvall~t.io~~~der1ksborg og Roskilde amtsrådokredse
eller-såfremt

dette skulle blive ophævet - ministeriet

for kul.tu-

ralle anliggender,
5) Nærværende

deklaration

den respekterer
pligtelser

som serv1tutsti~ende,

de ejendommenpÅhvilende

og pantehæftelser,

blad i tingbogen •
•
Fredn1n&en finder
eningslovens

begære s lyst

sen:itutter,

byrder, for-

hvorom henvises til ejendommMens

jtr.

sted ifølge overenskomst,

§ 11 øtk. l og gennemføres uden erstatning

nen alminde11ge Brandforsikring' for
København,

idet

den 16. december

ooturfredtil ejerne.

Laud bygninger •..

1965.

Mg. K. A. Olesen.

POraDøtAende deklarat10n er dags dato godkendt af fredningsDævnet

i medter at naturfredningoJ.ovens

~J,

§ 11 stk. l.

, den 12.

Fp.EnNING~Jrl/~VNET FOR
RO~Ktt,P.ii t\MT~;mj~DSK1~EUSM. V.

feb

Indført i dagbogen
den 15. FEB. 1966
Lyst.Bd. II
Akt.nr • .N. - 565
Roskilde Herredsret.
Legitimation
S.Buhl

forevist.
/S.Kjær.
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FREDNINGSPLAN U DVALG EN E
FOR
FREDERIKSBORG. KØBENHAVN
OG ROSKILDE AMTSR.l.DSKREDSE
NYROPSGADE 22.4 V. - BY. 9565
MÅL:
DATO:

I .. 10000
"0

-.3 - 65.

-"TEGN. NR:
RETTET:

50qn

Til kort.

DISPENSATIONER >

Afgørelser - Reg. nr.: 03624.00
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning

REG. NR.
FREDNINGSNÆVNET

'6 b

2 L, . o O

TelefoD 53651068

FOR ROSKILDE AMT
DommerkoDtoret iK8ge

JerobaDegade 7,4600 K8ge

Landinspektør
Godik Godiksen
Stestrup Oldvej 81
4360
Kirke Eskilstrup.

Modtaget
l
Skov-og Natu rstyrelsen

Den

30/7 1992

PS

44/91

3 1 JULI 1992

Ejendom:

Matr. nr. 1 ~ m.fl. Sonnerup Hovedgård, Kirke-Hvalsø
og 1 ~ m.fl. Nørre Hvalsø, Kirke-Hvalsø.
Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-53-4/257/10-91.
Landinspektør G. Godiksens j.nr.: 4586.

Ved brev af 23. december 1991 har De for ejeren
ejendom ansøgt om fredningsnævnets
stillingtagen
udstykning af et skovareal fra Sonnerupgård.

af den ovennævnte
til en påtænkt

Udstykningssagen
vedrører matr. nr. 1 a, 1 c, 1 g, 2 a og 2 b
Sonnerup Hovedgård, Kirke-Hvalsø,
og matr. nr. le, 8 b, 8 c og
13 Nørre Hvalsø by, Kirke-Hvalsø.

•

Baggrunden er, at samtlige disse matr. nr. er omfattet af en
fredningsdeklaration,
der er tinglyst d. 15. februar 1966. Matr.
nr. 8 c Nørre Hvalsø er desuden omfattet af Overfredningsnævnets
afgørelse af 24. november 1980 om fredning af et nord og øst for
Kirke-Hvalsø beliggende område. Der er i begge tilfælde tale om
tilstandsfredninger.
Iflg. deklarationen
fra 1966 er det almindeligvis ikke tilladt at udstykke arealerne.
Det fremgår af sagen, at skovarealerne
og bebyggelsen på disse
agtes anvendt uændret og at det nye skel følger skovens nuværende afgrænsning mod de dyrkede marker. Det er oplyst, at det ikke
er hensigten at foretage ændringer af bestående forhold.

- 2 -

Under hensyn til det oplyste om, at det ikke er hensigten at foretage ændringer af bestående forhold, finder fredningsnævnet
ikke,
at den ansøgte udstykning er i strid med fredningernes
formål.
Fredningsnævnet har derfor ingen indvendinger imod, at den ansøgte udstykning gennemføres, jfr. for så vidt angår deklarationen
tinglyst den 15. februar 1966 naturfredningslovens
§ 34 og naturbeskyttelseslovens
§ 66, og for så vidt angår sagen iøvrigt bekendtgørelse nr. 453 af 11. juni 1992 om udstykningskontrollen.
Fredningsnævnets

afgørelse

er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens
§ 104, stk. 3, jfr.
§ 104, stk. 1, 1. pkt. sammenholdt
med § 50 og §'§ 86 og 87:
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelseD er meddelt, klages
til Naturklagenævnet
over afgørelsen. Klageberettigede
er:
Adressaten for afgørelsen. (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig
interesse i afgørelsen.
En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som
derpå vil sørge for sagens videresendeIse til Naturklagenævnet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes
i dag (naturfredningslovens
§ 64 a sammenholdt
telseslovens § 104,stk. 1, 1. pkt.).

inden 5 år fra
med naturbeskyt-

FREDNINGSNÆVNET

Tdefon

FOR ROSKILDE

FS 72/95

MIT

Dommerkontoret
i K"J,:e
JernhaneJ,:llde 7, 4601l K"J,:e

Infrastrukturregion
Grønvej

08 / 01- 9 6

Deri

OSB bane

53 65 10 68

GENPAR1tH orientering

Sjælland

3

4700 Næstved.

Ejendom:

Matr.

beliggende
Roskilde

nr. l ~ m.fl. Sonnerup

Hovedgård,

Kirke Hvalsø

ved Solhøj.

Amt, Naturafdelingens

OSB bane,

infrastruktur

I skrivelse

j.nr.: 8-70-51-8-257-1-95.

Sjællands

af 1. december

1994

j.nr.: Ca 004 161/Ad.

(j.nr. CA 004 16101) til Ros-

kilde amt, har OSB udbedt sig fredningsmyndighedernes
tarer til en påtænkt gennembrydning
Solhøj

i Hvalsø

Baggrunden
hvorfor

kommen-

af et fredet stendige

ved

kommune.

er, at DSB ønsker

der skal skaffes

at nedlægge

erstatningsvej

en baneoverkørsel,

til de berørte

lods-

ejere.
Amtets

landskabskontor

videresendt

har ved skrivelse

sagen hertil med sine bemærkninger,

sen af, om den ønskede tilladelse
fattelse
nerupgårds

henhører

under

jorder,

fredningsdeklaration,

Formålet
rakteriske

\tt)

stemt

af:

af 13. februar

med

Store

er

som nu

og ubrudte

kompetence,

ligger,

som er tinglyst

fredningen

landskab,

diget

idet afgørel-

kan gives, efter amtets

fredningsnævnets

hvorpå

1995

marker.

omfattet

den 15. februar

"at bevare
findes

er

op-

da Sonaf

en

1966.

det værdifulde

og ka-

og som væsentligt

er be-

Mindre

skovbevoksninger,

- 2 -

trægrupper

og enkeltstående

Efter deklarationens
afgravninger

Der

blev

pkt. 2 er det bl.a. forbudt

eller

at nedbryde

påfyldninger

stengærder

den

27.

blev derefter
at tilsende

marts

nævnet

at foretage

af det naturlige

jordsmon

og

på

stedet.

De

af ll. april 1995 herfra

anmodet

om

og jordvolde.
1995

i skrivelse

det påtænkte

træer samt skovbryn".

afholdt

en fuldstændig

et møde

og nøjagtig

arbejde

og dets konsekvenser

af

september

beskrivelse

for det fredede

af
om-

råde.

I skrivelse
vurdere

29.

1995 anmodede

De

amtet

om

at

sagen påny.

Den redegørelse,

som nævnet

anmodede

om den

ll. april

1995,

er ikke fremkommet.
Det er under

mødet

den

27. marts

o

27. november

1995 pa stedet

ud over diget

vil komme

arealer,

det

idet

den eksisterende

vil

1995 og endnu

konstateret,

et møde

at erstatningsvejen

til at berøre andre af Sonnerupgårds
være

nødvendigt

at udvide

og

at fredningsnævnet

da ekspropriationskommissionen

har godkendt

Fredningsnævnet

til

er

i henhold

med naturbeskyttelseslovens
vedrørende

§

ikke er kompetent,
løsningen.

deklarationen

50 kompetent

til at træffe

såvel

videlse

af vejen med den deraf følgende tunge trafik.

digegennembrud

at der er tale om et hovedgårdsdige,

i århundreder

sens opfattelse

et eventuelt

sammenholdt

gørelse

eksisteret

befæste

vej.

DSB har gjort gældende,

Det er oplyst,

den

og som efter Skov-

er særdeles

Under hensyn

hertil

gennembruddet

som

af-

som ud-

der har

og Naturstyrel-

bevaringsværdigt.

er det nævnets opfattelse,
etableringen

at såvel dige-

af erstatningsvejen

er

stri-

-

dende

imod

fredningens

3

formål,

-

hvorfor

den påtænkte

løsning

ikke kan godkendes.
Fredningsnævnets
Følgende

fremgår

sammenholdt

•

afgørelse
af

er enstemmig.

naturbeskyttelseslovens

§

78,

stk.

2,

med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen

er meddelt,

ges

Klageberettigede

til

Naturklagenævnet

over

afgørelsen.

kla-

er:
Adressaten

for afgørelsen,

dispensation)
ningsforening
væsentlig
En evt.

I

offentlige
og

lokale

interesse
klage

skal

(det vil sige den, der har søgt om
myndigheder,
foreninger

og

Danmarks
lignende,

som

har

en

i afgørelsen.
indgives

skriftligt

til fredningsnævnet,

som derpå vil sørge for sagens videresendeIse
nævnet.

Naturfred-

til Naturklage-
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FREDNINGSNÆVNET

Telefon 56 65 10 68
Fax
56 65 64 96
FS
64/2000
Den
5. februar 2001

FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret i Køge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Roskilde Amt
Teknisk Forvaltning
Vandmiljø- og Naturkontoret
Køgevej 80
4000 Roskilde

Ejendom:

GENPART
til orientering

Matr. nr. 2 a Sonnerup

beliggende
Roskilde

i Tadrerød
Amt,

3b2~.00

Hovedgård,

Kirke Hvalsø

Bæk ved Tadre Mølle.

Teknisk

Forval tning,

torets

Vandmilj ø-

j.nr.:

og

Naturkon-

8-70-51-8-257-4-2-97
8.1/22.12.00

Roskilde,

Teknisk

I skrivelse
nævnets

Forvaltnings

af 22. december

tilladelse

j. nr.: 8-16-22-257-1-98

2000 har De ansøgt

til at etablere

Bæk, idet der ved Tadre Mølle
som en spærring
..

Det fremgår
faunapassagen

funktion.

dres.

er at skabe

bedre forhold

ration

og smådyr.

og de indsendte
indflydelse

Derimod

der fungerer

tegninger,

at

på Tadre Mølle

og

vil bygværkets

bedre

gydeforhold

udseende

for ørreder

ænog

hvor

ombygningen
af

skal

fredningsnævnet

ske, er omfattet
den

12.

af dekla-

februar

1966

og

den 15. februar 1966.

Fredningens

formål

karakteristiske

boder,

er at

sikre

og bevare

landskab på Sonnerupgårds

Ifølge deklarationen
føre

ørreder

i Tadrerød

for andre smådyr.

godkendt

tinglyst

ti

ansøgning

dens nuværende

Ejendommen,

findes et bygværk,

ikke vil få nogen

Formålet

en faunapassage

for opstrømsvandrende

af Deres

om frednings-

skure

er det almindeligvis
og

lignende

det

værdifulde

og

jorder.
ikke tilladt

indretninger

eller

at op-

skæmmende

-2foranstaltninger

Det er oplyst,
nerende
Under
det

i det fredede område.

at anlægget

i forhold
hensyn

til det nuværende

hertil

ansøgte

ikke

ningsnævnet

ikke på nogen måde vil blive domi-

er

tillader

er

det

i

strid

derfor

fredningsnævnets
med

Følgende
..

afgørelse

fremgår

sammenholdt

med

§

af

opfattelse,

fredningens

i medfør

vens § 50, stk. l, at det påtænkte
Fredningsnævnets

anlæg.

formål.

at

Fred-

af naturbeskyttelseslo-

arbejde gennemføres.

er enstemmig.

naturbeskyttelseslovens

§

78,

stk.

3,

86 og 87:

§

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen

er meddelt,

ges

Klageberettigede

til

Naturklagenævnet

over

afgørelsen.

kla-

er:
Adressaten

for afgørelsen,

dispensation),
ningsforening
væsentlig
En

evt.

offentlige
og

lokale

interesse
klage

(det vil sige den, der har søgt om
myndigheder,
foreninger

og

Danmarks
lignende,

Naturfredsom

har

en

i afgørelsen.

skal

indgives

skriftligt

til

fredningsnævnet,

som derpå vil sørge for sagens videresendelse

til Naturklage-

nævnet.
Tilladelsen

må

ikke

Rettidig

klage

gørelse,

medmindre

Tilladelsen
i dag

udnyttes,

har opsættende

før

virkning

klagemyndigheden

bortfalder,

klagefristen

§

bestemmer

66, stk. 2).

Med venlig hilsen

udløbet.

for den påklagede

hvis den ikke udnyttes

(naturbeskyttelseslovens

er

af-

andet.
inden 3 år fra

le

Modtaget ~
Skov- og Naturstyrelse~
-;

'''.

'''0p

. . 1'1,. ~U0-J

FREDNINGSNÆVNET

Telefon S6 65 10 68
Fax
S6 6S 64 96
FS
86/2004
Den 20. oktober 2004

FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret i Køge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Hvalsø Kommune
Teknik- og Miljøforvaltning
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

Ejendom:

Matr. nr. l a Sonnerup

beliggende

Tølløsevej

Hvalsø kommunes
Roskilde

Hgd., Kirke Hvalsø

53, Hvalsø

j.nr.: 006-0001a.

Amt, Teknisk

forvaltnings

j.nr.: 8-70-51-8-257-3-01

I skrivelse
den

af 31. august 2004 har De for ejeren af

ovennævnte

tilladelse

ej endom

til

udvidelse

samt indretning

..

Ejendommen
jendommen
difulde
sentligt

af

om

fredningsnævnets

værelseskapaciteten

af et nyt kursuslokale.

er omfattet

deklaration,

ansøgt

tinglyst

fredes

af en den
15. februar

med det formål

og karakteristiske
består

af

skovbevoksninger,

store,

12. februar

1966, hvorved

at bevare

landskab,
ubrudte

trægrupper,

1966
e-

det vær-

som i alt væmarker,

mindre

enkeltstående

træer

samt skovbryn.
Det

er

forbudt

dog bygninger,
Det

er oplyst,

ring af vinduer

•

at

bebygge

arealerne.

Undtaget

er

der tjener kursusvirksomheden.
at det ansøgte
m.v. i tag .

forudsætter

etable-

• t~

'1

;,

Side 2/3

Under

hensyn

mæssige

til

de

ændringer,

formål,

har

der ikke strider mod fredningens

afgørelse

fremgår

af

stk. 3, sammenholdt

•

kan

inden

meddelt,

med

Danmarks
er og

indvendinger.

er enstemmig.

§

78,

afgørelsen

er

86 og 87:

§

fra

§

den

dag,

til Naturklagenævnet

sen. Klageberettigede

har søgt

ingen

naturbeskyttelseslovens

4 uger

klages

Adressaten

bygnings-

derfor det ansøgte.

Fredningsnævnets

Der

udvendige

fredningsnævnet

Nævnet tillader

Følgende

beskedne

for

afgørel-

sige

den,

er:

afgørelsen,

(det vil

om dispensation),

offentlige

Naturfredningsforening

lignende,

over

som

har

en

der

myndigheder,

og lokale foreningvæsentlig

interesse

i

afgørelsen.
En

evt.

klage

ningsnævnet,

som

deresendelse
Det

skal
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FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde
Tlf.: 56 64 27 26, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk

HSV Ejendomme ApS
Sandbjergvej 11
2970 Hørsholm
FS 18/2014
Den 25. august 2014

Ejendom: Matr. nr. 2a og 2c, Sonnerup Hgd, Kirke Hvalsø
Beliggende: Taderød Skov
Lejre kommunes j.nr.: 14/3 135
Naturstyrelsens j.nr.: NST-4112-02403

I e-mail af 13. maj 2014 har Lejre Kommune på vegne af ejeren af
ovennævnte ejendom (HSV Ejendomme ApS) ansøgt om
fredningsnævnets tilladelse til at etablere to søer i Taderød Skov.
Det fremgår af ansøgningen og de indsendte fotos samt kortbilag
(mærket Sonnerupgård Gods Tadre Skov), at der ønskes tilladelse til at
etablere en sø på matrikelnummer 2a, Sonnerup Hgd., Kirke Hvalsø samt
en sø på matrikelnummer 2c, Sonnerup Hgd., Kirke Hvalsø.
Søerne skal bidrage til, at området kan fremstå som et attraktivt levested
for områdets dyreliv, særligt vandfugle, insekter og padder. Især vil sø
nr. 1 bidrage med oplevelser for skovens gæster, idet søen vil kunne ses
fra skovvejen.
Sø nr. 1 vil udgøre 3.000—4.000 kvm, og etableres på matrikelnummer
2a. Sø nr. 2 vil udgøre 1.500—2.000 kvm., og etableres på
matrikelnummer 2c. Begge søer etableres med en maksimal dybde på
2,5 meter, og brinkerne får hældning på 1:3 eller 1:5. Det opgravede
materiale udjævnes så naturligt som muligt på de omkringliggende
arealer i tilknytning til søen.
Ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets deklaration af 12. februar
1966 vedrørende Sonnerupgård.
Fredningsdeklarationens formål er at bevare det værdifulde og
karakteristiske landskab, som det var på fredningstidspunktet, og som
væsentligt er bestemt af store og ubrudte marker, mindre
skovbevoksninger, trægrupper og enkeltstående træer samt skovbryn.

Ifølge deklarationens pkt. 2, litra d, er det ikke tilladt at foretage
atgravninger eller pfyIdninger at det naturlige jordsmon, herunder at
opfylde søer og vandhuller.
Lejre Kommune har i brev at 13. maj 2014 vurderet, at det ansøgte ikke
strider mod fredningens formål. De to søer vil bidrage positivt til
omrdets biodiversitet og landskabsoplevelse. Projektet er tilpasset
omrdets naturlige terræn og er placeret i lavtliggende dele af skoven.
Søerne vil opleves som en naturlig del af landskabsbilledet.
Afgøre I se

I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda
Lauritsen, samt nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Ole Møller.
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig
Etablering at de to søer vil forbedre omrkets biodiversitet og forøge
landskabsoplevelsen, og projektet er tilpasset omrdets naturlige terræn.
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med
fredningens forml. Fredningsnævnet tillader derfor i medfør at
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte arbejde
gennemføres.
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens
50, stk. 2 og 3 er opfyldt.

§

Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.
Klagevejledning

Afgørelsen kan pklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4
uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Tilladelser m ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage
har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.
Klageberettiget er adressaten for afgørelsen (det vil sige den, der har
søgt om dispensation), ejeren at ejendommen, offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening, lokale eller landsdækkende foreninger
og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen med flere.
Der henvises til naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, sammenholdt med
§ 86 og § 87.
Klagen skal indsendes til Fredningsnævnet for østsjælland s vidt muligt
elektronisk p oestsjaellandfredningsnaevn.dk eller pr. brev til
Fredningsnævnet for østsjælland, Ved Ringen 1, 4000 Roskilde.

Fredningsnævnet videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet
sammen med afgørelsen og det materiale, der er indght i sagens
bedømmelse. Klageren vil modtage kopi af brevet til Natur- og
Miljøklagenævnet.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af
klage, at der indbetales et gebyr p 500,- kr. Klageren modtager en
opkrævning p gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, n& nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet for østsjælland. Klageren skal
benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. I visse tilfælde
tilbagebetales gebyret til klageren. Der henvises til Natur- og
Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.
Med venli2. hilsen
/C

-I

Linda Lauritsen
Kopi til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ejer HSV Ejendomme ApS, Sandbjergvej 11, 2970 Hørsholm
Ansøger Skovfoged Rene Didriksen (rdi@skovdyrkerne.dk)
Lejre Kommune (camh@leire.dk)
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø (nst@nst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100
København ø (dn@dn.dk)
DN Lejre v/Tove Binzer, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø
(Lejre3dn.dk) og (tove.binzer@gmail.com)
Friluftsrdet, frfriluftsraadet.dk
Friluftsrdet, lokalafdeling, Roskilde/Lejre v. formanden Tove
Binzer, roskilde@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København
V (natur@dof.dk), Lokalafdelinger: (leire@dof.dk),
Nævnsmedlem Karin Haldrup
Nævnsmedlem Ole Møller

FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde
Tlf.: 56 64 27 26, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Anders Puge Kjær Knudsen
Tølløsevej 53
4330 Hvalsø

FN-ØSJ-38-2016
Den 15. november 2016

Ejendom: Matr. nr. 1a og 1k Sonnerup Hgd, Kirke Hvalsø
Beliggende: Tølløsevej 53, 4330 Hvalsø
Lejre Kommunes j.nr.: 16/11110
SVANAS j.nr.: 511-00226
I e-mail af 9. september 2016 har Lejre Kommune på vegne af ejeren af ovennævnte
ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at foretage jordforbedrende tiltag
på ejendommen.
Det fremgår af ansøgningen med tilhørende bilag, at der ønskes tilladelse til at foretage terrænregulering for at forbedre de dyrkningsmæssige forhold på ejendommen.
Det berørte areal er tre mindre lavninger på i alt 10.501 kvm. Der ønskes tilladelse til
at tilføre i alt 500 tons jord i 0,5 meters højde.
På følgende kort er placeringen af lavningerne vist med røde prikker.

Ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 12. februar 1966 vedrørende Sonnerupgård.
Fredningens formål er at bevare det værdifulde og karakteristiske landskab, som nu
findes, og som væsentligt er bestemt af store og ubrudte marker, mindre skovbevoksninger, trægrupper og enkeltstående træer samt skovbryn.
Det fremgår af fredningsafgørelsen, at det er forudsat, at arealerne fremdeles benyttes til almindelig landbrugs- og skovbrugsdrift, og det skal almindeligvis ikke være
tilladt for eksempel at foretage afgravninger eller påfyldninger af det naturlige jordsmon, herunder at opfylde søer og vandhuller.
Lejre Kommune har i brev af 9. september 2016 vurderet, at omfanget af terrænreguleringen er af en sådan størrelse, at den har underordnet betydning for landskabet.
Topografien i området er meget varieret, og en påfyldning af 50 cm. jord i bunden af
de tre lavninger vil ikke påvirke det samlede landskabsudtryk.
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har i e-mail af 22. september 2016 oplyst, at
det ansøgte efter styrelsens vurdering ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Afgørelse
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lauritsen, samt
nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Ole Møller.
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.
De ønskede terrænændringer vil ske på opdyrket areal og med jordpåfyldning på op til
50 cm. Det er fredningsnævnets vurdering, at den ønskede jordforbedring med terrænregulering i de tre lavninger ikke vil medføre nogen væsentlig ændring af det
samlede landskabsudtryk og ikke vil påvirke landskabets karaktertræk. Det er derfor
fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.
Fredningsnævnet tillader således i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at
det påtænkte arbejde gennemføres.
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og
3, er opfyldt.
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre nødvendige
tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt,
jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. 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 Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, der findes via
Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.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 Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den,
der klager, indbetaler et gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes 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 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.
Tilladelsen 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 tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Med venlig hilsen

Linda Lauritsen

Kopi til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ejer Anders Puge Kjær Knudsen, Tølløsevej 53, 4330 Hvalsø
Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
(svana@svana.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
(dn@dn.dk)
DN lokalafdeling: Lejre (lejre@dn.dk)
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)
Friluftsrådet, lokalafdeling, Roskilde/Lejre v. formanden Tove Binzer,
(roskilde@friluftsraadet.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V
(natur@dof.dk),
Lokalafdeling: (lejre@dof.dk),
Nævnsmedlem Karin Haldrup
Nævnsmedlem Ole Møller

FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde
Tlf.: 56 64 27 26, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk
Lejre Kommune
(landzone@lejre.dk)

FN-ØSJ-50-2016
Den 9. marts 2017

Ejendom: Matr. nr. 1a Sonnerup Hgd, Kirke Hvalsø
Beliggende: Tølløsevej 53, 4330 Hvalsø
Lejre Kommunes j.nr.: 16/16083
Miljøstyrelsens j.nr.: 511-00418

I e-mail af 8. december 2016 har Lejre Kommune på vegne af ejeren af
ovennævnte ejendom fremsendt en ansøgning om fredningsnævnets tilladelse til at anlægge et orangeri til brug for kursusvirksomheden på
ejendommen.
Det fremgår af ansøgningen, at orangeriet vil være på 20 x 20 meter og
udføres i glas og jern, med en sokkel af mursten. Orangeriet placeres
centralt i bygningsmassen på ejendommen og vil derfor være omkranset
af den allerede eksisterende bebyggelse på ejendommen.
Ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 12. februar
1966 vedrørende fredningen af Sonnerupgård.
Fredningens formål er at bevare det værdifulde og karakteristiske landskab, som væsentligt er bestemt af store ubrudte marker, mindre skovbevoksninger, skovbryn, trægrupper samt enkeltstående træer.
Efter fredningsafgørelsens pkt. 2 a og b, skal arealerne benyttes til almindelig landbrugs- og skovbrugsdrift, og det er ikke tilladt at udstykke eller
bebygge arealerne. Undtaget herfra er dog avls-, skovbrugs- og beboelsesbygninger samt bygninger tjenende den nuværende kursusvirksomhed samt andre indretninger nødvendige for arealernes drift.
Lejre Kommune har i e-mail af 8. december 2016 bl.a. oplyst, at det er
kommunens vurdering, at et orangeri til brug i kursusvirksomheden på
ejendommen ikke strider mod fredningens formål. Med sin placering vil
orangeriet ikke virke skæmmende, og orangeriet vil derfor have en minimal påvirkning af det omkringliggende landskab.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har i e-mail af 19. december
2016 oplyst, at det ansøgte efter styrelsens vurdering ikke vil medføre
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder
for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Afgørelse
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lauritsen, samt nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Ole Møller.
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.
Fredningsnævnet tillader i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, at det påtænkte byggeri gennemføres. Fredningsnævnet har ved
denne afgørelse lagt vægt på, at orangeriet med den valgte placering
ikke vil skæmme det omkringliggende landskab og på, at det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens
formål.
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 2 og 3, er opfyldt.
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet,
Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. 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 en klageportal, der findes via Borger.dk
eller Virk.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 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.
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.
Tilladelsen 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 tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den
er givet.

Med venlig hilsen

Linda Lauritsen

Kopi til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø (mst@mst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø (dn@dn.dk)
DN lokalafdeling: Lejre (lejre@dn.dk)
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)
Friluftsrådet, lokalafdeling, Roskilde/Lejre v. formanden Tove Binzer, (roskilde@friluftsraadet.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København
V (natur@dof.dk),
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling: (lejre@dof.dk),
Nævnsmedlem Karin Haldrup
Nævnsmedlem Ole Møller

FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde
Tlf.: 56 64 27 26, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk
Lejre Kommune
(landzone@lejre.dk)

FN-ØSJ-36-2017
Den 8. september 2017

Ejendom: Matr.nr. 1a Sonnerup Hgd, Kirke Hvalsø
Beliggende: Tølløsevej 53, 4330 Hvalsø
Lejre Kommunes j.nr.: 17/7167
Miljøstyrelsens j.nr.: SVANA 511-00873

Lejre Kommune har i e-mail af 29. juni 2017 og i en revideret e-mail af
29. august 2017 på vegne af ejeren af ovennævnte ejendom søgt fredningsnævnet om tilladelse til at ændre placeringen af et orangeri, som
fredningsnævnet gav dispensation til den 9. marts 2017 (FN-ØSJ-502016).
Der er tale om et orangeri på 20 x 25 meter på de længste sider. Orangeriet udformes som en L form. Det opføres i glas og jern og med en sokkel af mursten. Orangeriet ønskes opført i forlængelse af en silo og en
gammel svinestald og vil dermed være placeret mellem eksisterende
bygninger på godset. Orangeriet skal anvendes som kursuslokale.
Ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 12. februar
1966 vedrørende fredningen af Sonnerupgård.
Fredningens formål er at bevare det værdifulde og karakteristiske landskab, som væsentligt er bestemt af store ubrudte marker, mindre skovbevoksninger, skovbryn, trægrupper samt enkeltstående træer.
Efter fredningsafgørelsens pkt. 2 a og b, skal arealerne benyttes til almindelig landbrugs- og skovbrugsdrift, og det er ikke tilladt at udstykke eller
bebygge arealerne. Undtaget herfra er dog avls-, skovbrugs- og beboelsesbygninger samt bygninger tjenende den nuværende kursusvirksomhed samt andre indretninger nødvendige for arealernes drift.
Lejre Kommune har i e-mail af 29. august 2017 bl.a. oplyst, at det er
kommunens vurdering, at et orangeri til brug i kursusvirksomheden på

ejendommen ikke strider mod fredningens formål. Med sin placering i forlængelse af svinestalden, vil orangeriet blive oplevet som en del af ejendommens eksisterende bygningsmasse. Orangeriet, der opføres i glas vil
ikke virke dominerende på omgivelserne og vil ikke forringe værdien af
det omkringliggende landskab.
Miljøstyrelsen har i e-mail af 14. juli 2017 oplyst, at det ansøgte efter
styrelsens vurdering ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af
habitatdirektivets bilag IV.
Afgørelse
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lauritsen, samt nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Ole Møller.
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med
fredningens formål. Med den valgte placering vil orangeriet ikke skæmme
det omkringliggende landskab. Derfor tillader fredningsnævnet i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte byggeri gennemføres.
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 2 og 3, er opfyldt.
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet,
Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. 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 en klageportal, der findes via Borger.dk
eller Virk.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 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.
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.
Tilladelsen 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 tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den
er givet.

Med venlig hilsen

Linda Lauritsen

Kopi til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø (mst@mst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø (dn@dn.dk)
DN lokalafdeling: Lejre (lejre@dn.dk)
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)
Friluftsrådet, lokalafdeling, Roskilde/Lejre v. formanden Tove Binzer, (roskilde@friluftsraadet.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København
V (natur@dof.dk),
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling: (lejre@dof.dk),
Nævnsmedlem Karin Haldrup
Nævnsmedlem Ole Møller

FREDNINGSNÆVNET FOR 0STSJÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde
Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Lejre Kommune
(land zo n e © lejre. d k)

FN-0SJ-35-2018
Den 19. september 2018

Ejendom: Matr.nr. 2c & 2a Sonnerup Hgd., Kirke Hvalsø
Beliggende: Tadre Skov
Lejre Kommunes j.nr.: 18/7379
Miljøstyrelsen j.nr.: MST-511-00592
Lejre Kommune har i e-mail at 5. juli 2018 på vegne at ejeren at oven
nævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at etablere to
nye søer i Tadre Skov.
Formålet med det ansøgte er at gøre lokaliteterne attraktive for områciets
dyreliv, heriblandt særligt vandfugle, insekter og padder.
Det fremgår at ansøgningen og det indsendte materiale, at den ene at sø
erne er en ny gravning, mens den anden sø er en oprensning at et lavtliggende areal.
Søerne etableres/oprenses med en dybde svarende til max 2,5 meter.
Langs brinker, der bugter, skabes en flad profil i forholdet 1:3 eller 1:5.
Søerne vil hver udgøre ca. 1.500-2.000 m2. Det er oplyst, at jorden ud
jævnes omkring søerne i det omfang, den fylder, i et lag på 30-50 cm,
således at det efterfølgende ser naturligt ud.
Ejendommene er omfattet at Fredningsnævnets deklaration at 12. fe
bruar 1966 vedrørende Sonnerupgård.
Fredningsdeklarationens formål er at bevare det værdifulde og karakteri
stiske landskab, som det var på fredningstidspunktet, og som væsentligt
er bestemt at store og ubrudte marker, mindre skovbevoksninger, trægrupper og enkeltstående træer samt skovbryn.
Det fremgår at fredningsdeklarationens § 2 litra d, at det ikke er tilladt at
foretage afgravninger eller påfyldninger af det naturlige jordsmon, herun
der at opfylde søer og vandhuller.

Lejre Kommune har i e-mail at 5. juli 2018 vurderet, at det ansøgte ikke
strider mod fredningens formål. Søerne vil bidrage positivt til områdets
biodiversitet og til landskabsoplevelsen i området. Søerne placeres i lavtliggende dele af skoven og vil opleves som en naturlig del at landskabet.
Afgørelse
Afgørelsen er truffet som en formandsafgørelse af fredningsnævnets for
mand, dommer Linda Lauritsen.
Søerne vil blive placeret i lavtliggende dele af skoven og vil bidrage posi
tivt til områdets biodiversitet og til landskabsoplevelsen. Herefter, og da
det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål, tillader fredningsnæv
net i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte ar
bejde gennemføres.
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens
50, stk. 2 og 3, er opfyldt.

§

Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.
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 være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla
gefristens 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 be
skyttelse af natur og miljø, og

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres forml
varetager væsentlige, rekreative interesser, nr afgørelsen berører s
danne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private
personer p 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Ge
byret reguleres årligt hvert den 1. januar.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, nr gebyret er betalt.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren fr helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklage
nævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den pklagede afgørelse er
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid,
der er medget til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby
ret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage
gebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla
ger trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklage
nævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold,
der taler imod at tilbagebetale gebyret, feks, hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts
høring.
Tilladelsen m i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke ud
nyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage
matte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk.
2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 r efter, at den
er givet.

Med venlig bil en

Linda Lauritsen

Kopi til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skovfoged og Vildtforvalter René Didriksen (rdi©skovdvrkerne.dk)
Lejre Kommune (leire©landzone.dk)
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 531 2100 København ø (mst@mst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben
havn ø (dn©dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre
(leiredn.dk);
Friluftsrdet, (fr@friluftsraadet.dk)
Friluftsrdet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (m
kilde ©fri I uftsra ad et. d k),
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København
V (natur@dof.dk),
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (leiredof.dk),

FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde
Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk
Lejre Kommune
(landzone@lejre.dk)

FN-ØSJ-24-2019
Den 1. oktober 2019

Ejendom: Matr.nr. 1k, Sonnerup Hgd., Kirke Hvalsø
Beliggende: Solhøj 2, 4330 Hvalsø
Lejre Kommunes j.nr.: 19/2481
Miljøstyrelsens j.nr.: MST-511-01215
I e-mail af 22. maj 2019 har Lejre Kommune på vegne af ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at opføre en
garage med indgangsparti.
Det fremgår af ansøgningen, at garagen vil være på 45,5 kvm., og at den
bygges til på den eksisterende bolig. Bygningen vil få en højde på 2,9
meter og vil blive opført i mursten og med samme type vinduer og døre
som i den eksisterende bygning. Der vil blive lagt fladt tagpaptag, og i
indgangspartiet etableres et ovenlysvindue i kuppelform på 1,5 kvm.
Ovennævnte ejendom er omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 12.
februar 1966 vedrørende Sonnerupgård.
Det fremgår af fredningsafgørelsen, at hovedformålet med fredningen er
at bevare det værdifulde og karakteristiske landskab, som var på fredningstidspunktet, og som væsentligt er bestemt af store og ubrudte marker, mindre skovbevoksninger, trægrupper og enkeltstående træer samt
skovbryn.
Af fredningsafgørelsens § 2, litra b og c, fremgår, at det ikke er tilladt at
bebygge arealerne, med undtagelse af avls-, skovbrugs- og beboelsesbygninger samt bygninger tjenende den nuværende kursusvirksomhed
samt andre indretninger, der er nødvendige for arealernes drift, ligesom
det ikke er tilladt at opføre boder, skure og lignende indretninger.
Lejre Kommune har i e-mail af 22. maj 2019 blandt andet oplyst, at det
er kommunens vurdering, at byggeriet ikke strider mod fredningens formål, da det opføres inden for ejendommes haverum og eksisterende bebyggelsesareal og derfor ikke vil påvirke det karakteristiske og værdi-

fulde landskab væsentligt. Bygningen vil ikke fremstå markant i landskabet, idet den tilbygges den eksisterende bolig på ejendommen og opføres
med fladt tag og i mursten, der matcher boligen.
Miljøstyrelsen har i e-mail af 5. august 2019 vurderet, at det ansøgte
ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige
udbredelsesområde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller
ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5. Miljøstyrelsen har endvidere oplyst, at det ansøgte ikke berører noget Natura
2000-område.
Afgørelse
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lauritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Ole Møller.
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med
fredningens formål. Herefter, og da den ønskede garage integreres i den
eksisterende bebyggelse indenfor ejendommens haverum, tillader fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte byggeri gennemføres.
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 2 og 3, er opfyldt.
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.
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 være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på
Borger.dk eller Virk.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. Gebyret er for private
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.
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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke
udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage
måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk.
2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at
den er givet.

Med venlig hilsen

Linda Lauritsen

Kopi til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø (dn@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre
(lejre@dn.dk)
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)
Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (roskilde@friluftsraadet.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København
V (natur@dof.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk)
Nævnsmedlem Niels Boye Jakobsen
Nævnsmedlem Ole Møller

FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde
Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk
Lejre Kommune
(landzone@lejre.dk)

FN-ØSJ-45-2019
Den 18. november 2019

Ejendom: Matr.nr. 1k, Sonnerup Hgd., Kirke Hvalsø
Beliggende: Solhøj 2, 4330 Hvalsø
Lejre Kommunes j.nr.: 19/7957
Miljøstyrelsens j.nr.: (ikke hørt)

I e-mail af 1. oktober 2019 har Lejre Kommune på vegne af ejeren af
ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at opfylde et hul med jord i en gammel kalkgrav.
Det er oplyst, at hullet giver problemer i forhold til skovdriften, fordi der
ikke kan køres med traktor på stedet. Hullet måler 15X10 meter og er
2,5 meter dybt på det dybeste sted og 30 cm op mod kanten. Hullet fyldes med 150 kubikmeter ren jord fra Sonnerupgård.
Ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 12. februar
1966 vedrørende Sonnerupgård.
Det fremgår af fredningsafgørelsen, at hovedformålet med fredningen er
at bevare det værdifulde og karakteristiske landskab, som det var på
fredningstidspunktet, og som væsentligt er bestemt af store og ubrudte
marker, mindre skovbevoksninger, trægrupper og enkeltstående træer
samt skovbryn.
Af fredningsafgørelsens § 2 litra d fremgår, at det ikke er tilladt at foretage afgravninger eller påfyldninger af det naturlige jordsmon, herunder
at opfylde søer og vandhuller.
Lejre Kommune har i e-mail af 1. oktober 2019 blandt andet vurderet, at
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, og at det ansøgte ikke
vil forringe oplevelsen af det værdifulde og karakteristiske landskab, idet
der er tale om et mindre areal, der opfyldes med en mindre mængde
jord, og idet arealet er omkranset af træbevoksning.

Afgørelse
Afgørelsen er truffet som en formandsafgørelse af fredningsnævnets formand, dommer Linda Lauritsen.
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med
fredningens formål eller med fredningsafgørelsens § 2 litra d. Fredningsnævnet har herved navnlig lagt vægt på, at hullet er opstået ved kalkgravning, ligesom der er lagt vægt på, at der er tale om et mindre areal
og på, at arealet er omkranset af skovbevoksning. Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte arbejde gennemføres.
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 2 og 3, er opfyldt.
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.
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 være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på
Borger.dk eller Virk.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. Gebyret er for private
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.
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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke
udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage
måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk.
2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at
den er givet.

Med venlig hilsen

Linda Lauritsen

Kopi til:

•
•
•
•
•
•
•
•

Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø (dn@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre
(lejre@dn.dk)
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)
Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (roskilde@friluftsraadet.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København
V (natur@dof.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk).

FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde
Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk
Lejre Kommune
landzone@lejre.dk

FN-ØSJ-69-2020
Den 28. maj 2021

Ejendom: Matr.nr. 13a Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø og 1k Sonnerup Hgd., Kirke Hvalsø
Lejre Kommunes j.nr.: 20/9755
Miljøstyrelsens j.nr.: MST-2020-70227
I e-mail af 2. december 2020 har Lejre Kommune på vegne af ejeren af
ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til lovliggørelse af et gennembrud på et beskyttet dige, som løber mellem ovenstående to matrikler.
Det fremgår af ansøgningen, at årsagen til at diget er blevet brudt, er at
man ønsker at undgå kørsel med tunge landbrugsmaskiner ind igennem
Hvalsø by og ned af Brødledsvej. Bruddet på diget er ca. 10 meter langt.
Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration af 12. februar 1966
vedrørende Sonnerupgård.
Det fremgår af fredningsdeklarationens pkt. 1, at formålet med fredningen er at bevare det værdifulde og karakteristiske landskab, som var på
fredningstidspunktet, og som væsentligt er bestemt af store og ubrudte
marker, mindre skovbevoksninger, trægrupper og enkeltstående træer
samt skovbryn.
Af deklarationens pkt. 2 fremgår, at for at opnå og bevare den beskrevne
tilstand forudsætter det, at arealerne fremdeles benyttes til almindelig
landbrugsdrift og skovdrift.
Efter deklarationens pkt. 2, litra f, skal det almindeligvis ikke være tilladt
at nedbryde stengærder og jordvolde.
Lejre Kommune har i udtalelsen af 2. december 2020 anført, at det er
kommunens vurdering, at ansøgningen om lovliggørelse bør imødekommes, da gennembrydningen er sket i relation til ejendommens landbrugsdrift og for at sikre unødvendig kørsel med store maskiner på landevejen
og igennem områder med tæt bebyggelse.

I e-mail modtaget den 20. april 2021 fra Miljøstyrelsen, er det blandt andet anført, at Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at det ikke vil beskadige eller ødelægge
yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3, eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5.
Det ansøgte er ikke beliggende i et Natura 2000-område, og Miljøstyrelsen vurderer, at det ikke kan påvirke nærtliggende Natura 2000-områder.
Afgørelse
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lauritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Ole Møller.
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med
fredningens formål. Nævnet har lagt vægt på det ansøgtes relativt begrænsede karakter og på, at bruddet er sket i forbindelse med ejendommens drift som landbrug og for at mindske kørslen med store landbrugsmaskiner i områder med tæt bebyggelse. Som vilkår for den lovliggørende dispensation stilles der krav om, at gennembrydningen alene anvendes i forbindelse med ejendommens drift som landbrug, og at diget
skal genetableres, når der ikke længere er behov for gennembrydningen i
forbindelse med ejendommens drift som landbrug.
Derfor meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, lovliggørende tilladelse til gennembrydningen. Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3,
er opfyldt.
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.
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 være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på
Borger.dk eller Virk.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. Gebyret er for private
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.
Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når
gebyret er betalt.
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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke
udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage
måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk.
2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at
den er givet.

Med venlig hilsen

Linda Lauritsen
Kopi til:
Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
(dn@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre (lejre@dn.dk)
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)
Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (roskilde@friluftsraadet.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V (natur@dof.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk).

FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde
Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk
Lejre Kommune
landzone@lejre.dk

FN-ØSJ-71-2022
Den 16. december 2022

Ejendom: Matr.nr. 1k Sonnerup Hgd., Kirke Hvalsø
Beliggende: Tølløsevej 53, 4330 Hvalsø
Lejre Kommunes j.nr.: 22-005074
Miljøstyrelsens j.nr.: MST-2022-76147
Lejre Kommune har på vegne af Anders Knudsen, der er ejer af ovennævnte ejendom, ansøgt om lovliggørende dispensation til at bevare et
spaområde, der er etableret inden for parkarealet til Sonnerupgaard
Gods.
Det fremgår af ansøgningen, at spaområdet benyttes i forbindelse med
kursusvirksomheden, som er etableret på ejendommen, og at anlægget
består af:
• Spabassin med tilhørende teknikrum og udebruser (spa overdækkes
ikke).
Teknikrummet, der endnu ikke er fuldt ud etableret, vil blive på 24 m2 og
vil være nedgravet, så kun ca. 20 cm er synligt over terræn. Der etableres en gangsti omkring teknikrummet på 6 m2.
Spabadet er også nedgravet og er etableret i en terrasse på 16 m2. Ca.
30 cm af spabadet er synligt over terræn.
• Skur med bad og toilet
Skuret vil være på ca. 10 m2 og fremstå i umalet træ, med en kiphøjde
på 2,8 meter.
• Sauna
Saunaen er en tøndesauna, der vil få en længde på 4 meter, en diameter
på 2,3 meter og en højde på 2,55 m, målt fra terræn.
• Gangsti
Gangstien, som er etableret i terrassebrædder, er ca. 20 meter lang og
har en bredde på 1 meter. Fra gangstien er der etableret mindre gangstier ud til sauna (2 m2) og terrasse 3 (6,5 m2).

• 3 terrasser udført i træ og 1 badebro
Terrasse 1 og 3 er begge gravet ned i jorden, mens terrasse 2 er hævet
30 cm over jorden og kan ses fra Tølløsevej.
Terrasse 1 er på ca. 28,4 m2, og terrasse 3 er på 32 m2. Størrelsen på
terrasse 2 med badebro er 121 m2.
Ansøger har rundt om spaområdet etableret en jordvold med en bredde
på 50 cm og en højde på 50 cm. Jordvolden ønskes beplantet med en
hæk, som får en højde på 1,5 meter, så vold og hæk samlet får en højde
på 2 meter.

Situationsplan. Det med rødt angiver terrasser, gangsti og badebro, sauna er vist med gul, spa og
teknikrum er angivet med blå, udebruser med orange, skur med toilet og bad er vist med sort og
jordvolden er vist med lilla.

Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration af 12. februar 1966
vedrørende Sonnerupgård.
Det fremgår af fredningsdeklarationens pkt. 1, at formålet med fredningen er at bevare det værdifulde og karakteristiske landskab, som var på
fredningstidspunktet, og som væsentligt er bestemt af store og ubrudte
marker, mindre skovbevoksninger, trægrupper og enkeltstående træer
samt skovbryn.
Af deklarationens pkt. 2 fremgår, at for at opnå og bevare den beskrevne
tilstand forudsætter det, at arealerne fremdeles benyttes til almindelig
landbrugsdrift og skovdrift.
Det fremgår af fredningsdeklarationen yderligere, at det almindeligvis
ikke skal være tilladt at bebygge arealerne. Undtagen herfra er avls-,
skovbrug- og beboelsesbygninger samt bygninger tjenende den nuvæ-

rende kursusvirksomhed samt andre indretninger nødvendige for arealernes drift. Det er heller ikke tilladt at opføre boder, skure og lignende indretninger eller at anbringe ledningsforanstaltninger eller skæmmende
foranstaltninger, samt foretage afgravninger eller påfyldninger af det naturlige jordsmon, herunder at opfylde søer og vandhuller.
Lejre Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, da anlægget er til brug for kursusvirksomheden, og da
spaområdet er etableret inden for godsets parkareal/haveareal. Det ansøgte vil derfor ikke i væsentlig grad ændre på det samlede landskabsudtryk eller påvirke landskabets karaktertræk.
Lejre Kommune vil anbefale, at der stilles vilkår om, at der skal etableres
afskærmende beplantning rundt om spaområdet, så beplantningen
skærmer for indkig fra vejen. Beplantningen skal bestå af hjemmehørende arter af buske og evt. træer, og beplantningen skal holdes tæt og vedligeholdes, og den skal have en minimumhøjde på 1,5 meter.
Lejre Kommune har endelig anført, at lovliggørelse af badebroen vil kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.
Miljøstyrelsen har i e-mail af 11. november 2022 anført, at det ikke
fremgår af det tilsendte sagsmateriale, om Lejre Kommune har vurderet
ansøgningens påvirkning af bilag IV-arter. Det ansøgte er ikke beliggende
i et Natura 2000-område, og miljøstyrelsen vurderer, at det ikke kan påvirke nærtliggende Natura 2000-områder.
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse i sagen den 14. december
2022.
Danmarks Naturfredningsforening har under besigtigelsen udtrykt betænkelighed ved det ansøgte projekt.
Afgørelse
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lauritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Aage Krogsdam.
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.
Indledningsvis skal nævnet udtrykke sin misbilligelse af, at ejeren har
udført størstedelen af det ansøgte anlæg uden forinden at have ansøgt
om fredningsnævnets tilladelse.
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med
fredningens formål. Nævnet har lagt vægt på, at spaanlægget skal anvendes til ejendommens kursusvirksomhed, og at anlægget er anlagt indenfor ejendommens haveareal. Derfor tillader fredningsnævnet i medfør

af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det udførte arbejde bibeholdes
og færdiggøres, dog på følgende nedenfor nævnte vilkår:
1. at saunaen skal graves ned i terræn, så den ikke bliver synlig fra
vejen.
2. at skuret med toilet og bad skal graves så meget som muligt ned i
terræn.
3. at der skal etableres afskærmende beplantning omkring terrasse 2
og foran skuret, hvis skuret vil kunne ses fra vejen. Beplantningen
skal bestå af hjemmehørende arter af buske med en maksimal
højde på 1,5 meter, og beplantningen skal vedligeholdes.
4. at der i øvrigt ikke må etableres afskærmende beplantning omkring spaanlægget.
5. at Lejre Kommune kan foretage en vurdering, som viser, at anlægget ikke påvirker bilag IV-arter.
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 2 og 3, er opfyldt.
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.
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 være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på
Borger.dk eller Virk.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. Gebyret er for private
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.
Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når
gebyret er betalt.
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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke
udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage
måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk.
2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at
den er givet.
Med venlig hilsen

Linda Lauritsen
Kopi til:
Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
(dn@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre (lejre@dn.dk)
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)
Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød),
(roskilde@friluftsraadet.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V
(natur@dof.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk)
Nævnsmedlem Niels Boye Jakobsen
Nævnsmedlem Aage Krogsdam.
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FN-ØSJ-82-2022
Den 16. december 2022

Ejendom: Matr.nr. 1k Sonnerup Hgd., Kirke Hvalsø
Beliggende: Tølløsevej 53, 4330 Hvalsø
Lejre Kommunes j.nr.: 22-008113
Miljøstyrelsens j.nr.: MST-2022-85055
Lejre Kommune har på vegne af Anders Knudsen, der er ejer af ovennævnte ejendom, indsendt ansøgning om lovliggørende dispensation indtil ultimo oktober 2024 til at bibeholde et cirkustelt, der er opstillet på
ejendommen.
Det fremgår af ansøgningen, at teltet benyttes til afvikling af teambuilding i forbindelse med den kursusvirksomhed, som drives på ejendommen. Teltet har en diameter på 26 meter og en højde i kip på 8 meter og
en facadehøjde på 3 meter målt fra terræn. Arealet er på ca. 530 m2.
Teltdugen er rød, og teltet er placeret på et græsareal tæt ved Tølløsevej.
Ovennævnte ejendom er omfattet af en fredningsdeklaration af 12. februar 1966 vedrørende Sonnerupgård.
Det fremgår af fredningsdeklarationen, at hovedformålet med fredningen
er at bevare det værdifulde og karakteristiske landskab, som var på fredningstidspunktet, og som væsentligt er bestemt af store og ubrudte marker, mindre skovbevoksninger, trægrupper og enkeltstående træer samt
skovbryn.
Af fredningsdeklarationens § 2, litra b og c, fremgår, at det ikke er tilladt
at bebygge arealerne, med undtagelse af avls-, skovbrugs- og beboelsesbygninger samt bygninger tjenende den nuværende kursusvirksomhed samt andre indretninger, der er nødvendige for arealernes drift, ligesom det ikke er tilladt at opføre boder, skure og lignende indretninger.

Lejre Kommune har vurderet, at teltet med den ansøgte placering er i
strid med fredningens formål, da teltet virker skæmmende på det omkringliggende landskab.
Kommunen har yderligere oplyst, at teltet også er i strid med planlovens
landzonebestemmelser, da teltet ikke er opført i tilknytning til ejendommens eksisterende bebyggelse, og da det med sit udtryk ikke er tilpasset
det bevaringsværdige kulturmiljø, som er udpeget i området i henhold til
kommuneplanen.
Miljøstyrelsen har i e-mail af 1. december 2022 udtalt blandt andet, at
der er registreret tre § 3-beskyttede vandhuller i umiddelbar nærhed af
teltets placering. Dertil findes der skovbryn øst og nord for teltet. Begge
forhold medfører, at kommunen bør vurdere projektet i forhold til påvirkning af Bilag IV-arter. Denne vurdering udestår. Det ansøgte er ikke beliggende i et Natura 2000-område, og Miljøstyrelsen vurderer, at det ikke
kan påvirke nærtliggende Natura 2000-områder.
Danmarks Naturfredningsforening har tilsluttet sig kommunens vurdering
om, at teltet er i strid med fredningens formål.
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse i sagen den 14. december
2022.
Afgørelse
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lauritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Aage Krogsdam.
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.
Indledningsvis udtrykker fredningsnævnet sin misbilligelse af, at teltet er
opstillet, uden at ejeren af ejendommen på forhånd har indhentet fredningsnævnets tilladelse hertil.
Det er fredningsnævnets opfattelse, at bibeholdelse af teltet er i strid
med fredningens formål. Nævnet har ved besigtigelsen vurderet, at teltet
skæmmer det omkringliggende landskab, og derfor kan der ikke gives
lovliggørende dispensation til at bibeholde teltet, heller ikke midlertidigt.
Ansøger pålægges derfor at fjerne teltet straks.
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 2 og 3, er opfyldt.
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 være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på
Borger.dk eller Virk.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. Gebyret er for private
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.
Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når
gebyret er betalt.
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.

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke
udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage
måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk.
2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at
den er givet.
Med venlig hilsen

Linda Lauritsen
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