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Fredningsnævnet for Nordjylland SydØstlig del

Aalborg, den 30. september 2016

Mariagerfjord kommune

Teknik og Byg

Østergade 22,

9510 Arden

FN-NiS 50/2015: Befæstning af græsareal på ejd. Matr. nr. i as Mariager Kloster, Mariager jorder.

Fredningsnævnet har fra Mariagerfjord kommune på vegne foreningen Cittaslow indsendt ansøgning om

tilladelse til at etablere befæstning med henblik på etablering af et antal p-pladser på ovennævnte areal.

Det fremgår af et tinglyst dokument, at foreningen Klostervænget har bestemt, at arealet skulle være

fredet, og at fredningsnævnet skulle tillægges påtaleretten. Dokumentet er imidlertid ikke tiltrådt af

fredningsnævnet, og har derfor som udgangspunkt ingen gyldighed i forhold til fredningsnævnet.

Fredningsnævnet har herefter såvel på eget arkiv som på Landsarkivet i Viborg eftersøgt dokumentation

for, at området er underlagt fredning.

Idet ingen af disse undersøgelser har givet resultat, er det fredningsnævnets konklusion, at frednings

beslutningen er en ensidig — selvpålagt - beslutning truffet af foreningen Klostervænget. Den er derfor uden

gyldighed i forhold til fredningsnævnet, som er uden interesse i at censurere anvendelsen af arealet.

Det kan oplyses, at nævnet er bekendt med, at det i årene frem til planloven kunne forekomme, at

lodsejere, der skulle udstykke, pålagde de grunde, der skulle udstykkes, sådanne servitutbestemmelser af

æstetiske grunde, men altså uden virkning, medmindre fredningsbestemmelserne blev anmeldt til

fredningsnævnet og godkendt af dette.

Det tilføjes, at Ole Guldberg, DN, har oplyst, at fredningen var registreret i et fredningsregister for Mariager

kommune i 2002, og at det heraf fremgik, at afgørelsesdatoen skulle være 13. marts 1969 og tinglysnings

datoen 15. marts 1969. Efter de forgæves undersøgelser må det dog konkluderes, at datoerne kun

refererer til foreningen Klostervængets egen beslutning.

Fredningsnævnet skal således efter det anførte ikke give tilladelse til armering af det omhandlede areal,

og afviser derfor at behandle ansøgningen.

Afgørelsen er truffet som formandsafgørelse efter princippet i forretningsordenens § 10, stk. 5.

Torben Bybjerg Nielsen

Fmd.



Klagevej ledning

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 naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Natur- og
Miljoklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nrnkn.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 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 Natur- og
Miljøklagenævnets 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 Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet 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 klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Natur- og Miljøklagenævnet 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 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. jL § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.



Denne afgørelse sendes til:

1. Poul Roesen,
2. Danny Jensen,
3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaitning,
4. Mariagerf]ord Kommune, att. Karen Hingkjær C. Glerup-Nielsen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/Kaj Edlund,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/Flemming Thorning-Lund,
10. Cittaslow v/Mette Bay
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