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Bremdal Borger- og Grundejerforening 

agk@brauners.dk 

 

 

 

Struer kommune ansøger om tilladelse til at opsætte lav belysning langs strandsti, matr. nr. 2 kb, 

Strandbjerggård Hgd., Humlum. – R.A.F. 40/2007. 

 

Efter en besigtigelse den 29. maj 2017, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter for 

Struer kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, samt ansøgeren, Bremdal 

Borger- og Grundejerforening, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele 

tilladelse til en del af det ansøgte, da dette ikke findes at være i strid med fredningens formål.  

 

Det fremgår af fredningen, at det fredede areal ved Bremdal Strand er opdelt i et nordligt og et 

sydligt område. Det sydlige område skal efter fredningen være den del af stranden, hvor der skal 

være mulighed for at etablere toilet- og omklædningsfaciliteter for badegæster og andre faciliteter 

som for eksempel en beach-volley bane, udlejning af vandcykler og lignende. Nævnet finder, at 

opstilling af de ansøgte lamper på denne del af det fredede areal ikke vil skæmme arealet unødigt. 

 

Den nordlige del af fredningen skal efter fredningen fortsat henligge som badestrand, men der må 

ikke etableres faciliteter for badegæsterne af nogen art. Derfor finder fredningsnævnet, at opstilling 

af lamper i denne del af fredningen vil skæmme områdets naturmæssige og landskabelige værdier, 

idet lamperne vil fremtræde som et markant og dominerende fremmedelement langs stien. Derfor 

vil lamperne på denne del af det fredede areal være i strid med fredningens formål. 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 

uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 

altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-

devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-

gefristen 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, 
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 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 

virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør 

størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 

efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, 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. 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 en tilladelse bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/

	Forside
	Fredningsnævnet 05-05-2008
	Kort

	Dispensationer 2017

	Fredningsnavn: Bremdal Strand - ændring af Reg.nr. 00231.00
	Domme: 
	Taksationskommissionen: 
	Naturklagenævnet: 
	Overfredningsnævnet: 
	Fredningsnævnet: 05-05-2008
	Kendelser: Forslag  20-08-2007
	Deklarationer: 
	RegNr: 08094.00


