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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding 
Telefon 99686800, mail: biran@domstol.dk 
 
 
 
 
 
 
Fredningsnævnets sagsnummer: FN-SJN-77-2016: Ansøgning fra Fredericia Kommune om 
dispensation til at anlægge en buslomme på ejendommen matr. nr. 22 a Egeskov, Fredericia 
jorder. 
 
Fredningsregisteret: Reg. nr. 08143.00 – Bøgeskovvej 30. 
 
Ansøgningen: 
 
Fredericia Kommune har den 21. november 2016 ansøgt fredningsnævnet om dispensation til at 
etablere en buslomme på ejendommen matr. nr. 22 a Egeskov, Fredericia jorder. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at Fredericia Kommune vil anlægge en cykelsti langs Bøgeskovvej, og 
at den eksisterende buslomme på Bøgeskovvej 30 skal ”parallelforskydes” ca. 4 meter mod syd i 
forbindelse med anlægsarbejdet for at optimere oversigtsforholdene og de trafikale forhold på 
stedet. 
 
Forskydningen af buslommen betyder, at buslommen skal anlægges på ejendommen matr. nr. 22 a 
Egeskov, Fredericia jorder, som er fredet ved kendelse, afsagt den 14. marts 2011 om fredning af 
”Ejendommen Bøgeskovvej nr. 30 i Fredericia Kommune”. Det fremgår af fredningsbe-
stemmelserne blandt andet, at der ikke må foretages terrænændringer i fredningsområdet. 
 
Ejendommen tilhører Inga Olivia Nielsen, Bøgeskovvej 30, Fredericia. 
 
Fredningsnævnet skal derfor tage stilling til, om der kan dispenseres til projektet, jf. Naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag. 
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
  
Denne afgørelse er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for fred-
ningsnævn § 10, stk. 5. 
 
Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, Fredericia Kommune 
dispensation til at anlægge buslommen med tilhørende installationer mv. 
 
Begrundelsen for dispensationen fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets begrundelse for afgø-
relsen”. 
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Vilkår for dispensationen: 
 
Der gælder disse vilkår for dispensationen: 
 

1. Buslommen skal etableres som vist på dette luftfoto: 
 

 
 

2. Overskydende jord og asfaltrester skal deponeres uden for det fredede område. 
 

3. Busskurets facader skal være transparente for at dæmpe den visuelle opfattelse af skuret. 
 

4. Der skal træffes interimsforanstaltninger for at sikre, at der ikke sker udslip af olie, andre 
brændstoffer eller asfalt på arbejdsfeltet 

 
5. Der må på arbejdsfeltet ikke henstilles materialer, maskiner og arbejdsredskaber, der kan 

forurene de fredede arealer.  
 

6. Arbejdsfeltet skal efter Fredericia Kommunes anvisninger sikres ved køreplader for at undgå 
beskadigelse af terrænet i forbindelse med kørsel med entreprenørmaskiner.  

 
7. Arbejdsfeltet skal retableres efter afslutningen af anlægsarbejdet. 

 
Hvis vilkårene ikke overholdes, falder dispensationen bort. 
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Retsgrundlaget: 
  
Fredningen af ejendommen Bøgeskovvej 30 er en landskabsfredning, der er gennemført for at be-
vare og forbedre levemulighederne for plante- og dyrelivet og sikre, at der gennem en ekstensiv 
landbrugsdrift af ejendommen kan ske en udvikling af områdets landskabelige og naturmæssige 
kvaliteter. Det fremgår af fredningsbestemmelsernes § 3, at der ikke må foretages terrænændringer, 
opfyldning, afgravning eller planering på de fredede arealer. Fredningsbestemmelsernes § 4 
indeholder et bebyggelsesforbud, og fredningsbestemmelsernes § 5 et forbud mod at etablere ”faste 
anlæg og konstruktioner, såsom f. eks. tårne …, transformerstationer og master på den fredede ejen-
dom”.   
 
Det fredede område er ca. 5,66 ha stort. 
 
Sagens baggrund: 
 
Det fremgår af sagens bilag, at Fredericia Kommune vil anlægge en cykelsti langs Bøgeskovvej. 
Som en del af projektet skal en eksisterende buslomme parallelforskydes ca. 4 meter mod syd ind 
på det fredede område. Buslommen, der omfatter i alt 142 m2 af det fredede område, får en fast 
belægning; der opstilles et busskur på det fredede område. 
 
Det fremgår endvidere af sagens bilag, at der er indgået en aftale mellem Fredericia Kommune og 
Inga Olivia Nielsen om, at kommunen under anlægsarbejdet må anvende et 5 meter bredt bælte som 
arbejdsareal, parallelt med det areal, hvor buslommen skal anlægges, og at det areal, der inddrages 
til buslommen, overtages af Fredericia Kommune.      
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har i brev af 19. december 2016 anmodet Fredericia Kommune, Miljøstyrelsen, 
Inga Olivia Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening/Fredericia, Dansk Botanisk Forening 
Jyllandskredsen, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening og DOF Fredericia om eventuelle 
bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 9. januar 2017. 
 
Der er ikke ved fristens udløb rejst indsigelser mod ansøgningen. 
 
Fredningsnævnets begrundelse for afgørelsen: 

 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en 
fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun 
foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 
 
Fredningen af ejendommen Bøgeskovvej 30 er en landskabsfredning, som er begrundet i ejen-
dommens naturkvaliteter, idet ejendommen gennem mange år har været drevet ekstensivt og derved 
har udviklet en meget fin naturtilstand med overdrev, skov med gamle krogede træer og kildevæld i 
det skrånende terræn bort fra Bøgeskovvej ned mod et naturligt vandløb på arealets sydlige del. 
 
Den projekterede buslomme skal erstatte en eksisterende mindre buslomme eller stoppested og 
berører ikke de kvaliteter, der har begrundet fredningen af Bøgeskov 30. 
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Da buslommen ikke vil få betydning for de naturværdier, fredningen skal sikre og bevare, da bus-
lommen skal erstatte en eksisterende mindre buslomme, da buslommen skal anlægges i den yderste 
afgrænsning af fredningsområdet, og da buslommen kun betyder, at en beskedent fredet areal 
berøres, vurderer fredningsnævnet, at det ikke strider mod formålet med fredningen at meddele 
Fredericia Kommune dispensation til at gennemføre projektet og herunder opstillet et busskur eller 
læskur. 
 
Da det er væsentligt, at busskuret ikke dominerer udsigten ned over det fredede område, skal 
busskurets facader være transparente for at dæmpe den visuelle opfattelse af busskuret. 
 
Det fremgår af projektet, at et 5 meter bredt bælte af det fredede område skal bruges som ar-
bejdsfelt.  
 
Det er en forudsætning for dispensationen, at der ved interimsforanstaltninger sikres, at der ikke 
sker udslip af olie, andre brændstoffer eller asfalt på arbejdsfeltet, samt at der på arbejdsfeltet ikke 
henstilles materialer, maskiner og arbejdsredskaber, der kan forurene de fredede arealer. 
Arbejdsfeltet skal efter Fredericia Kommunes anvisninger sikres ved køreplader for at undgå 
beskadigelse af terrænet i forbindelse med kørsel med entreprenørmaskiner. Arbejdsfeltet skal 
retableres efter afslutningen af anlægsarbejdet. 
 
Fredningsnævnets afgørelse går således ud på, at der dispenseres til projektets gennemførelse på de 
vilkår, som er anført i afsnittet ”Vilkår for dispensationen”.   

 
 
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
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 
Fødevareklagenævnets 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.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i 
de tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af nævnets digitale selvbetjening. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber.  
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 

http://www.naevneneshus.dk/
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• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-
relsen, 

• 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.  
 
Hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af 
afgørelsen 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 projekt-
tilpasninger, 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 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del 

Kolding, den 10. februar 2017 
 
 
 

Vagn Kastbjerg 
 

 
 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
 
Fredericia Kommune, att.: projektleder Carsten Pedersen – carsten.pedersen@fredericia,dk 
Miljøstyrelsen – mst@mst.dk 
Inga Olivia Nielsen, Bøgeskovvej 30, 7000 Fredericia. 
Danmarks Naturfredningsforening/Fredericia - fredericia@dn.dk 
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen - famham@live.dk  
Friluftsrådet, Scaniagade 13, 2450 København SV - fr@friluftsraadet.dk  
Friluftsrådet c/o Lone Høgholt - trekantomraadet@friluftsraadet.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V - natur@dof.dk  
DOF Fredericia, fredericia@dof.dk 
  

mailto:carsten.pedersen@fredericia,dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:fredericia@dn.dk
mailto:famham@live.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:trekantomraadet@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:fredericia@dof.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL  

Kolding Åpark 11, 6000 Kolding, telefon 24968604 

mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk  
 

 

Kolding, den 2. maj 2021  

  

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-34-2018: Ansøgning om lovliggørelse af 2 læskure 

samt dispensation til at opstille et læskur. 

 

Fredningsregisteret reg. nr. 08143.00: fredning af Bøgeskovvej 30, Fredericia.   

Fredningsnævnet har den 8. november 2018 fra Fredericia Kommune modtaget udtalelse om ansøg-

ning om tilladelse til at opføre et læskur på matr.nr. 22a Egeskov, Fredericia Jorder, beliggende Bø-

geskovvej 30, 7000 Fredericia, der ejes af Søren Elbo Bøgesvang. 

Fredningsnævnet har efter høring behandlet sagen på skriftligt grundlag.  

Afgørelsen er efter høring af det samlede nævn truffet af fredningsnævnets formand i medfør af for-

retningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5. 

Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 14. marts 2011 om fredning af Bøgeskovvej 

30, Fredericia, der har til formål: 

 at bevare og forbedre levemulighederne for plante-og dyreliv, og sikre at der gennem eksten-

siv landbrugsdrift sker en udvikling af områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter 

 at skabe adgang for offentligheden ad eksisterende markveje og en ny trampesti under hen-

syntagen til beskyttelsen af plante- og dyreliv mod indgreb og støj.  

 at skabe grundlag for naturpleje og naturgenopretning. 

Fredningen har bestemmelse om, at der ikke må opføres ny bebyggelse eller etableres nye boliger i 

området, og at bure og bygninger til pelsdyr-, svine- eller fjerkræsfarme, fasanerier, dambrug, ride-

skoler, hestepensioner, drivhusgartnerier, planteskoler, frugtplantager eller koloni- og nyttehaver ikke 

må etableres. 

Det er oplyst, at der på ansøgningstidspunktet midlertidigt var opstillet 2 containere på ejendommen, 

og at de ville blive fjernet. På ejendommen græssede da 3 kvier af racen Galloway, der skal indtages 

om vinteren samt 12 får. Det var da planlagt at udsætte 4 kreaturer af racen Galloway til vinteraf-

græsning. 

I den oprindelige ansøgning blev der ansøgt om opstilling af et læskur i størrelsen 10x16 meter opført 

i kalmarbrædder eller lignende og med en placering som ses nedenfor: 
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Skuret vil være delvist skjult mod nord, øst og syd af træer og buske i ejendommens have.  

Det er om materialerne oplyst, at det vil være med sider af træ og eternit /stål på taget. 

I en udvidet ansøgning af 25. august 2020 fra Fredericia Kommune blev der herudover søgt om lov-

liggørelse af 2 eksisterende læskure på 4x9 meter, der er opstillet i 2017 og med sider og tag af stål: 
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Fredericia Kommune besvaret en række spørgsmål fra fredningsnævnet således: 

”… 

ejendommen er erhvervet af den nye ejer med henblik på ekstensiv drift og naturpleje, så der sker 

en udvikling af områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter.   

Ved ejerskiftet ophørte aftalen med forpagteren (ingen skriftlig aftale), så den nye ejer har for at 

kunne leve op til pleje af arealet etableret en lille fårebesætning og en lille kreaturbesætning på 

ejendommen.   

Ejeren har vurderet, at 10-12 moderfår og 4-5 kreaturer vil kunne naturpleje arealet. Det er nødven-

digt at tage et slet hø på ca. 1,2 ha i forsommeren (Hvor der tidligere har været dyrket majs) og så 

lade det græsse af hen over efteråret.  

1. Hvornår de skure, som er på ejendommen, er opført.   

Der er tale om mobile kalve læskure/fangefold. De er transporteret ejendommen i december 

2017 og flyttet til nuværende placering februar 2018.   

2. Skurenes præcise placering.  Ses bedst på kort.  

3. Skurenes præcise størrelse.  

Der er tale om 2 læskure på hver 9x4 m  

4. Skurenes aktuelle tilstand.   
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Læskurene er god tilstand og kan fungere som læskure/fangefold, men der kan ikke etable-

res læmmebokse eller kælvekoks og heller ikke opbevaring af hø eller mineraler.   

5. Hvorvidt græssende dyr skal have adgang til skoven på den anden side af engen.   

Der er ikke adgang/hegnet skovareal.  

6. Hvilket græsningstryk arealerne, herunder de 1,6 ha beskyttet overdrev, der er på ejendom-

men, kan bære, uden at de fredede værdier ødelægges.   

3,7 ha er græsset med det der svarer til 6 storkreaturer indtil salgstidspunkt. 1,2 ha har indtil 

overtagelsen været drevet konventionelt med fodermajs.  

7. Hvorfor de eksisterende landbrugsbygninger, der ligger i umiddelbar forbindelse med det 

markareal, der skal afgræsses, ikke kan benyttes som læ for dyrene.   

På ejendommen er der et stråtækt bindingsværks lade på ca. 80 kvm som ligger lige ved 

stuehuset. Laden er indrettet som værksted og hønsehus. Laden ligger ikke umiddelbart op 

ad græsningsarealet. Det er en bevaringsværdig bygning som ikke kan anvendes til dyrene.   

8. Hvorvidt trampestierne er blevet markeret på arealet.   

Trampestierne er markeret hen over arealet.   

9. Hvorledes offentlighedens adgang, der er hjemlet i fredningsbestemmelsernes § 7, kan sik-

res, når der udsættes Galloway kvæg på arealerne.   Får og Galloway er fredelige dyr.  

…” 

 

Fredericia Kommune har oplyst, at der ikke er Natura-2000 eller habitatinteresser i eller omkring 

ejendommen. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealerne ved Bøgeskovvej 30, Fredericia betyder, at det ansøgte projekt kræver fred-

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

kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

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

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

arter, som området er udpeget for. 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 

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

loven, i alle livsstadier. 

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

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet lægger til grund, at der fortsat drives ekstensivt landbrug som forudsat i fredningen. 

Under forudsætning af læskurene indpasset i terrænet og beplantningen på ejendommen, så de i størst 

mulig udstrækning sløres af bevoksning, og at de 2 containere er fjernet fra ejendommen, vurderer 
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fredningsnævnet, at det ansøgte ikke er vil være i strid med fredningens formål, hvorfor frednings-

nævnet på de angivne vilkår meddeler dispensation og lovliggørende dispensation til det ansøgte. 

Klagevejledning 

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

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

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 

udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 

hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

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

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

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

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

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.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 li-

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

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarekla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

 

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

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 

forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
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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, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL  
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding - mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk  
 

 

Kolding, den 23. maj 2021 

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-19-2020: Ansøgning om tilladelse til efter nedrivning 

af eksisterende stuehus at opføre et nyt på Bøgeskovvej 30, Fredericia. 

 

Fredningsregisteret reg. nr. 08143.00: fredning af Bøgeskov 30, Fredericia. 

Fredningsnævnet har den 17. april 2020 fra Fredericia Kommune modtaget en ansøgning om tilla-

delse til efter nedrivning af et eksisterende stuehus at opføre et nyt på matr.nr. 22a Egeskov, Fredericia 

Jorder, beliggende Bøgeskovvej 30. 7000 Fredericia. Ansøgningen er indsendt af A1 Tegnestue ApS 

på vegne ejeren Søren Elbo Bøgesvang. 

Fredningsnævnet har efter høring behandlet sagen på skriftligt grundlag.  

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 

10, stk. 5. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 14. marts 2011 om fredning af ejendom-

men Bøgeskovvej 30, 7000 Fredericia, der har til formål: 

 at bevare og forbedre levemulighederne for plante- og dyreliv, og sikre at der gennem eks-

tensiv landbrugsdrift sker en udvikling af områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter.  

 At skabe adgang for offentligheden ad eksisterende markveje og en ny trampesti under hen-

syntagen til beskyttelsen af plante- og dyreliv mod indgreb og støj. 

 At skabe grundlag for naturpleje og naturgenopretning. 

 

Fredningsafgørelsen har bestemmelse om, at der ikke må opføres ny bebyggelse og boliger i området. 

Det ansøgte er illustreret ved følgende tegninger: 

 

Ovenfor facader mod øst og syd. Neden for facader mod vest og nord. 
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Det er oplyst, at det nye stuehus vil være på 155 m2 med tillæg af carport og opføres parallelt med 

den eksisterende lade-staldbygning i overflader af blankt murværk og med tagsten som tagbeklæd-

ning. Tagrender og nedløbsrør udføres i zink. 

Nedenfor ses det ansøgtes beliggenhed. 
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Fredericia Kommune har om Natura 2000 og bilag IV-arter blandt andet oplyst, at de nærmest belig-

gende habitatområder er Natura 2000områderne; 67 – Skove langs nordsiden af Vejle fjord som ligger 

i en afstand af ca. 7 km fra det ansøgte, 68 – Munkebjerg Strandskov som ligger ca. 9 km fra det 

ansøgte og 95 – Røjle Klint og Kasmose skov som ligger ca. 8 km fra det ansøgte. 

Fredericia Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for habitatom-

råderne, for så vidt angår både naturtyper og arter, idet de ikke findes i nær tilknytning til projektom-

rådet. 

Om bilag IV-arter anfører kommunen at:  

”… 

EU har udpeget en gruppe dyre- og plantearter, der er særligt sårbare og truede. Arterne fremgår af 

Habitat-direktivets bilag IV, og de kaldes derfor i daglig tale for bilag IV-arter. En række dyr og 

planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller 

sporadisk opholdssted på arealer omkring projektområdet. Det er Fredericia Kommunes vurdering, 

at følgende arter potentielt kan forekomme indenfor eller i nærheden af projektområdet: Spidssnudet 

frø, markfirben, stor vandsalamander, sydflagermus og vandflagermus. 

Flagermus har egnede yngle- eller rastelokaliteter ved skove, særligt ældre træer, og der fourageres 

ofte ved læhegn, småskove, haver og bygninger, græsarealer, vandflader og vandløb. Det ansøgte 

projekt omfatter ikke fældning af træer, buske eller lignende, og der vurderes derfor ikke at være 

risiko for negativ påvirkning af flagermus. 

Markfirben, der foretrækker solvendte sandede skråninger med lav vegetation, træffes på heder, klit-

ter, overdrev og råstofgrave og vej- og jernbaneskråninger. Der er ikke sådanne sandede skråninger i 

betydelig nærhed af projektområdet, og det ansøgte vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på 

opholdssteder, der måtte være i nærheden af projektområdet 

Stor vandsalamander holder til ved solbeskinnede, rene vandhuller med god plantevækst, helst i eller 

i nærheden af skov. Arten findes sjældent i vandhuller med fisk, som æder æg og unger og i vandløb. 

I vinterhalvåret overvintrer de frostfrie steder som f.eks. brønde, kældre mv. Det ansøgte vurderes 

ikke at have indflydelse på eventuelle vandhuller nær projektområdet.  

Spidssnudet frø kan yngle i vidt forskellige vådområder fra små solbeskinnede og lavvandede vand-

huller, langs bredden af søer til overskyggede ellesumpe. Frøerne bliver relativt tæt på deres yngle-

lokaliteter. Det ansøgte vurderes ikke at have indflydelse på eventuelle vandhuller nær projektområ-

det. 

På baggrund af ovenstående vurderes det ansøgte ikke at yde skadelig virkning på bestanden af Bilag 

IV-arter eller at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de nævnte arter…”. 

Fredericia Kommune vurderer derfor samlet, at der ikke er sandsynlighed for, at det påtænkte indgreb 

vil påvirke natura-2000 områderne og deres udpegningsgrundlag eller tilstedeværelse af eventuelle 

Bilag IV arter negativt. Det ansøgte projekt er derfor ikke i konflikt med bestemmelserne i Habitat-

direktivet. 

Fredningsnævnet har ikke modtaget andre høringssvar. 

Fredningsnævnets afgørelse 
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Fredningen af arealer ved Bøgeskovvej 30 betyder, at det ansøgte projekt kræver fredningsnævnets 

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

dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

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

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

arter, som området er udpeget for. 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 

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

loven, i alle livsstadier. 

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

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

På baggrund om oplysninger om det ansøgtes udformning og beliggenhed, og da det nye stuehus 

erstatter et eksisterende stuehus, vurderer fredningsnævnet, at det ansøgte ikke vil stride mod fred-

ningens formål, hvorfor der meddeles dispensation. 

Klagevejledning 

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

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

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 

udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 

hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

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

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

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

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

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

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

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

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

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarekla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

 

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

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 

forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 

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, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 
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