
 
 
Afgørelser – Reg. nr.: 
 
Fredningen vedrører: 

 
 
Domme 
 
 
Taksationskommissionen 
 
 
Naturklagenævnet 
 
 
Overfredningsnævnet 
 
 
Fredningsnævnet 
 
 
Kendelser 
 
 
Deklarationer 













DISPENSATIONER>

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



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  

Lolland og Falster 
 

 

  v/dommer Anders Martin Jensen 

  Retten i Næstved 

  Gardehusarvej 5 

  4700 Næstved 

  Tlf.: 99685200 

  Mail:     

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

  

 

 Den 17. oktober 2019  

 

 

FN-SSJ  18-2019 Ansøgning om tilladelse til solceller på tag af lade, Hør-

havevej 1, 4250 Fuglebjerg matr.nr. 14f Vinstrup By, Tystrup. 
 

Steen Nordby Holck og Charlotte Ellen Vad har som ejere af ovennævnte 

ejendom ansøgt om tilladelse til et solcelleanlæg på taget på en lade på ejen-

dommen. Anlægget skal bestå af 36 stk. sorte solcellemoduler med et areal 

på i alt 59 kvm. placeret, som det fremgår af følgende skitse: 

 

 
 

Arealet ligger i zone II inden for landskabsfredningen af arealer ved Ty-

strup-Bavelse søerne, jf. Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 

1968. Fredningens formål er at beskytte den landskabelige skønhed. Efter § 

6 i fredningsbestemmelserne for zone II må tilbygninger og ombygning ikke 

påbegyndes, før tegninger og planer er godkendt af fredningsnævnet. 

 

Næstved Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har ikke haft be-

mærkninger til det ansøgte. Miljøstyrelsen har oplyst, at det ansøgte ikke 

berører noget Natura 2000-område, og at det er vurderingen, at det ansøgte 

heller ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af yngle- eller rasteområ-

 



der for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV eller øde-

lægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5. Næstved Kom-

mune har oplyst, at det ansøgte ikke kræver landzonetilladelse. 

 

Da det ansøgte ikke strider mod landskabsfredningens formål, godkender 

fredningsnævnet herefter det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 

1. 

 

Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendt-

gørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigti-

gelse og møde. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anders Martin Jensen 

Formandssuppleant Fredningsnævnet for Sydsjælland,  

Møn, Lolland og Falster 

 

 
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 bekendtgørel-

sen. 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 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 væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

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

ler 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 selvbetje-

ning. 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  

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


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 efterkom-

melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-net, 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 geby-

ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-

høring. 

 

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. 

 

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 17. oktober 2019.  

 

 

Anders Martin Jensen 

Formand 

 

Udskrift er sendt til: 

 

Steen Nordby Holck og Charlotte Ellen Vad 

Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 

Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  

Næstved Kommune 

 

 

 

 

 

 

 



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, 
Lolland og Falster

v/dommer Anders Martin Jensen
Retten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved
Tlf.: 99685200
Mail:    

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 27. september 2020 

FN-SSJ-34-2019 Ansøgning om dispensation til lovliggørelse af flere 
forhold på ejendommen Hørhavevej 2, 4250 Fuglebjerg, matr.nr. 1i 
Vinstrup By, Tystrup.

Næstved Kommune har den 25. oktober 2019 videresendt en ansøgning fra 
ejerne Pia-Rosa Blixenkrone Andersen og Lars Blixenkrone Andersen om 
dispensation til lovliggørelse af flere forhold på ejendommen Hørhavevej 2, 
Fuglebjerg.

Ejendommen er beliggende inden for fredningen af Hørhaven, jf. frednings-
afgørelse af 20. juni 2013.

Formålet med fredningen er at sikre de landskabelige værdier og rekreative 
kvaliteter i området.

Efter fredningsbestemmelsernes § 3, 4 og 5 må arealerne ikke tilplantes med 
udsigtshæmmende afgrøder, herunder frugttræer, og der må ikke opføres ny 
bebyggelse eller etableres faste anlæg og konstruktioner. Der kan med fred-
ningsnævnets godkendelse opføres rekreative installationer eller anlæg til 
gavn for friluftslivet som for eksempel shelters mv.

Fredningsnævnet har den 21, september 2020 foretaget besigtigelse – herun-
der vandring til et nærliggende udsigtspunkt - med deltagelse af ejerne og 
repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening (Rune Larsen) og 
Næstved Kommune (kulturgeograf Torben Rokkjær).
 
Miljøstyrelsen, der ikke har haft bemærkninger til det ansøgte, har vurderet 
det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderet, at det ikke 
vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbre-
delsesområde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge 
plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5. Det ansøgte berører ikke 
noget Natura 2000-område.

Ejerne har nærmere søgt om dispensation til lovliggørelse af



1. Plads til op til tre autocampere.
Ejerne oplyste under besigtigelsen, at de frafalder denne del af ansøgnin-
gen.

2. Et shelter.
Shelteret og dets placering fremgår af nedenstående fotografier:

Næstved Kommune har oplyst at være sindet at give landzonetilladelse 
til en plads til et shelter - ikke på den ansøgte, fritliggende placering, 
men inden for have- og gårdspladsarealerne med en afstand til nærmeste 
bygning på ca. 25 m eller måske lidt mere.

Danmarks Naturfredningsforening har protesteret mod dispensation til 
lovliggørelse.

Fredningsnævnet finder, at shelteret med den ansøgte placering uden for 
ejendommens have og hegnet/hækken, der afgrænser haven, er så synligt 
i landskabet, at det ikke er foreneligt med fredningens formål om sikring 
af de landskabelige værdier.

Fredningsnævnet meddeler derfor afslag på ansøgningen om dispensa-
tion til lovliggørelse af shelteret, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
Fredningsnævnet tilkendegiver samtidig, at ejerne kan søge om dispen-
sation til at placere shelteret i haven på den anden side af hækken/heg-
net.

3. Ishus.
”Ishuset” er indrettet i en del af den tidligere stald/lade uden udvendig 
ombygning.

Fredningsnævnet finder, at ishuset ikke er ny bebyggelse eller et fast an-
læg omfattet af fredningsbestemmelserne, og at ishuset derfor ikke kræ-
ver fredningsnævnets dispensation.

4. Læskur.
Læskuret og dets placering fremgår af nedenstående fotografier:



Ejerne har i forbindelse med besigtigelsen tilkendegivet at være indfor-
stået med et vilkår om, at læskuret kun må benyttes til læskur for græs-
sende husdyr, og at det skal fjernes, hvis der ikke længere holdes græs-
sende husdyr på ejendommen.

Næstved Kommune har oplyst at være indstillet på at meddele landzone-
tilladelse til et læskur, men ikke på den ansøgte fritliggende placering 
med en afstand på ca. 25 m til nærmeste bygning. Kommunen er sindet 
at give zonetilladelse til en placering inden for have- og gårdspladsarea-
lerne. Læskuret kan for eksempel rykkes 10-15 m mod sydøst, så det 
kommer til at stå mere i tilknytning til bygningsanlægget og ca. 15-20 m 
fra nærmeste bygning.

Danmarks Naturfredningsforening har protesteret mod dispensation til 
lovliggørelse.

Efter oplysningerne om ejernes dyrehold – tre græssende ponyer – der er 
sædvanlig efter ejendommens karakter, må et læskur anses for nødven-
digt. Efter besigtigelsen, herunder fra et nærliggende udsigtspunkt, fin-
der fredningsnævnet, at læskuret med den nuværende placering kun i 
meget beskedent omfang påvirker oplevelsen af områdets helt særlige 
landskabelige værdier, og at påvirkningen i det væsentlige vil være den 
samme, selvom læskuret placeres som foreslået af Næstved Kommune.

Fredningsnævnet giver derfor dispensation til læskuret med den nuvæ-
rende placering, jf. naturbeskyttelseslovens § 50.

5. Æbletræer.
Æbletræernes placering fremgår af nedenstående fotografi:



Ejerne har i ansøgningen oplyst, at æbletræerne vil blive beskåret til en 
højde på højst 2 m.

Næstved Kommune anført, at de ansøgte æbletræers landskabelige ind-
virkning er meget beskeden på grund af placeringen bag ved eller op til 
have- og bygningsanlægget og i forhold til Hørhavevej. Æbletræerne ta-
ger stort set inden udsigt udover landskabet og er ikke usædvanlige i 
landbrugslandskaber.

Danmarks Naturfredningsforening har protesteret mod dispensation til 
lovliggørelse.

Fredningsnævnet finder efter besigtigelsen, herunder fra et nærliggende 
udsigtspunkt, at æbleplantagen kun i meget begrænset omfang hæmmer 
udsigten over det beskyttede landskab og i øvrigt kun i meget beskedent 
omfang påvirker oplevelsen af områdets helt særlige landskabelige vær-
dier.

Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til æbletræerne, jf. natur-
beskyttelseslovens § 50. Dispensation er på vilkår, at æbletræerne til sta-
dighed beskæres til en højde på højst 2 m.

6. To skilte.
Skiltene og deres placering fremgår af nedenstående

 

Skilt nr. 1 ligger ikke inden for fredningen af Hørhaven, men i zone II, 
jf.  Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1968 om fredning af 
arealer ved Tystrup-Bavelse.

Danmarks Naturfredningsforening har protesteret mod, at der gives dis-
pensation til skiltene.

Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering af skiltenes størrelse 
og udformning og sammenhæng med anden skiltning, at de ikke kan an-
ses for omfattet af fredningsafgørelsernes forbud mod faste anlæg og 



konstruktioner som for eksempel tårne, jagtstiger, vindmøller og tankan-
læg og master (fredningsafgørelsen af 20. juni 2013 § 5) og indretninger 
som maste tårne og benzinanlæg (Overfredningsnævnets kendelse af 6. 
september 1968, zone II, § 8).

Skiltene kræver derfor ikke fredningsnævnets dispensation.

Med venlig hilsen

Anders Martin Jensen
Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland, 
Møn, Lolland og Falster

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 bekendtgørel-
sen. 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 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 væ-

sentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler 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 selvbetje-
ning. 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. 

http://www.naevneneshus.dk/
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Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommel-
se af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret 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 geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring.

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.

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 27. september 2020 

Anders Martin Jensen
Formand

Udskrift er sendt til:

Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, 
Næstved Kommune



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  

Lolland og Falster 
 

 

  v/dommer Anders Martin Jensen 

  Retten i Næstved 

  Gardehusarvej 5 

  4700 Næstved 

  Tlf.: 99685200 

  Mail:     

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

  

 

 Den 14. november 2021  

 

 

FN-SSJ-40-2020 Ansøgning om godkendelse af overnatningsplads med 

to shelters ved Hørhaven, matr.nr. 1a Vinstrup By, Tystrup. 

 

Naturstyrelsen har den 25. august 2020 søgt om fredningsnævnets tilladelse 

til at etablere en overnatningsplads med to shelters og bålsteder med grill-

rist. 

 

Ejendommen er beliggende inden for fredningen af Hørhaven, jf. frednings-

afgørelse af 20. juni 2013. 

 

Formålet med fredningen er at sikre de landskabelige værdier og rekreative 

kvaliteter i området. 

 

Efter fredningsbestemmelsernes § 5 må der ikke opføres ny bebyggelse eller 

etableres faste anlæg og konstruktioner. Der kan med fredningsnævnets 

godkendelse opføres rekreative installationer eller anlæg til gavn for frilufts-

livet som for eksempel shelters mv. 

 

Naturstyrelsen har i forbindelse med ansøgningen nærmere oplyst, at der på 

arealet, hvor der tidligere har ligget en landbrugsejendom, nu er en primitiv 

overnatningsplads for telte (bilag 1). Formålet er at skabe bedre overnat-

ningsmuligheder for et stigende antal besøgende i området, specielt det sti-

gende antal af kanoturister, der medvirker til et stort pres på arealerne og de 

allerede eksisterende overnatningspladser. I forbindelse med etableringen 

vil de to shelters blive placeret i den allerede eksisterende lysning i bevoks-

ningen (bilag 2). Om nødvendigt vil der blive ryddet et mindre areal for op-

vækst for at skabe plads til shelterne, men ellers uden at ændre udtrykket på 

bevoksningen. De to shelters vil blive konstrueret i træ beklædt med sort 

tagpap og facaderne vil blive malet sorte (bilag 3). Udformningen af bålste-

derne fremgår af et fremsendt bilag 4. Den nærmere placering og udform-

ning af det ansøgte fremgår af de nævnte bilag, der er gengivet nedenfor. 

 

 

 



 

   
 

Danmarks Naturfredningsforening har udtalt… 

 

Næstved Kommune har bemærket, at der i området er forekomst af flere ar-

ter af flagermus. Det fremgår af ansøgningen, at der om nødvendigt vil blive 

ryddet et mindre areal for opvækst for at skabe plads til shelterne. Næstved 

Kommune antager, at Naturstyrelsen ikke fælder hule og gamle træer, som 

kan være opholdssted for flagermus. Hvis der fældes sådanne træer, så anta-

ger Næstved Kommune, at fældningen sker på et tidspunkt, hvor flagermu-

sene ikke benytter opholdsstedet. Næstved Kommune har derudover ikke 

bemærkninger til udkastet til dispensation. 

 

Fredningsnævnet finder, at de ansøgte shelters kan ikke antages at medføre 

nogen forringelse for de interesser, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens § 

50, stk. 2, såfremt Naturstyrelsen for så vidt angår eventuelle flagermus for-

holder sig som anført af Næstved Kommune. 

 

Da placeringen af de to shelters med bålpladser må i en lysning inden for 

allerede eksisterende bevoksning må anses for hensigtsmæssig og er i over-

ensstemmelse med fredningens formål, meddeler fredningsnævnet dispensa-

tion hertil, jf. naturbeskyttelseslovens § 50. 

 



Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendt-

gørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigti-

gelse og møde. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anders Martin Jensen 

Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland,  

Møn, Lolland og Falster 

 

 
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 bekendtgørel-

sen. 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 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 væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

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

ler 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 selvbetje-

ning. 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 efterkom-

melse 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  

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


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 geby-

ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-

høring. 

 

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. 

 

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 14. november 2021.  

 

 

 

Anders Martin Jensen 

Formand 

 

Udskrift er sendt til: 

 

Naturstyrelsen 

Miljøstyrelsen 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 

Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  

Næstved Kommune 
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