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Dispensation fra fortidsmindebeskyttelse til shelterplads - Fa-
bjergkirkevej 69. 

Du har søgt Lemvig Kommune om tilladelse til at etablere shelterplads med en 
shelter a’ 12 m² på Fabjergkirkevej 69, Fabjerg, 7620 Lemvig, matr. nr. 6e, Dal An-
neksgård, Fabjerg.  Se kort herunder. 
 

 
Kort 1: Kort over placering af sheltere på Fabjergkirkevej 69.    
 
 
 
 
  

Afsender: Lemvig Kommune 
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig 

Jakob Brokholm Mortensen  
Fabjergstad 22 
7620 Lemvig 

 

Dato 21-03-2022 

A01-2 Natur og Miljø 
Rådhusgade 2 
7620 Lemvig  
Telefon: 9663 1200 
www.lemvig.dk 

J.nr.: 01.05.02P25-1-22 

Ref.: INHE 
Dir.tlf.: 9663  1116 
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Sagens anledning: 
I slutningen af 2019 gik de fire Sogne- og Borgerforeninger i Fabjerg, Gudum, Nr. 
Nissum og Remmerstrand sammen og dannede Tværsognegruppen i Østområdet i 
Lemvig Kommune. 
I den forbindelse søgte man, ”Her bor vi”- puljen ved Nordea Fonden til en cykel- 
og vandresti gennem hele østområdet i Lemvig kommune. Et projekt som skal 
samle området med udendørs motionsområder, shelters, infotavler omkring om-
rådet mm. Et projekt man fik 308.000 kr. til at gennemføre. 
I gennemgangen af ruten mangler der en shelterplads mellem Fabjerg og Kloster-
heden. Her er den oplagte placering ved Fabjergvej 69.  
Med denne placering vil cyklister, vandrere, turister mm. opleve solen stå op i øst, 
tidligt fra morgenen og nyde den fantastiske placering med højen bag ved. Samti-
dig kan der opgraderes de meget slidte infotavler ved højen til to nye skilte. En 
ude ved Engelundvej og en ved selve shelter pladsen. 
Der vil på pladsen være bålsted og brændeopbevaring mv.. 

 
Billede 1: Ønskede shelter.  Modtaget med ansøgningen. 
 
Fabjergkirkevej 69 ligger delvist indenfor fortidsmindebeskyttelses af en rundhøj, 
fredningsnummer 1902116 og det anmeldte kræver dispensation fra 
Naturbeskyttelseslovens §18, stk.1.    
 
Nabohøring 
Ansøgningen har i nabohøring, hvilket har resulteret i at antallet af shelters redu-
ceres fra 3 til én shelter.  
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Kommunens vurdering: 
Gravhøjen ligger i et område med mange gravhøje, der markerer oldtidsvejen fra 
Trans til Karup Å. Boldbanen ved Fabjerg kirke har eksisteret i mange år og be-
voksningen omkring anlægget skjuler delvist højen på nuværende tidspunkt. Det 
vurderes at shelterpladsen vil indgå i en naturlig sammenhæng med den øvrige 
anvendelse af arealerne på ejendommen og samtidig vil det ikke ændre på ind-
sigtsforholdene til gravhøjen.  
 
Dispensation efter Naturbeskyttelseslovens §18 
Der meddeles dispensation til ansøgte efter §18 stk.1 jf. §65 stk. 3 i Lov om 
naturbeskyttelse til shelterplads med én shelter a’ 12 m² som beskrevet i 
ansøgningen indenfor fortidsmindebeskyttelses af gravhøj. 
  
Der lægges i afgørelse vægt på, at shelteren ikke ændre oplevelsen af gravhøjen. 
 
Tilladelse efter §35 i Planloven 
I henhold til §35 i Lov om Planlægning meddeler Lemvig Kommune hermed tilla-
delse til etablering af shelterplads som beskrevet i ansøgningen og vist på Kort 1. 
 

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

• At shelteren fjernes, når den er nedslidt og ikke længere kan anvendes til 
det opstillede formål. 
   

Tilladelsen begrundes med, at anlæggelse af shelterpladsen ikke strider imod kom-
muneplanen, bidrager til friluftslivet i Lemvig Kommune og ligger et sted, som alle-
rede er afsat til offentlige formål. 
 
Offentliggørelse og klagefrist  
Tilladelsen vil blive offentliggjort i Lokalavisen den 29. Marts 2022 og på Kommu-
nens hjemmeside www.lemvig.dk  
Klagefristen udløber den 26. april 2022 ved kontortids ophør. 
 
Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter  
(Habitatdirektivets bilag IV-arter) 
I forbindelse med vurdering af projektet, er der foretaget en vurdering af potenti-
elle påvirkninger af arter på Habitatdirektivets bilag IV. 
Bilag IV arterne er beskyttet gennem Habitatdirektivets artikel 12, som i dansk lov-
givning er implementeret gennem habitatbekendtgørelsen (jf. bek. nr. 1240 af 24. 
oktober 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel-
sesområder samt beskyttelse af visse arter). 
Vurderingen afklarer om projektet har negativ indflydelse på bilag IV dyrearternes 
yngle- og rasteområder, samt kan ødelægge bilag IV plantearter.  
I Lemvig Kommune er der en række bilag IV arter der potentielt kan forekomme. 
Projektet forventes ikke at have haft nogen skadelig effekt på Bilag IV arter, da 
sheltere etableres på et areal, der jævnligt slås i vækstsæsonen og det skønnes, at 
det ikke rummer Bilag IV arter.   
 
Vurdering i forhold til internationalt beskyttede områder - Natura 2000 
Nærmeste Natura 2000 områder ligger ca. 740 m mod syd, det er Nr. 224, Flynder 
Å og heder i Klosterhede Plantage.  

http://www.lemvig.dk/
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Tilladelser til aktiviteter i eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
må ikke kunne forringe områdets naturtyper og levestederne for arterne eller 
medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er 
udpeget for. 
Området er udpeget som Natura 2000 område (nr. 224) med Fuglebeskyttelses- 
og habitatområde på baggrund af nogle arter, ynglefugle og en række naturtyper.  
Etablering af shelterplads vurderes at have en neutral virkning på Natura 2000 
området og de arter og naturtyper, det er udpeget på baggrund af, da det ikke gi-
ver anledning til væsentlige øgede udledninger, forstyrrelser eller lignende i Na-
tura 2000 området. 
 
Klagevejledning Planloven 
Der kan klages til Planklageklagenævnet over afgørelsen. En eventuel klage skal 
indgives direkte på Planklagenævnets klageportal; https://naevneneshus.dk/ 
og skal være indgivet til klageportalen inden klagefristens udløb.  
 
Klageportal 
Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk, og hvis 
du er virksomhed eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal logge ind med 
NemID. Når du er logget ind, kan du søge på ”Klag til Planklagenævnet”, hvor du 
bliver guidet igennem klageprocessen. Det koster 900 kr. for privatpersoner og 
1800 kr. for virksomheder og organisationer i klagegebyr at få behandlet klagen. 
 
Fritagelse for brug af klageportal 
Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger sær-
lige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Lemvig Kommune, der sender 
anmodningen videre til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse. 
 
Hvem kan klage? 
Klageberettigede efter denne lov er endvidere andre offentlige myndigheder, 
Danmarks Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, som har en 
væsentlig interesse i afgørelsen. Rettidig klage har opsættende virkning for den 
påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. 
 
Vedrørende klagegebyr 
Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af din klage, at du indbeta-
ler gebyret. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Planklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling 
af gebyret. Planklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. 
Planklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. 
Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 
dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på 
Planklagenævnets hjemmeside.  
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 Planklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlæn-
gelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået 
til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 

https://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Planklagenævnet 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 Planklagenævnet har truffet afgø-
relse 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, her-
under efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.”  
 
Søgsmål 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder 
fra afgørelsens modtagelse. 
 
Aktindsigt  
Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reg-
lerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, 
offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 
 
Formalia 
Ifølge Planlovens §56, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 
5 år efter, at den er meddelt. 
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Såfremt der klages retti-
digt over tilladelsen, må denne ikke udnyttes, før klagemyndigheden har truffet 
afgørelse i sagen. Hvis der klages rettidigt, vil Lemvig Kommune kontakte dig. 
 
Der gøres opmærksom på, at Holstebro Museum skal kontaktes på tlf. 96 11 50 00 
forinden arbejdet igangsættes. 
Denne tilladelse fritager ikke for at søge tilladelse efter anden lovgivning.   
 
 
Klagevejledning Naturbeskyttelseslov 
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. En eventuel 
klage skal indgives direkte på Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal; 
https://naevneneshus.dk og skal være indgivet til klageportalen senest 4 uger fra 
modtagelsen af dispensationen fra Lemvig Kommune, hvis dispensationen er 
modtaget i e-boks. Hvis du modtager afgørelsen fra Postnord, er klagefristen 4 
uger + 4 dage fra afgørelsens dato.   

Klageportal 
Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk, og hvis 
du er virksomhed eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal logge ind med 
NemID. Når du er logget ind, kan du søge på ”Klag til Miljø- og Fødevareklagenæv-
net”, hvor du bliver guidet igennem klageprocessen. Det koster 900 kr. for privat-
personer og 1800 kr. for virksomheder og organisationer i klagegebyr at få be-
handlet klagen. 
 
Fritagelse for brug af klageportal 
Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger sær-
lige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Lemvig Kommune, der sender 
anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om 
fritagelse. 

https://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Hvem kan klage? 
Klageberettigede efter denne lov er endvidere andre offentlige myndigheder, 
Danmarks Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, som har en 
væsentlig interesse i afgørelsen. Rettidig klage har opsættende virkning for den 
påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. 
 
Vedrørende klagegebyr 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af din klage, 
at du indbetaler gebyret. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Miljø- og Fø-
devareklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen. Du skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Miljø- og Fødevareklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret 
er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte 
frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.  
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 kompe-
tence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlæn-
gelse 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, her-
under efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.”  
 
Søgsmål 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder 
fra afgørelsens modtagelse. 
 
Aktindsigt  
Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reg-
lerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, 
offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 
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Formalia 
Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, bortfalder dispensationen, hvis den 
ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 
tre på hinanden følgende år. 
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Såfremt der klages retti-
digt over tilladelsen, må denne ikke udnyttes, før klagemyndigheden har truffet 
afgørelse i sagen. Hvis der klages rettidigt, vil Lemvig Kommune kontakte dig. 
 
Der gøres opmærksom på, at Holstebro Museum skal kontaktes på tlf. 96 11 50 
00 inden arbejdet igangsættes. 
 
Denne dispensation fritager ikke for at søge tilladelse efter anden lovgivning.   
 
Hvis der er spørgsmål til sagen, kan jeg kontaktes på tlf. 9663 1116. 
 
Med venlig hilsen 
 
Inger Hejlesen 
Agronom 
 
 
 
 
 
Kopi sendt til: 

• Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland. E-mail: lemvig@dof.dk.   
 

• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-
mail: natur@dof.dk 

 

• Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. E-mail: mst@mst.dk   
 

• Danmarks Naturfredningsforening Lemvig/Thyborøn-Harboøre. E-mail: 
clausenlemvig@gmail.com 

 

• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. 
E-mail: dnlemvig-sager@dn.dk  

 

• Friluftsrådet Limfjord Syd. E-mail: limfjordsyd@friluftsraadet.dk.   
 

• Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV. E-mail fr@friluftsraa-
det.dk.  

 

• Holstebro Museum – E-mail: info@holstebro-museum.dk  
 

• Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, 
post@slks.dk  
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