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Miljø og Natur 

Tillægsafgørelse til § 3-dispensation meddelt af Assens Kommune den 13. oktober 
2016 

Assens Kommune, Miljø og Natur meddelte den 13. oktober 2016 § 3-dispensation til nedlæg-
gelse af 2 overdrev mod etablering af nye overdrev i dobbelt arealforhold.  
 
Danmarks Naturfredningsforening påklagede afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet den 8. 
november 2016.  
 
Klager og ansøger har efterfølgende været i dialog om den påklagede afgørelse og er blevet eni-
ge, om at tidligere afgørelse bør suppleres af ét yderligere vilkår, og at klagen derefter kan træk-
kes tilbage.  
 
Assens Kommune er indforstået med, at vilkåret kan supplere den tidligere afgørelse, og ønsker 
med nærværende tillægsafgørelse at sikre dette.  
 
Danmarks Naturfredningsforening har konkret ønsket, at der stilles ét yderligere vilkår om, at:  
 

- Udlagt erstatningsnatur skal afgræsses de første 5 år efter tinglysning.  
 
Det er Assens Kommunes vurdering, at vilkåret kan stilles som ét yderligere vilkår til den tidli-
gere afgørelse, idet vilkåret vil bidrage til, at en ønsket naturtilstand hurtigere indfinder sig i de 
områder, der udlægges som erstatningsnatur.  
 
Afgørelse  
Assens Kommune meddeler jf. §§ 3 & 65 i lov nr. 1217 af 28. september 2016 om naturbeskyt-
telse yderligere ovenstående vilkår som gældende til § 3-afgørelse meddelt af Assens Kommune 
den 13. oktober 2016.  
 
Vilkåret er kun gældende såfremt afgørelse af den 13. oktober 2016 udnyttes.  
 
Klagevejledning – Naturbeskyttelsesloven 
Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 
modtageren af afgørelsen, af ejeren af den berørte ejendom, af offentlige myndigheder, af lokale 
foreninger og organisationer, der har en væsentlig interesse i afgørelsen, og af landsdækkende 
foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller vareta-
ger væsentlige rekreative interesser. En rettidig klage har den virkning, at afgørelsen sættes ud 
af kraft, indtil Natur- og Miljøklagenævnet måtte have bestemt andet. 
 
En eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som tilgås via www.borger.dk eller 
www.virk.dk. Hvis der indgives klage over afgørelsen, vil du som ansøger blive underrettet her-
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om. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgø-
relsen er bekendtgjort, jf. § 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven. 
 
Klagegebyr: 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et 
gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet sender en opkrævning på gebyret, når nævnet har 
modtaget klagen fra Assens Kommune. Klageren skal benytte denne opkrævning ved indbeta-
ling af gebyret, idet Natur- og Miljøklagenævnet ikke modtager check eller kontanter. Klage-
nævnet påbegynder først 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 gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, 
www.nmkn.dk. 
 
Venlig hilsen 
 
Kim Walsted Knudsen 
Naturmedarbejder, Cand.techn.soc. 
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Sendt i kopi til klageberettigede: 
 

• Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA), Førstballevej 2, 7183 Randbøl, mail: 
svana@svana.dk  

 
• Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, mail: 

post@slks.dk  

• Odense Bys Museer, Overgade 48, 5000 Odense C, mail: museum@odense.dk  
 

• Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen v/ Toni Reese Næsborg, Stationsvej 20, Jordlø-
se, 5683 Hårby, mail: toni.reese.naesborg@gmail.com  

 

• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, mail: 
dn@nd.dk  

 
• Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Assens, mail: assens@dn.dk, dnas-

sens-sager@dn.dk, bodebjerg@adslhome.dk  
 

• Friluftsrådet – Kreds Sydfyn, mail: sydfyn@friluftsraadet.dk  
 

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

 
• DOF lokalafdeling Assens, mail: assens@dof.dk og kp.assens@gmail.com   

 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, st., 7100 Vejle, mail: 

post@sportsfiskerforbundet.dk  
 

• Peder Nygaard Hansen, mail: dorthealundlandbrug@gmail.com.   
 

• Peter Olesen, mail: peterolesen@sol.dk  
  

 

 

 


