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      FN-VSJ-101-2016  
      MST-510-00020 

       
      Den 21. september 2018  

 

Screeningsafgørelse 

 

Ikke pligt til udarbejdelse af en miljøvurdering i forbindelse med fredningsforslaget om sup-

plerende fredning af et areal i Store Åmose, Sorø Kommune 

 

Fredningsnævnet for Vestsjælland har den 6. december 2016 modtaget forslag om supplerende fred-

ning af et areal i Store Åmose. 

  

Formålet med fredningen er 

- at bevare de kulturhistoriske værdier, som er knyttet til de tilbageværende dele af tørve- og 

søbundslagene i Kongemose og Sandlyng, 

- at forbedre områdets landskabelige- og naturmæssige værdier, 

- at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper i Natura 2000-

område nr. 156, Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å, som området er udpeget for. 

 

Afgørelse 

Fredningsnævnet har på baggrund af en screening udarbejdet af Miljøstyrelsen vurderet, at fred-

ningsforslaget ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke er pligt til at udar-

bejde en miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 10 i lov om miljøvurdering af planer og pro-

grammer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 (miljøvurde-

ringsloven). 

 

Screeningsafgørelsen indeholder ikke en stillingtagen til spørgsmålet om fredningsforslagets gen-

nemførelse, men er alene en afgørelse om at fredningsforslaget ikke skal gennem en miljøvurdering, 

før fredningsnævnet kan træffe afgørelse om fredningen. 

 

Begrundelse 

Fredningsnævnet har ved afgørelsen lagt vægt på  

 

- at fredningsforslaget tilsigter at bevare de kulturhistoriske værdier, som er knyttet til de tilbage-

værende dele af tørve- og søbundslagene i Kongemose og Sandlyng, 

- at der inden for fredningsforslagets arealmæssige afgrænsning ikke er kendskab til arter eller 

naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området, og der er ikke kendskab 

til sådanne arter eller naturtyper, der støder op til den foreslåede fredningsgrænse, 
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- at der inden for fredningsforslagets arealmæssige afgrænsning heller ikke er kendskab til arter, 

som er opført på habitatdirektivets bilag IV, 

- at en gennemførelse af det foreslåede naturgenopretningsprojekt forventes at gavne naturen i 

området. På grund af fredningsforslagets arealmæssigt begrænsede størrelse - ca. 24 ha - i for-

hold til det samlede Natura 2000 områdes 3.400 ha, og fordi der ikke er arter eller naturtyper på 

udpegningsgrundlaget inden for fredningsområdet, forventes projektet kun at få en begrænset 

naturmæssig positiv effekt på det samlede Natura 2000 område, 

- at der med fredningsforslaget ikke gennemføres varige fysiske terrænændringer eller nybygnin-

ger, 

- at de begrænsninger fredningsforslaget sætter for fremtidige anlæg og projekter, bortset fra al-

mindelig landbrugsdrift, ikke afviger væsentligt fra de rammer, der følger af øvrig planlægning 

og regulering gældende for området, 

- at fredningen kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og 

- at da plastmembranerne ikke afgiver miljøfarlige stoffer, vurderes bibeholdelse af en udtjent 

membran kun at være uhensigtsmæssig men ikke at være af væsentlig miljømæssig betydning.  

 

Sagens oplysninger 

 

Fredningsforslaget skal screenes i henhold til miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 1, idet fred-

ningsforslaget er omfattet af lovens § 8, stk. 1, nr. 1, men vurderes at fastlægge anvendelsen af et 

mindre område på lokalt plan. 

 

Miljøstyrelsen har på vegne af sagsrejserne den 16. juli 2018 fremsendt et screeningsnotat, jf. krite-

rierne i miljøvurderingslovens Bilag 3. 

 

Sagsrejserne har tilkendegivet, at fredningsforslaget vurderes alene at omfatte et mindre område på 

lokalt plan, og at forslaget kun vil have få, uvæsentlige og overvejende positive miljøkonsekvenser. 

 

Høring af berørte myndigheder 

Fredningsnævnet har i medfør af § 32, stk. 1, nr. 1, foretaget høring af berørte myndigheder. Fred-

ningsnævnet har vurderet, at de berørte myndigheder i relation til fredningsforslaget er Sorø Kom-

mune og Slots- og Kulturstyrelsen. Screeningsnotatet er tillige sendt til godsejer Niels Munch Han-

sen til orientering. 

 

Slots- og Kulturstyrelsen har tilkendegivet, at den af fredningsrejserne gennemførte screening ikke 

giver anledning til bemærkninger. 

 

Sorø Kommune har til screeningsnotatet bemærket, at screeningen er foretaget for det vestlige Na-

tura 2000 område i Åmosen i stedet for det østlige Natura 2000 område. Miljøstyrelsen har herefter 

justeret screeningen og forespurgt Sorø Kommune, om kommunen har bemærkninger til det juste-

rede screeningsnotat. Sorø Kommune har hertil svaret, at man med korrektionerne kan tilslutte sig 

screeningsnotatet. 

 

Herefter har Miljøstyrelsen i august 2018 fremsendt det justerede screeningsnotat til fredningsnæv-

net (se nedenfor).  

 

Screeningsnotat 
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Der er i det justerede screeningsnotat fra august 2018 anført følgende oplysninger til brug for fred-

ningsnævnets afgørelse: 
 
Basisoplysninger                                    

Fredningsforslag for supplerende fredning af et areal i St. Åmose, august 2018 

 

Beskrivelse af pla-
nen/programmet 
 

Fredningsforslag for supplerende fredning af et areal i St. Åmose. Frednings-
forslaget er vedhæftet. 
 
Hovedformålet med fredningen er at bevare de kulturhistoriske værdier, som 
er knyttet til de tilbageværende dele af tørve- og søbundslagene i Kongemose 
og Sandlyng. 

Kortbilag over det 
område, som pla-
nen/programmet 
omhandler  
 

Kortet viser maksimale vandspejle efter den foreslåede genopretning  

 
Ansvarlig myndighed  
 
 

Fredningsnævnet for Vestsjælland 
c/o Retten i Nykøbing F  
Vestensborg Allé 8  
4800 Nykøbing F 
 
E-mail: vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

Forholdet til miljø-
vurderingsloven 
 
Planer og program-
mer 
 
 
 
Konkrete projekter 
(VVM) 

Er planen/programmet omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 1 eller 
nr. 2: 
 
Fredningsforslaget er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 1, idet 
den fastsætter rammer for anlægstilladelser til projekter på lovens bilag 1 eller 
2. Fredningsforslaget fastlægger kun anvendelsen af et mindre område på lo-
kalt plan. Der skal derfor alene foretages en screening.  
 

mailto:vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
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Derudover vurderes projektet at være omfattet af miljøvurderingslovens 18. 
Der skal derfor senere foretages en VVM-screening på baggrund af en ansøg-
ning fra bygherren, Slots- og Kulturstyrelsen.  
 

 
 

Screeningsvurdering 

 
1) Planen eller programmets karakteristika 

- Kan planen/programmet danne grund-
lag for projekter og andre aktiviteter 

med hensyn til beliggenhed, art, stør-
relse og driftsbetingelser eller ved tilde-

ling af midler?  

Det fremgår af fredningsforslagets § 5, at der ikke må 
opføres bebyggelse eller anbringes faste konstruktio-
ner eller anlæg som f.eks. tårne, vindmøller, tankan-
læg, transformatorstationer og master. Frednings-
nævnet kan jf. forslagets § 9 dispensere fra bestem-
melsen, når det ansøgte ikke vil stride mod frednin-
gens formål. 
Plejemyndigheden og Slots- og Kulturstyrelsen kan 
opsætte informationstavler til formidling af frednin-
gens kultur- og naturværdier. Plejemyndigheden kan 
endvidere opsætte vejvisningsskilte eller godkende 
opsætning af sådanne. 
Der er å-beskyttelseslinje på de 150 m tættest på 
Åmose Å, hvilket betyder, at evt. bebyggelse, terræn-
ændringer mv. kræver dispensation fra naturbeskyt-
telseslovens § 16. 
Fredningsforslaget begrænser også hvilke landbrugs-
støtteordninger, der kan opnås støtte fra. Et forbud 
mod at gødske, som fremgår af § 4, betyder, at der 
ikke efterfølgende kan opnås tilskud til ikke at gødske 
arealerne.  

- Har planen indflydelse på andre pla-

ner/programmer, herunder planer/pro-
grammer, som indgår i et hierarki?  

Fredningsforslaget på ca. 24 ha ligger i et Natura 
2000 område med et areal på 3.400 ha.  
Natura 2000-området består af habitatområde nr. 
H137. 
 

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 137  
Naturtyper:     
Kransnålalge-sø (3140) Næringsrig sø (3150) 
Brunvandet sø (3160)  Vandløb (3260)  
Kalkoverdrev* (6210)  Surt overdrev* (6230)  
Tidvis våd eng (6410)  Nedbrudt højmose (7120)  
Hængesæk (7140)   Avneknippemose* (7210)  
Kildevæld* (7220)  Rigkær (7230)  
Bøg på mor (9110)  Bøg på muld (9130)  
Bøg på kalk (9150)  Ege-blandskov (9160)  
Skovbevokset tørvemose* 
(91D0)  

Elle- og askeskov* (91E0)  

Arter:    
Sumpvindelsnegl (1016) Pigsmerling (1149) 
Stor vandsalamander (1166) Odder (1355) 
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Screeningsvurdering 

 
I området, der er omfattet af fredningsforslaget, er 
der ikke kendskab til arter eller naturtyper, der indgår 
i udpegningsgrundlaget. Der er heller ikke kendskab 
til arter, som er opført på habitatdirektivets bilag IV. 
Gennemførelse af fredningen og det foreslåede natur-
genopretningsprojekt forventes at gavne naturen i 
området. På grund af fredningsforslagets arealmæs-
sigt begrænsede størrelse i forhold til det samlede Na-
tura 2000 område, og fordi der ikke er arter eller na-
turtyper på udpegningsgrundlaget inden for fred-
ningsområdet, forventes projektet kun at få en be-
grænset naturmæssig positiv effekt på det samlede 
Natura 2000 område.   

- Har planen/programmet relevans for in-

tegreringen af miljøhensyn, specielt 
med henblik på at fremme bæredygtig 

udvikling? 

  

Fredningen vil have positive effekter på natur- og mil-
jøbeskyttelse. En hævning af grundvandsstanden med 
mulighed for yderligere forsumpning på dele af area-
lerne kan bidrage til at forbedre forholdene for almin-
deligt forekommende arter af vilde planter og dyr til-
knyttet vådområder. På grund af forslagets begræn-
sede udstrækning i forhold til Natura 2000 området 
og i forhold til størrelsen af den samlede Store Åmose, 
vurderes den overordnede effekt at være begrænset. 
    

- Er der miljøproblemer af relevans for 

planen/programmet? 

Fredningsforslaget er ikke relevant i forhold til miljø-
problemer.  
Membranen, der foreslås nedgravet, for at sikre en 
højere grundvandsstand, afgiver ikke miljøfarlige stof-
fer, og selve membranens holdbarhed/levetid er me-
get lang (op til flere hundrede år).  
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at membranens 
funktionstid er væsentlig kortere end membranens le-
vetid. For at opretholde membranens funktion, kan 
fredningsnævnet indsætte en bestemmelse i fred-
ningsforslagets § 3 om, at Slot- og Kulturstyrelsen 
med fredningsnævnets godkendelse kan vedligeholde 
og evt. udskifte plastmembranerne.  

- Er planen/programmet relevant for 

gennemførelsen af anden miljølovgiv-
ning, der stammer fra en EU-retsakt 

(f.eks. planer/programmer i forbindelse 
med affaldshåndtering eller vandbe-

skyttelse)  

Fredningsforslaget er ikke relevant i forhold til miljø-
lovgivning, der stammer fra en EU-retsakt. Fredningen 
må forventes i mindre omfang at understøtte natur-
indholdet i området og dermed bidrage til opfyldelse 
af målsætningerne for Natura 2000-området. 

 
2) Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt 

 
Kan planen medføre en væsentlig indvirkning på miljøet for nedenstående miljøparametre? 

 
I vurderingen skal der navnlig tages hensyn til: 

– indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet 
– indvirkningens kumulative karakter 
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Screeningsvurdering 

– indvirkningens grænseoverskridende karakter 
– faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker) 
– indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, 
som kan blive berørt) 
– værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt som følge af: 
– særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv 
– overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller -grænseværdier 
– intensiv arealudnyttelse 

 
- Biologisk mangfoldighed, flora og fauna 

 

F.eks. rødlistede, nationalt- og 
internationalt beskyttede, fre-

dede arter og naturtyper og den 

biologiske mangfoldighed/biodi-
versitet generelt.  

Fredningen vurderes umiddelbart at få en positiv på-
virkning på områdets biodiversitet og biologi generelt 
ved at sikre opretholdelsen af en højere grundvands-
stand i området. I den eksisterende fredning forven-
tes nogle arealer, som er registreret som beskyttet 
eng, i perioder at blive vådere. Der er ikke kendskab 
til beskyttede, sjældne eller sårbare arter eller natur-
typer i dette område, som kan blive skadet af periode-
vis højere vandstand.  
 
Påvirkningen vurderes ikke at være af så væsentlig 
betydning, at det medfører krav om miljøvurdering.   

- Befolkningen og menneskers sundhed 
 

F.eks. indvirkning på demografi, 

levevilkår, udsatte grupper og 
sundhed (herunder både fysisk 

og mental sundhed) samt hel-
bredseffekter fra f.eks. øget støj, 

luftforurening eller lign. 

  

Fredningen forventes ikke at få indvirkning på befolk-
ningen eller kunne medføre eksempelvis støj og luft-
forurening.  
 
Der foreslås en forlængelse af en eksisterende sti med 
ca. 1 km. Dette må generelt forventes at bidrage til 
de rekreative muligheder i området og dermed i et 
vist omfang understøtte den generelle sundhed. Stien 
kan benyttes af publikum, der alligevel færdes i områ-
det, men da området er relativt svært tilgængeligt, 
fordi man ikke kan køre dertil i bil, og på grund af sti-
ens omfang, forventes der ikke at være tale om en 
væsentlig påvirkning lokalt set. 

- Jordbund og jordarealer  
 

F.eks. arealinddragelse, befæst-
ning af arealer, intensivering af 

drift, erosion, jordbundskompri-

mering, forurening af jordres-
sourcer  

Fredningen vil betyde, at området fremover ikke dyr-
kes landbrugsmæssigt. Overordnet set vil fredningen 
dog have en positiv indvirkning på jordbundsressour-
cen og vil ikke bidrage til, at arealer befæstes, intensi-
veres eller på anden måde påvirker jordbunden nega-
tivt.  
 
Den membran, der skal sikre grundvandsstanden i 
området, er dog lavet af plastik.  
Såfremt en membran skal udskiftes kan frednings-
nævnet i forbindelse med en godkendelse heraf stille 
krav om, at udtjente membraner fjernes og bortskaf-
fes.   

- Vand 

F.eks. forurening/påvirkning af 

kvantitet eller kvalitet af grund- 

Fredningen forventes ikke at kunne få betydning for 
grundvand eller overfladevand, herunder i forhold til 
målsætninger i medfør af vandrammedirektivet, idet 
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Screeningsvurdering 

og overfladevand, fysiske æn-

dringer af vandløb, søer mv., på-
virkning af tilstand og betydning 

for opfyldelse af målsætninger 
(vandrammedirektivet) 

 

den eneste forventede påvirkning vil være en lang-
sommere og reduceret afstrømning til Åmose Å. I for-
hold til vandføringen i åen vurderes denne påvirkning 
ikke at være af væsentlig betydning.   

- Luft 
 

F.eks. luftforurening, påvirkning 
af luftkvalitet 

 

Ingen påvirkning. 

- Klimatiske faktorer 
 

F.eks. udledning af drivhusgas-
ser, påvirkninger fra klimaæn-

dringer, klimatilpasningsaspekter 

 

Fredningen vil betyde, at de omhandlende arealer 
blive vådere i en del af året, hvilket generelt forventes 
at have en positiv påvirkning i form af en reduceret 
CO2-udledning fra området. Det vil også forsinke tør-
venedbrydningen og ved større afstrømninger vil af-
strømningen fra området til Åmose Å forsinkes. Da 
området har en meget begrænset størrelse i forhold 
til oplandet til Åmose Å, vil det dog ikke kunne regi-
streres, og der forventes ikke en væsentlig påvirkning. 

- Materielle goder 

 
F.eks. boliger, infrastruktur, re-

kreative områder, stier, adgang 
til vigtige services som f.eks. af-

faldsbortskaffelse, sygehuse, klo-

akering mv.  
 

Der forventes ikke en påvirkning af materielle goder, 
udover den direkte påvirkning af arealanvendelsen af 
området, hvorved området fremover ikke kan dyrkes 
landbrugsmæssigt. Dette ydes der i forbindelse med 
en eventuel fredning erstatning for.  
 
Der foreslås etableret en ca. 1 km ny sti, som umid-
delbart forventes at være et positivt materielt gode 
for de folk, som benytter området. Da området som 
nævnt ovenfor er relativt svært tilgængeligt og stien 
har et begrænset omfang, vurderes det ikke at få en 
væsentlig betydning for materielle goder i området. 

- Kulturarv, herunder kirker og deres om-

givelser, 

 
F.eks. kirker, kirkebyggelinjer, 

kirkeomgivelser, udpegede kul-
turlandskaber, fortidsminder, 

landskabselementer 
 

Fredningens formål er bl.a. at bevare de kulturhistori-
ske værdier, som er knyttet til de tilbageværende dele 
af tørve- og søbundslagene i Kongemode og Sand-
lyng. Området er del af et rigt område for indlandsbo-
pladser fra ældre stenalder, og planen tilsigter en 
bedre beskyttelse og bevaring af disse gennem en 
hævning af grundvandsstanden, så bopladserne i jor-
den holdes under grundvandsniveau og dermed bedre 
kan bevares. 

- Arkitektonisk og arkæologisk arv 
 

F.eks. fredede og bevaringsvær-

dige bygninger og arkæologisk 
fund  

 

Se punktet ovenfor. 

- Landskab 

 

Det foreslåede fredningsområde er del af et større 
område, der i kommuneplanen er udpeget som beva-
ringsværdigt landskab.  
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Screeningsvurdering 

F.eks. nationalt og internationalt 

udpegede bevaringsværdige 
landskaber, landskaber med geo-

logisk værdi, kystlandskaber mv. 
 

 
Fredningen forventes ikke at have væsentlig betyd-
ning herfor, herunder oplevelsen af landskabet eller 
de landskabelige værdier.  

Har planen/programmet i sammenhæng med 

andre planer/programmer eller projekter rele-
vante kumulative virkninger? 

 

Der vurderes ikke at være kumulative virkninger sam-
menholdt med andre planer/programmer eller projek-
ter.  
 
Fredningen skal ses i sammenhæng med den eksiste-
rende fredning af Store Åmose og vil overordnet be-
tyde et begrænset merbidrag i forhold til den eksiste-
rende naturbeskyttelse i området. 
 

Kan planen/programmet medføre miljøpåvirk-

ninger af grænseoverskridende karakter? 

 

Fredningsforslaget vil ikke medføre grænseoverskri-
dende miljøpåvirkninger. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sagens behandling 

 

I afgørelsen har deltaget det af Miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Sorø 

Kommune udpegede medlem, Tobias Nygaard. 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

Konklusion 

 Ja Nej  
Giver resultatet af screeningen 

anledning til at antage, at pla-
nen/programmet vil kunne på-

virke miljøet væsentligt, såle-
des at det er omfattet af krav 

om miljøvurdering: 

 X Samlet set vurderes det, at fredningen 

ikke vil kunne påvirke miljøet væsent-
ligt, og fredningsforslaget skal derfor 

ikke miljøvurderes. 
 

Hvis den endelige fredning ikke kom-

mer til at indeholde bestemmelser om 
fjernelse af udtjente membraner, vur-

deres der at kunne forekomme en 
plastforurening fra nedbrydning af 

membranen i jordbunden. Denne foru-
rening vurderes at være uhensigts-

mæssig, men dog af ikke-væsentlig 

karakter.  
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Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

På fredningsnævnets vegne 

 

 

Svend Erik Hansen 

Supplerende formand 
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Klagevejledning 

Følgende fremgår af § 48 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM): En afgørelse efter § 10 om, at myndigheden ikke skal gennemføre en miljøvurdering af planer og programmer 

eller ændringer deri, kan påklages efter reglerne fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i 

henhold til. 

Stk. 2. Myndighedens afgørelse, som træffes ved gennemførelsen af en miljøvurdering efter § 8, stk. 1, kan påklages 

efter reglerne fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. 

 

Der kan derfor klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at af-

gørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagen skal ifølge miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, jf. lov om naturbeskyttelse § 

43 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. miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, jf. naturbeskyttelseslovens § 43: 

 

• ejere og brugere, 

• enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller fremsat ønske om underretning om 

sagens afgørelse, 

• statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt 

• organisationer m.v., som antages at have en væsentlig interesse i forslaget. 

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 of-

fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-

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

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

gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-

klagenævnets 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 om-

fattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

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

relse 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, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
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