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Dispensation for fortidsmindebeskyttelseslinjen 

Sagsnr.: 2017-0047 

Ejendommen: Skovmøllevej 37A 

Ejendomsnr.: 88942 

Matr. nr.: 9-a, Skårup By, Skårup 

Ejer: Svendborg Kommune 

 

På grundlag af ansøgning, modtaget den 16-01-2017, samt de oplysninger 
der er givet i forbindelse med sagen, kan følgende anlægsarbejde sættes i 
gang: 

 

ETABLERING AF MOUNTAINBIKESPOR I HALLINDSKOVEN 

Der er med denne tilladelse med hjemmel i Lov om Naturbeskyttelse § 65  
stk. 2 meddelt dispensation fra Lov om Naturbeskyttelse § 18, til at etablere 
det ansøgte mountainbike spor i Hallindskoven. 
 
Der er tale om 6 rundhøje med sted- og lokalitetsnummer:  
090513-47 
090513-48 
090513-56 
090513-57 
090513-58 
090513-60 
 
Forud for afgørelsen har sagen været til udtalelse hos Slots- og kulturstyrel-
sen. De havde ingen kommentarer til projektet.  
 
Mountainbike sporet var planlagt til at kører imellem nr. 56 og 57+58. Dette 
blev vurderet til at ligge for tæt på fortidsminderne. Derfor har projektet væ-
ret under revurdering, hvor Svendborg Kommune i samarbejdet med ansø-
ger har fundet en alternativ rute, som tog større hensyn til fortidsminderne. 
 
Med den nye beliggenhed vil sporet følge en allerede eksisterende sti i sko-
ven samt ligge på modsatte side af stien end de nærmeste fortidsminder.  
 
Svendborg Kommune vurderer, at sporforløbet ikke vil have en indvirkning 
på de fredede fortidsminder.  
 
Dispensationen bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra til-
ladelsens dato.  
 

Naturturisme I/S 

Kewin Kamelarczyk 

Abildvej 5A, 2. sal 

5700 Svendborg 

 

Byg og BBR 

Svendborgvej 135 

5762 Vester Skerninge  

 

Tlf. 62 23 33 33 

 

byg@svendborg.dk  

www.svendborg.dk/byggeri  

21. maj 2019 

Sagsnr. 2017-0047 

ESDH: 17/1775 

Afdeling: Byg og BBR 

Ref. CØN 

 

Åbningstider: 

mandag-tirsdag Kl. 10.00-14.00 

onsdag                  LUKKET 

torsdag Kl. 10.00-16.30 

fredag Kl. 10.00-14.00 
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Afgørelsen kan påklages i henhold til vedlagte klagevejledning. 

 

Venlig hilsen 

Camilla Ørgaard Nielsen 

Byggesagsbehandler 

Tlf. 62233319 

 

Høringsberettede:  

• Slots- og kulturstyrelsen (Fortidsminder) post@slks.dk 

• Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen v/ Lars Christiansen (fyns-

kredsen@botaniskforening.dk) 

• Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk) 

• Danmarks Naturfredningsforening - Svendborg (svendborg@dn.dk) 

• Dansk Ornitologisk Forening – Svendborg (svendborg@dof.dk) 

• Dansk Ornitologisk Forening – (natur@dof.dk) 

• Friluftsrådet (sydfyn@friluftsraadet.dk) 

• Svendborg Museum (info@svendborgmuseum.dk) 

• Naturstyrelsen: nst@nst.dk 
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BILAG TIL BYGGESAG NR. 2017-0047 
 

Som følge af ændringer i byggeloven den 1. januar 2009, skal vi ikke læn-

gere foretage teknisk byggesagsbehandling af simpelt byggeri. 

Der skal dog stadig fremsendes relevante tekniske oplysninger til opbeva-
ring i kommunen. 

De tekniske oplysninger skal foreligge, inden du tager byggeriet i 
brug. Det samme skal vedlagte erklæring, hvor den ansvarlige for 
byggeriets opførelse skriver under på, at bestemmelserne i byggelo-
ven er overholdt. 

STANDARDVILKÅR: 

• Dispensation fra gældende bestemmelser, herunder servitutter og 

deklarationer, er kun opnået, såfremt der er søgt herom, og hvis det 

af denne tilladelse fremgår, at ansøgt dispensation er givet. 

• Det er ejers/bygherres ansvar, at alle gældende love og regler ved-

rørende byggeriet/projektet er overholdt. 

• Alle gas-, vand-, el- og afløbsinstallationer skal udføres af autorise-

rede mestre. 

• Bestemmelserne i Klima-, Energi- og Bygningsministeriets bekendt-

gørelse nr. 563 af 02.06.2014 om individuel måling af el, gas, vand, 

varme og køling skal overholdes. 

• Bygge- og anlægsaffald skal bortskaffes i henhold til gældende re-

gulativ. 

• Hvis der er sket ændringer i projektet, fremsendes rettede tegnin-

ger. Ved væsentlige ændringer skal der fremsendes reviderede teg-

ninger til godkendelse. 

• Der gøres opmærksom på bygherrens rettigheder og forpligtelser 

jævnfør museumslovens §25-27. Museumsloven – Lov nr. 1270 af 

16. november 2010- der omhandler sikring af kulturværdier i Dan-

mark, og kan findes på www.retsinfo.dk 
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SÆRLIGE VILKÅR: 

1. Hvis mountainbike sporet skal og igennem eller over et beskyttet 

dige, skal der søges og opnås dispensation til dette.   
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Klagevejledning: Naturbeskyttelsesloven  
 
Hvis du ønsker at klage over en afgørelse efter naturbeskyttelsesloven, 

kan du klage til Miljø-og Fødevareklagenævnet. 

 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 

www.naevneneshus.dk  Klageportalen ligger på www.borger.dk og 

www.virk.dk.  Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk,  ligesom 

du plejer, typisk med NEM-ID. 

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 

afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden 

i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900. Du be-

taler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 

OBS: Miljø-og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en 

klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige 

grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 

skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Kom-

munen videresender herefter anmodningen til Miljø-og Fødevareklage-

nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imøde-

kommes. 

 

Hvad kan du klage over? 

Du kan klage over kommunens afgørelser efter Naturbeskyttelsesloven.  

 

Klagefrist 

Du skal indgive din klage inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-

delt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra 

bekendtgørelsen. 

 

Hvad sker der med klagen? 

Kommunen orienteres om klagen via klageportalen. Kommunen skal 

herefter afgive en udtalelse om sagen til Miljø-og Fødevareklagenævnet, 

og indsende det sagsmateriale, der er anvendt i forbindelse med den på-

gældende afgørelse. 

 

Du vil modtage en kopi af kommunens udtalelse til Miljø-og Fødevare-

klagenævnet med en frist på 3 uger til at kommentere udtalelsen. 

 

Virkning af en klage 

Hvis der klages rettidigt over en afgørelse efter Naturbeskyttelsesloven, 

har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må ud-

nyttes, før klagen er afgjort, medmindre Miljø-og Fødevareklagenævnet 

bestemmer andet. 

 

Indbringelse for domstolene 
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Du kan indbringe Miljø-og Fødevareklagenævnets afgørelse for domsto-

lene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at Miljø-

og Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt. 

 

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter 

Miljø-og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte be-

stemme noget andet. 

 

Yderligere vejledning om klage 

Du kan finde yderligere vejledning og hjælp til klageportalen på Miljø-og 

Fødevareklagenævnets hjemmeside på www.naevneneshus.dk  

 

September 2018 
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