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ÆNDRING af afgørelser i sag om genoptagelse af del af fredningen
af Bjergene ved Stensballe i Horsens Kommune
Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 44, stk. 1, jf. § 48.1
Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrer Natur- og Miljøklagenævnets
afgørelse af 9. november 2016 om fredning af Bjergene ved Stensballe i
Horsens Kommune2, således at arealerne omfattet af byudviklingsområdet i Horsens Kommunes kommuneplan 2009 på matr. nr. 4a Stensballe
By, Vær (lb.nr. 15), en del af matr.nr. 3h Stensballe By, Vær (lb.nr. 12)
og en del af matr.nr. 4c Stensballe By, Vær (lb.nr. 13) udtages af fredningen, som det fremgår af det vedlagte fredningskort.
Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Natur- og Miljøklagenævnets
afgørelse af 9. november 2016 om fredning af Bjergene ved Stensballe i
Horsens Kommune for matr.nr. 13c Haldrup By, Vær (lb.nr. 3).
Miljø- og Fødevareklagenævnet tilpasser som følge af ændringen af fredningens afgrænsning erstatningen for de berørte arealer i overensstemmelse med taksterne som fastsat ved Taksationskommissionens kendelse
af 25. august 2017.
Erstatningen nedsættes herefter til:
Lb.nr. 12: 87.960 kr.
Lb.nr. 13: 3.600 kr.
Erstatningen til lb.nr. 15 bortfalder.
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Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og
Fødevareklagenævnet.3 Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal
være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentliggjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 88.
Miljø- og Fødevareklagenævnet har endvidere fastsat godtgørelse for
sagkyndig bistand, jf. naturbeskyttelseslovens § 47.
Staten skal afholde tre fjerdedele og Horsens Kommune en fjerdel af den
tilkendte godtgørelse, jf. naturbeskyttelseslovens § 49, stk. 3.
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om godtgørelse kan ikke påklages, jf. naturbeskyttelseslovens § 47.
Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 1 i lov om Miljø- og Fødevareklagnævnet, der i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens § 44, stk. 1,
jf. § 48 har behandlet sagen i den læge afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 9, i lov
om Miljø- og Fødevareklagenævnet.
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Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.
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1. Indledning
Natur- og Miljøklagenævnet traf den 9. november 2016 afgørelse om at
frede Bjergene ved Stensballe i Horsens Kommune og stadfæstede herved
med en række ændringer Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig dels
afgørelse af 17. november 2014. Fredningsområdet udgør ca. 300,5 ha og
omfatter et kuperet område kaldet ”Bjergene” nord for Horsens Fjord,
beliggende mellem den tæt bebyggede Horsens bydel Stensballe og arealer omfattet af Søvindfredningen fra 1974. Størstedelen af fredningsområdet er privatejede arealer fordelt på 36 lodsejere. Den resterende del er
offentligt ejet, hovedsageligt af Horsens Kommune.
Fredningssagen blev rejst af Danmarks Naturfredningsforening den 16.
december 2011. Det er bl.a. fredningens formål at sikre og forbedre de
landskabelige værdier i området, herunder sikre, at området fremtræder
som et overvejende åbent landskab med enkelte solitære træer og levende
hegn i sammenhæng med de tilstødende fredede områder og skovområder. Fredningen har endvidere til formål at sikre og forbedre områdets
rekreative værdier, herunder offentlighedens adgang til området via et
stisystem.
Natur- og Miljøklagenævnet traf den 9. november 2016 endvidere afgørelse om at tilkende erstatning på i alt 3.478.488 kr. i anledning af fredningen. Nævnet bemærkede, at det ønskede at revurdere sagen, såfremt
Taksationskommissionen i en eventuel klage forhøjede erstatningen, jf.
naturbeskyttelseslovens § 48.
Ejerne af matr.nr. 13c Haldrup By, Vær (lb.nr. 3), del af matr.nr. 3h
Stensballe by, Vær (lb.nr. 12) og matr.nr. 4a Stensballe By, Vær (lb.nr.
15) påklagede Natur- og Miljøklagenævnets erstatningsafgørelse til Taksationskommissionen.
Taksationskommissionen traf den 25. august 2017 afgørelse om at forhøje erstatningerne til de tre lodsejere med i alt 3.417.900 kr., således at den
samlede erstatning for fredningen udgjorde 6.896.388 kr.
Miljø- og Fødevareklagenævnet meddelte den 27. september 2017, at
nævnet på baggrund af Taksationskommissionens afgørelse havde besluttet at genoptage sagen.
Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del traf den 22. juli 2019 afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af fredningsforslaget, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 10. Afgørelsen er ikke blevet påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
2. Taksationskommissionens kendelse
Taksationskommissionen har i afgørelse af 25. august 2017 forhøjet den
tilkendte erstatning til de tre lodsejere.
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Matr.nr. 13c Haldrup By, Vær (lb.nr. 3)
Natur- og Miljøklagenævnet tilkendte ejerne af matr.nr. 13c Haldrup By,
Vær 113.440 kr. i erstatning, heraf 100.000 kr. i en skønsmæssigt fastsat
erstatning for en mistet byggeret.
Taksationskommissionen har skønsmæssigt forhøjet erstatningen med
150.000 kr., hvorefter den samlede tilkendte erstatning er på 263.440 kr.
Taksationskommissionen har lagt til grund, at ejerne af ejendommen har
mistet muligheden for at opføre ny bebyggelse med en placering i overensstemmelse med den meddelte landzonetilladelse af 20. september
2011. Kommissionen har endvidere lagt til grund, at der kan opføres ny
bebyggelse på den del af ejendommen, der ikke er fredet.
Taksationskommissionen har fundet, at en ændret placering af byggeriet
indenfor det ikke-fredede areal er mindre attraktiv, hvilket i mindre omfang vil afspejle sig i handelsværdien. Endvidere har Taksationskommissionen lagt til grund, at den ændrede placering vil medføre øgede byggeomkostninger grundet jordbundsforholdene m.m.
Del af matr.nr. 3h, Stensballe By, Vær (lb.nr. 12)
Matr.nr. 3h, Stensballe By, Vær på ca. 8,5 ha ligger langs den vestlige
grænse af fredningen. Ejendommen er afgrænset af vejen Bjergene mod
nordvest, samt et læhegn mod øst. Hele ejendommen er omfattet af fredningen. Den vestligste del af ejendommen, ca. 2,1 ha, blev udpeget til
byudviklingsområde i 2009 af Horsens Kommune, og det er alene denne
del af ejendommen, som er omfattet af genoptagelsen. Her er landskabet
præget af et let stigende terræn fra vest mod øst.
Natur- og Miljøklagenævnet tilkendte ejerne af matr.nr. 3h, Stensballe
By, Vær i alt 108.120 kr. i erstatning.
Taksationskommissionen har skønsmæssigt forhøjet denne erstatning,
idet lodsejerne blev tilkendt en erstatning på yderligere 1.520.900 kr,
hvorefter den samlede tilkendte erstatning er på 1.629.020 kr.
Taksationskommissionen har lagt til grund, at lodsejerne har haft en vis
berettiget forventning om, at arealer, der i kommuneplanens rammebestemmelser var udlagt til byvækst i kystnærhedszonen, i fremtiden ville
kunne anvendes til boligbebyggelse. Kommissionen har herved lagt vægt
på, at arealerne blev udlagt i Kommuneplan 2009 af Horsens Kommune,
samt at begrundelsen for udlægningen var et behov for at inddrage arealer
i kystnærhedszonen, da beskyttelsesinteresser generelt gjorde det vanskeligt at finde tilstrækkelige byvækstarealer i kommunen. Endvidere har
kommissionen bemærket, at arealerne blev fastholdt i Kommuneplan
2013, samt at kommunen gjorde indsigelse mod den påtænkte fredning og
ønskede byudviklingsområdet udtaget.
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Taksationskommissionen har på dette grundlag fundet, at der ved udmålingen af erstatningen for fredningen skal inddrages en berettiget forventning og har skønsmæssigt fastsat værdien heraf til 100 kr./m2. Kommissionen fandt ikke, at der var tilknyttet en erstatningsberettiget forventningsværdi til de arealer, der er beliggende umiddelbart op ad byudviklingsområdet.
Taksationskommissionen har på baggrund af sagens oplysninger lagt til
grund, at 20 pct. af ejendommen, svarende til 15.209 m2, blev udlagt som
byvækstareal i Kommuneplan 2009.
Matr.nr. 4a Stensballe By, Vær (lb.nr. 15)
Matr.nr. 4a Stensballe By, Vær ligger langs den vestlige grænse af fredningen og er afgrænset af vejen Bygaden mod vest og er desuden omgivet
af læhegn. Ejendommen er delvist omfattet af fredningen, hvoraf fredningen omfatter et ca. 1,75 ha stort markareal. Hele ejendommen blev udpeget til byudviklingsområde i 2009 af Horsens Kommune. Landskabet er
præget af et svagt stigende terræn fra vest mod øst.
Natur- og Miljøklagenævnet tilkendte ejerne af matr.nr. 4a Stensballe By,
Vær 16.771 kr. i erstatning i alt.
Taksationskommissionen har med samme begrundelse som for matr.nr.
3h Stensballe By, Vær tilkendt lodsejerne en skønsmæssigt fastsat erstatning på yderligere 1.747.000 kr. Den samlede tilkendte erstatning er herefter på 1.763.771 kr.
3. Miljøstyrelsens anmodning om genoptagelse
Miljøstyrelsen har den 13. september 2017 anmodet Miljø- og Fødevareklagenævnet om at genoptage sagen på baggrund af Taksationskommissionens kendelse af 25. august 2017.
Miljøstyrelsen har i sin anmodning henvist til, at Natur- og Miljøklagenævnet i sin afgørelse har angivet, at nævnet ønsker at revurdere sagen,
såfremt Taksationskommissionen i en eventuel klagesag forhøjer erstatningen, jf. naturbeskyttelseslovens § 48. Styrelsen har derfor opfordret
Miljø- og Fødevareklagenævnet til at genoptage fredningssagen i overensstemmelse hermed.
Miljøstyrelsen har vurderet, at der er tale om et særligt tilfælde, idet
spørgsmålet om forventningsværdi knyttet til en kommuneplanramme er
af væsentlig og principiel betydning, da det ikke har været prøvet i tidligere fredningssager.
Miljøstyrelsen har anført, at fredningens afgrænsning bør ændres, således
at de rammebelagte arealer under matr.nr. 3h og 4a Stensballe By, Vær
(lb.nr. 15 og 12) udtages af fredningen. Styrelsen har i den forbindelse
henvist til sine tidligere anbringender, for så vidt angår disse matrikler.
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Det fremgår heraf, at arealerne burde udgå af fredningen, hvis fredningsmyndighederne tilkendte de krævede fredningserstatninger. Det er styrelsens opfattelse, at erstatningskravene ikke er proportionelle med de landskabelige fredningsværdier, der sikres ved en fredning af arealerne. Der
er endvidere henvist til, at de udgør en meget begrænset del af den samlede fredning.
Det fremgår videre, at også de rammebelagte arealer under matr.nr. 4c
Stensballe By, Vær (lb.nr. 13), som ligger mellem matr.nr. 3h og 4a
Stensballe By, Vær, bør udtages af fredningen. Styrelsen har i den forbindelse henvist til, at den pågældende matrikel skal behandles lige med
de to andre matrikler, uanset at Natur- og Miljøklagenævnets fastsættelse
af erstatning på 3.794 kr. ikke blev påklaget til Taksationskommissionen.
Miljøstyrelsen finder, at de kommunalt ejede rammebelagte arealer på
matr.nr. 4g Stensballe By, Vær (lb.nr. 14) ikke skal udtages af fredningen, idet disse arealer i fredet tilstand vil sikre en væsentlig grøn landskabs- og indsigtskile, som giver adgang til at opleve den landskabelige
sammenhæng mellem det flade forland og de dramatiske ”bjerge” fra
bjergenes ”fod”. Der er samtidig tale om et areal med fri fladefærdsel for
offentligheden, samt stier, der leder op til væsentlige og markante udsigtspunkter.
Miljøstyrelsen er på baggrund af de nye oplysninger som fremkom under
Taksationskommissionens møde og besigtigelse, indstillet på at acceptere
den forhøjede erstatning til ejerne af matr.nr. 13c Haldrup By, Vær (lb.nr.
3).
4. Bemærkninger i anledning af genoptagelsen
Lodsejerne med lb.nr. 12 (del af matr. nr. 3h) og 15 (matr. nr. 4a), Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og Horsens Kommune er
fremkommet med bemærkninger i anledning af Miljø- og Fødevareklagenævnets genoptagelse af fredningen.
4.1 Bemærkninger fra ejerne af matr.nr. 3h og 4a Stensballe By, Vær
Lb.nr. 12 og 15 er henholdsvis den 20. november 2017 og den 26. februar
2018 fremkommet med bemærkninger.
Lodsejerne finder, at fredningen bør fastholdes for begge arealer. Der
henvises til såvel Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse som fredningsnævnets afgørelse, hvoraf det fremgår, at de landskabelige værdier for
området er så betydelige, at det er nødvendigt at sikre disse ved en fredning, samt at enhver form for byggeri vil have en negativ virkning på den
landskabelige værdi og indsigten mod og udsigten fra Bjergene. Det påpeges, at det væsentligste formål med fredningen netop har været at sikre
imod fremtidig byudvikling i området, og at det vil modvirke dette formål
at undtage ejendommene fra fredningen. Lodsejerne har henvist til fred6

ningsforslaget, hvoraf fremgår, at arealernes udpegning til byudvikling
var anledningen til, at sagen blev rejst på det pågældende tidspunkt.
Lodsejerne har endvidere bemærket, at såfremt arealerne udtages af fredningen, vil dette også medføre, at der skal udtages en del af stiarealet,
som udgør en forudsætning for, at offentligheden kan færdes i de fredede
arealer. En del af forudsætningen for hele den samlede fredning vil derved bortfalde.
Det er lodsejernes vurdering, at der ikke foreligger et sådant særligt tilfælde, som kan begrunde, at spørgsmålet om fredningens gennemførelse,
indhold og afgrænsning tages op til fornyet behandling, jf. naturbeskyttelseslovens § 48. Lodsejerne er af den opfattelse, at bestemmelsen slet ikke
er anvendelig, hvor fredningsmyndighederne er uenige i Taksationskommissionens erstatningsfastsættelse, da den i så fald kan anvendes som
pression. Lodsejer bemærker, at der heller ikke i øvrigt er fremkommet
nye oplysninger, der kan give anledning til, at de begrundelser, hvormed
arealerne oprindeligt blev pålagt fredningen, har ændret sig.
Lodsejerne mener desuden, at det tilkendte erstatningsbeløb ikke er af en
sådan størrelsesorden, at det kan begrunde, at arealerne udtages af fredningen. Størrelsen af erstatningskravene var ifølge lodsejerne kendt af
fredningsmyndighederne fra fredningssagens begyndelse, og Taksationskommissionen har fulgt almindelig praksis. Lodsejerne har endvidere
henvist til Naturklagenævnets afgørelse af 9. september 19964, hvor klagenævnet på trods af en væsentlig forhøjelse af erstatningen fra 1 mio. kr.
til 3,9 mio. kr. besluttede at fastholde fredningen af Badstuejorden ved
Troense i Svendborg Kommune.
Endelig har lodsejerne anført, at Taksationskommissionen i kendelsen af
25. august 2017 har opgjort det tab, som lodsejerne er blevet påført som
følge af fredningen, uanset om arealerne forbliver i fredningen eller ej.
Lodsejerne har henvist til, at Horsens Kommune har anført, der som følge
af fredningssagen ikke vil blive givet tilladelse til byggeri på arealerne.
Værditabet vil således ikke forsvinde som følge af, at arealerne udtages af
fredningen.
4.2 Bemærkninger fra Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen er henholdsvis 2. januar 2018, den 26. februar 2018 og 20.
marts 2018 fremkommet med bemærkninger.
Miljøstyrelsen er af den opfattelse, at grundlaget for fredningen ikke bortfalder, såfremt lodsejernes arealer (lb.nr. 12 og lb.nr. 15) udgår af fredningen, idet alene ca. 4 ha ud af de samlede ca. 300 ha, der er fredet, i så
fald vil udgå af fredningen. Styrelsen finder, at det resterende fredede
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Naturklagenævnets sags.nr. NKN 1996-10-22 (164/420-001).
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område forsat vil rumme så væsentlige fredningsværdier, at dette kan
begrunde fredningen. Styrelsen bemærker, at der ikke med fredningen er
udlagt stier på lodsejernes arealer.
Miljøstyrelsen fastholder, at der er tale om et særligt tilfælde omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 48, idet Taksationskommissionens kendelse
ganske usædvanligt ændrer afgørende på grundlaget for den afgørelse
som Natur- og Miljøklagenævnet tidligere har truffet. Ønsket om genoptagelse skyldes således ikke, at Miljøstyrelsen er uenig i Taksationskommissionens afgørelse, men derimod at der er opstået en særlig situation,
hvorefter det først nu er blevet klart, at prisen for de pågældende arealer
vil være meget høj og dermed ude af proportioner med de fredningsværdier, der sikres ved en fredning af arealerne.
I forhold til lodsejernes henvisning til Naturklagenævnets afgørelse af 9.
september 1996 vedrørende fredningen af Badstuejorden er det Miljøstyrelsens opfattelse, at sagen ikke giver relevante fortolkningsbidrag i forhold til den nuværende sag, bl.a. fordi at arealerne lå i byzone og havde
gjort det siden By- og landzonelovens ikrafttræden i 1970, ligesom der
forelå et udkast til lokalplan, hvorfor gennemførelsen af den detaljerede
planlægning, som grundejeren kunne støtte ret på, således var ret nært
forestående. Endelig ville der i sagen være tale om en fuldstændig ophævelse af den pågældende fredning, og ikke blot en mindre vurdering. Hertil kom, at Overfredningsnævnet fandt, at fredningen var af national betydning.
Miljøstyrelsen har derudover bemærket, at såfremt de privatejede, rammebelagte arealer på lb.nr. 12 og 15 udtages af fredningen, vil ejerne af
disse arealer være stillet præcis som før fredningen. Arealerne vil fortsat
være omfattet af de samme kommuneplanrammer og have de samme anvendelsesmuligheder, og der bør derfor ikke udmåles godtgørelse.
4.3 Bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening er fremkommet med bemærkninger
den 9. oktober 2017 og den 1. marts 2018.
Danmarks Naturfredningsforening er af den opfattelse, at formålet med
fredningen af Bjergene ved Stensballe ikke alene har været at sikre imod
byudvikling i området, men at fredningen også har til formål at forhindre
tilplantning, som vil tilsløre landskabets geologi samt at give offentligheden bedre muligheder for at opleve området. Det kommer ifølge foreningen bl.a. til udtryk i, at fredningsområdet omfatter et meget større areal
end det område, der var indeholdt i de daværende kommuneplanrammer
til byudvikling.
Danmarks Naturfredningsforening er endvidere enig med Miljøstyrelsen
i, at de kommunalt ejede rammebelagte arealer på matr.nr. 4g Stensballe
By, Vær ikke bør udtages af fredningen med de af styrelsen anførte be8

grundelser. Foreningen kan desuden tilslutte sig Miljøstyrelsens bemærkninger med hensyn til fredningen af Badstuejorden.
4.4 Bemærkninger fra Horsens Kommune
Horsens Kommune har den 25. oktober 2017 anført, at kommunen kan
tilslutte sig det af Miljøstyrelsen anførte i forhold til genoptagelsen.
For så vidt angår den tilkendte erstatning til ejerne af lb.nr. 12 og 15, er
det endvidere Horsens Kommunes opfattelse, at det ikke er sædvanlig
praksis, at tilkende erstatning for forventningsværdi i fredningssager.
Erstatningen for de rammebelagte arealer i kommuneplanen er ifølge
kommunen over det dobbelte af det, der tilkendes efter taksationspraksis,
hvorfor de rammebelagte arealer på ejendommene med lb.nr. 12 og 15
bør udtages af fredningen. Kommunen har bemærket, at dette for så vidt
angår lb.nr. 12 kun omfatter ca. 20 pct. af ejendommen.
De to rammebelagte arealer på ejendommene med lb.nr. 12 og 15 er ifølge Horsens Kommune beliggende på hver sin side af det kommunalt ejede areal matr.nr. 4g Stensballe By, Vær. Kommunen ønsker ikke spørgsmålet om fredningen af dette areal genoptaget. Henset til den ringe størrelse, uhensigtsmæssige udformning og individuelle isolerede placering
af de rammebelagte arealer på ejendommene på hver side af et fredet areal, vil kommunen ikke for fremtiden anvende arealerne som byvækstarealer.
For så vidt angår ejendommen med lb.nr. 3 har Horsens Kommune bemærket, at kommunen accepterer den forhøjede erstatning og nuværende
afgrænsning af fredningen.
4.5 Bemærkninger fra ejerne af matr.nr. 4c Stensballe By, Vær
Ejerne af matr. nr. 4c Stensballe By, Vær samt den tidligere ejer af matriklen oplyste den 26. november 2019 på Miljø- og Fødevareklagenævnets forespørgsel i brev af 25. november 2019, at hvis de fire matrikler,
som er omfattet af genoptagelsessagen, alle fastholdes i fredningen, vil
der ikke blive fremsat krav om forhøjet erstatning. Hvis dette ikke er tilfældet, og fredningen af matrikel 4 c fastholdes, vil der blive stillet krav
om erstatning, bl.a. fordi Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 9.
november 2016 har haft betydning for den pris, som ejendommen er solgt
for inden genoptagelsen af sagen.
5. Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af sagen
Miljø- og Fødevareklagenævnet besigtigede den 7. oktober 2019 fredningsområdet og afholdte samtidig offentligt møde.
Deltagerne fremførte i det væsentligste tidligere fremsatte bemærkninger. Hertil tilføjede parterne i relation til de konkrete matrikler følgende
yderligere bemærkninger:
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Angående matr.nr. 4a Stensballe By, Vær (lb.nr. 15)
Lodsejeren med lb.nr. 15 bemærkede, at Horsens Kommune igen har afvist et forslag om at inddrage arealerne til byudvikling i kommuneplanen,
under betingelse af at fredningen på arealerne ophæves. Lodsejeren mener derfor, at de reelt er afskåret fra at bebygge arealerne, selv hvis arealerne udtages af fredningen.
Danmarks Naturfredningsforening foreslog, at man som alternativ til at
udtage arealerne af fredningen, kunne fastholde fredningen for arealerne,
men med mulighed for i fredningsbestemmelserne at inddrage områderne
til byudvikling.
Miljøstyrelsen bemærkede, at de nærliggende kommunale arealer på
matr.nr. 4g Stensballe By, Vær fortsat vil udgøre en grøn kile, der giver
udsigt til foden af Bjergene.
Angående matr.nr. 3h Stensballe By, Vær (lb.nr. 12)
Lodsejeren med lb.nr. 12 bemærkede, at han som følge af fredningen har
været afskåret fra at tilplante arealet med blandt andet energipoppel, som
ejendommen er særligt velegnet til. Hvis arealerne udtages af fredningen,
vil han rejse et alternativt erstatningskrav.
Angående matr. nr. 4c Stensballe By, Vær (lb.nr. 13)
Lodsejeren med lb.nr. 13 bemærkede, at han ikke ønskede, at ejendommen skulle udgå af fredningen. Lodsejer henviste til, at ejendommen er
blevet købt af et familiemedlem og prisen er fastsat under hensyntagen
til, at ejendommen blev fredet.
Den tidligere ejer af matriklen oplyste hertil, at han ville søge erstatning,
hvis arealet blev udtaget af fredningen, som følge af tabet ved salg af
ejendommen.
Miljøstyrelsen oplyste, at det ikke var et absolut krav for styrelsen, at
ejendommen blev udtaget af fredningen.
Angående matr. nr. 13c Haldrup By, Vær (lb.nr. 3)
Lodsejeren med lb.nr. 3 bemærkede, at han helst så, at fredningen ikke
blev ændret for så vidt angår ejendommen.
5.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger
I sagens behandling har Miljø- og Fødevareklagenævnets medlemmer
deltaget: Thomas Steensen (formand), landsdommer Norman Cleaver og
de læge medlemmer Pelle Andersen-Harild, Jørgen Elikofer, Knud N.
Mathiesen og Jens Vibjerg.
Det følger af naturbeskyttelseslovens § 44, stk. 1, at Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre fredningsnævnets afgørelse, herunder fredningens geografiske udstrækning, fredningsbestemmelserne og erstatningen.
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Dette gælder, uanset hvem der har rejst fredningssagen eller påklaget
fredningsnævnets afgørelse, og uanset fredningsforslaget og de forslag og
krav, der er fremført for fredningsnævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 48, at Miljø- og Fødevareklagenævnet i særlige tilfælde kan tage spørgsmålet om fredningens gennemførelse samt om dens indhold og afgrænsning op til fornyet behandling, når
Taksationskommissionens afgørelse af erstatningsspørgsmålet foreligger,
eller når spørgsmålet er afgjort ved endelig dom.
Natur- og Miljøklagenævnet har i sin erstatningsafgørelse af 9. november
2016 anført, at nævnet ønsker at revurdere sagen, såfremt Taksationskommissionen i en eventuel klagesag forhøjer de tilkendte erstatninger.
Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at det er en forudsætning for
gennemførelsen af fredninger, at sagens økonomiske omkostninger inddrages og afvejes overfor hensynet til den fredningsmæssige gevist, der
skal opnås. Nævnet bemærker endvidere, at der ved ’særlige tilfælde’ i
hvert fald skal forstås, at nævnet kan genoptage sagen, hvis nævnet med
en vis sandsynlighed ikke ville have gennemført en fredning, hvis omkostningerne var kendt forud for fredningen. Endvidere kan det være et
særligt tilfælde, hvis det viser sig, at en lodsejer, der ikke har klaget, har
fået tilkendt en for lav erstatning.
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der er tale om et sådant særligt
tilfælde, at sagen kan genoptages. Nævnet har ved vurderingen særligt
lagt vægt på, at erstatningsomkostningerne ved den samlede fredning er
forhøjet fra 3.478.488 kr. til 6.896.388 kr. som følge af Taksationskommissionens kendelse, hvilket næsten er en fordobling af fredningsomkostningerne. Der er således sket en væsentlig ændring af de økonomiske
forudsætninger, der knytter sig til et meget begrænset areal af fredningen
på ca. 4 ha ud af den samlede fredning på ca. 300,5 ha.
Miljø- og Fødevareklagenævnet har på baggrund af Taksationskommissionens afgørelse om forhøjelse af erstatningen til tre lodsejere taget stilling til fredningens afgrænsning for så vidt angår ejendommene matr.nr.
13c Haldrup By, Vær, matr.nr. 3h, 4c, og 4a Stensballe By, Vær.
Matr.nr. 13c Haldrup By, Vær (lb.nr. 3)
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at matr. nr 13c Haldrup By, Vær
skal fastholdes i fredningen. Nævnet har lagt vægt på det konstaterede
ved besigtigelsen, samt det forhold at lodsejer allerede har opført et nyt
hus uden for det fredede areal.
Del af matr.nr. 3h, Stensballe By, Vær (lb.nr. 12) og matr.nr. 4a Stensballe By, Vær (lb.nr. 15)
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Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at det indgår i nævnets vurdering af, om et areal skal fredes, om de fredningsmæssige værdier står mål
med de samfundsmæssige hensyn, der skal varetages, dvs. de økonomiske omkostninger ved en fredning, jf. naturbeskyttelseslovens § 1.
Dette har bl.a. støtte i forarbejderne5 til lov nr. 454 af 9. juni 2004 om
ændring af bl.a. naturbeskyttelsesloven, at et krav om forudgående budgetoverslag i forbindelse med rejsning af fredningssager havde baggrund
i et behov for at målrette fredningsindsatsen og i højere grad anlægge en
cost/benefit betragtning med det formål at sikre en økonomisk prioritering og fokusering af fredningsindsatsen, således at der kan opnås den
størst mulige naturbeskyttelsesmæssige gevinst. Det fremgår endvidere,
at budgetforslaget skal sendes i høring hos relevante myndigheder ”for at
give fredningsnævnene og Naturklagenævnet bedst muligt grundlag for at
kunne tage stilling til, om den naturmæssige gevinst ved en fredning efter
myndighedernes vurdering står mål med de anslåede omkostninger [...]”.
Et flertal af Miljø- og Fødevareklagenævnets medlemmer finder, at den
del af matr.nr. 3h, Stensballe By, Vær, samt hele matr.nr. 4a Stensballe
By, Vær, der var omfattet af byudviklingsområdet i Horsens Kommunes
Kommuneplan 2009, skal udtages af fredningen. Nævnet har lagt vægt
på, at de pågældende arealer ikke indeholder større fredningsværdier end
de øvrige arealer i fredningen, og at arealerne, som udgør en meget beskeden del af den samlede fredning, ikke ville være blevet fredet, hvis de
tilkendte erstatninger havde været kendt på fredningstidspunktet.
Mindretallet (Knud N. Mathiesen) finder, at arealerne bør fastholdes i
fredningen, da den omstændighed, at Natur- og Miljøklagenævnet har
prissat arealerne for lavt ikke i sig selv kan begrunde, at de skal udtages
af fredningen.
Som følge af nævnets afgørelse bortfalder erstatningen vedrørende matr.
nr. 4a Stensballe By, Vær.
Som følge af nævnets afgørelse bortfalder erstatningen for så vidt angår
grunderstatningen samt forbud mod beplantning for de 2,1 ha af matr.nr.
3h, som udgår. Den samlede erstatning til lb.nr. 12 udgør herefter 87.960
kr.
Del af matr. nr. 4c Stensballe By, Vær (lb.nr. 13)

5

Forslag 146 fremsat den 28. januar 2004 til lov nr. 454 af 9. juni 2004 om ændring af lov om

naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om vandløb og museumsloven. (Internationale naturbeskyttelsesområder, offentlighedens adgang til naturen, fredning, beskyttelseslinjer, fortidsminder
m.v.).
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Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at den del af matriklen, som
var omfattet af kommuneplanens byudviklingsområde, udgør ca. 0,395 ha
og ligger mellem de to matrikler, der udtages af fredningen.
Da de fredningsmæssige værdier, som er knyttet til det omhandlede areal,
ikke adskiller sig fra de matrikler, som efter de ovenstående bemærkninger udtages af fredningen, finder et flertal af Miljø- og Fødevareklagenævnets medlemmer ud fra lighedsgrundsætningen at den del af matr.nr.
4c, Stensballe By, Vær, der var omfattet af Horsens Kommunes Kommuneplan 2009’s byudviklingsområde, skal udtages af fredningen.
Mindretallet (Knud N. Mathiesen) finder med samme begrundelse som
for del af matr.nr. 3h, Stensballe By, Vær og matr.nr. 4a Stensballe By,
Vær, at arealet skal fastholdes i fredningen.
Som følge af nævnets afgørelse nedsættes erstatningen til 3.600 kr, som
en minimumserstatning.
5.2. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om omkostningsgodtgørelse
Efter naturbeskyttelseslovens § 47 kan Miljø- og Fødevareklagenævnet
bestemme, at der skal ydes en ejer eller bruger en passende godtgørelse
for nødvendige udgifter til sagkyndig bistand under sagens behandling i
Miljø- og Fødevareklagenævnet. Bestemmelsen giver ikke mulighed for
at godtgøre lodsejerens egen medvirken i sagen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet har fastsat en passende godtgørelse for
sagkyndig bistand, jf. naturbeskyttelseslovens § 47.
Under sagens behandling ved Miljø- og Fødevareklagenævnet har lb.nr.
12 og 15 været repræsenteret ved advokat. Advokaten har indsendt høringsvar, afholdt møder og deltaget i besigtigelsen. Bemærkningerne har i
nogen omfang været en gengivelse af de bemærkninger, der har været
fremført for Taksationskommisionen. Miljø- og Fødevareklagenævnet har
skønsmæssigt fastsat en samlet godtgørelse på 14.000 kr. til lb.nr. 12 og
lb.nr. 15. Godtgørelsen udbetales til lodsejernes repræsentant med henblik på fordeling.
5.3. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse
Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrer Natur- og Miljøklagenævnets
afgørelse af 9. november 2016 om fredning af Bjergene ved Stensballe i
Horsens Kommune, således at arealerne omfattet af byudviklingsområdet
i Horsens Kommunes kommuneplan 2009 på matr. nr. 4a Stensballe By,
Vær (lb.nr. 15), en del af matr.nr. 3h Stensballe By, Vær (lb.nr. 12) og en
del af matr.nr. 4c Stensballe By, Vær (lb.nr. 13) udtages af fredningen,
som det fremgår af det vedlagte fredningskort.
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Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Natur- og Miljøklagenævnets
afgørelse af 9. november 2016 om fredning af Bjergene ved Stensballe i
Horsens Kommune for matr.nr. 13c Haldrup By, Vær (lb.nr. 3).
Miljø- og Fødevareklagenævnet tilpasser som følge af ændringen af fredningens afgrænsning erstatningen for de berørte arealer i overensstemmelse med taksterne som fastsat ved Taksationskommissionens kendelse
af 25. august 2017.
Erstatningen nedsættes herefter til:
Lb.nr. 12: 87.960 kr.
Lb.nr. 13: 3.600 kr.
Erstatningen til lb.nr. 15 bortfalder.
Miljø- og Fødevareklagenævnet har endvidere fastsat godtgørelse for
sagkyndig bistand, jf. naturbeskyttelseslovens § 47.
Staten skal afholde tre fjerdedele og Horsens Kommune en fjerdedel af
den tilkendte godtgørelse, jf. naturbeskyttelseslovens § 49, stk. 3.
Afgørelsen offentliggøres i Statstidende.

Thomas Steensen
Stedfortrædende formand

14

