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Lejre Kommunes bemærkninger til klagenummer: 1018027 

Vedrørende midlertidig dispensation fra å-beskyttelseslinjen til at etablere en 

midlertidig arbejdsplads på ejendommen beliggende Lejrevej 15B, 4320 Lejre, matr.nr. 

13k Allerslev By, Allerslev. 

 

Lejre Kommune har den 9. December 2020 meddelt dispensation fra å-beskyttelseslinjen til 

at etablere en midlertidig arbejdsplads frem til den 30. Juni 2021, hvorefter arealet skal 

være reetableret inden den 31. Juli 2021. Afgørelsen om midlertidig dispensation er 

påklaget af Lejre-Allerslev Grundejerforening. 

 

Klageberettigede 

 

Det er Lejre Kommunes vurdering, at Lejre-Allerslev Grundejerforening ikke er 

klageberettiget i sagen, og at klagen alene af den grund bør afvises. 

 

Det fremgår af Lejre-Allerslev Grundejerforenings vedtægter, at formålet med foreningen 

er at ”gennem fællesoptræden og fællesarbejde at søge lokale forhold forbedret samt at få 

sådanne nye foranstaltninger gennemført, som kunne blive til fælles gavn for beboere og af 

betydning for områdets hele trivsel.” 

 

Lejre-Allerslev Grundejerforenings vedtægter er vedlagt. Udfra vedtægterne er det vores 

vurdering, at de ikke er en lokal forening eller organisation, som har væsentlig interesse i 

sagen, i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 86. 

 

Klageberettigede er efter Naturbeskyttelsesloven § 86, stk. 1 følgende: 

• Adressaten for afgørelsen  

• Ejeren/brugeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører  

• Offentlige myndigheder  

• En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker  

• Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen  

• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 
natur og miljø 

• Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 
væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

I ‘Vejledning om Naturbeskyttelsesloven’ kapitel 12. Klage og søgsmål, står der følgende 

om lokale foreninger: 

Lejre Kommune 
Center for Teknik & Miljø 
Møllebjergvej 4 

4330 Hvalsø 
OBS! Personlig henvendelse til 
Lejrevej 15, 4320 Lejre 

 
Tlf. 46 46 46 46 
www.lejre.dk 
 

Sagsbehandler: 
Sidse Nielsen 
Tlf. direkte: 4646 4914 

E-mail: silni@lejre.dk 
 
Dato: 11. Januar 2021 
J.nr.: 20/9437 



 

 

 

 

Side 2 af 2 

“Endelig er lokale foreninger m.v. klageberettigede, når de kan dokumentere en væsentlig 

interesse I afgørelsen. Det forudsættes herved, jf. Lovbemærkningerne, at den hidtige 

afgrænsning af bl.a. organisationers klageberettigelse stort set opretholdes. Sådanne 

organisationer kan have til formål at varetage forskelligartede interesser. Således vil f.eks. 

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomiteer, Dansk Ornitologisk lokalafdelinger som 

lokale foreninger af landboorganisationerne kunne være klageberettigede. Endvidere vil 

lokalhistoriske foreninger være klageberettigede I forhold til sager, der rummer 

kulturhistoriske aspekter” 

 

Miljøminiteriet har ligeledes på deres hjemmeside skrevet følgende om 

Naturbeskyttelseslovens § 86: 

“Som eksempler på lokale foreninger og organisationer, som er klageberettigede, kan 

nævnes Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdelinger, Dansk Ornitologisk Forenings 

lokalafdelinger, idrætsorganisationer og lokale foreninger af landboorganisationerne. 

Endvidere vil lokalhistoriske foreninger være klageberettigede i forhold til sager, der 

rummer kulturhistoriske aspekter.  

 

Ved klage fra de landsdækkende foreninger og organisationer, som er nævnt ovenfor, kan 

Natur- og Miljøklagenævnet kræve, at deres klageberettigelse dokumenteres ved 

indsendelse af vedtægter eller på anden måde. 

 

De foreninger, der vil være klageberettigede for afgørelser af en bestemt type, er alene de 

foreninger, som efter deres formål har en væsentlig interesse I den pågældende type 

afgørelser.” 

 

På baggrund af ovenstående er det Lejre Kommunens vurdering, at Lejre-Allerslev 

Grundejerforening ikke er klageberettiget i sagen. 

 

Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer at Lejre-Allerslev Grundejerforening er 

klageberettiget, eller hvor Miljø- og Fødevareklagenævnet af anden årsag ønsker at 

realitetsbehandle klagen, vil Lejre Kommune gerne indsende en supplerende udtalelse til 

den fremsendte klage. 

 

Med venlig hilsen 

Sidse Nielsen 

Planlægger 


