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Miljø- og Fødevareklagenævnet
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Klage over afgørelse, truffet af: Hedensted Kommune, Udvalget for Teknik, 
Tjørnevej 6
7171 Uldum

Klage over dispensation til råstofindvinding indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen på 
ejendommen matr. nr. 5h Sebberup by, Løsning, beliggende Sebberupvej 41, 8723 Løsning. 
Sag nr. 01.05.02-P19-7-17.

Hedensted Kommune har den 10. oktober 2017 meddelt dispensation efter § 65, stk. 2, jf. § 18, stk. 
1, i lov om naturbeskyttelse, som foreskriver, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af 
arealet inden for 100 m fra fortidsminder.

Der er meddelt dispensation således, at der må graves indtil 40 m fra gravhøjens midte. Gravhøjens 
diameter er 24 m, det vil sige, at naturbeskyttelseslovens krav om 100 m er reduceret til 28 m, idet 
de 100 m skal måles fra gravhøjens fod.

Matr. nr. 5h, Sebberup by, Løsning, er beliggende i et område, der i Hedensteds Kommuneplan 
2013-2025 er udpeget som:
  særligt værdifuldt landskab
  ny natur
  skovbyggelinje
  område med fredede og ikke-fredede fortidsminder
  støjbelastet areal
  råstofgraveområde
  område med drikkevandsinteresser
  landzone

Området er omfattet af Lokalplan 157: ”Rekreativt område i Remmerslund”, som udlægger hele 
området omkring matr. nr. 5h til råstofindvinding, men et af lokalplanens formål er også at sikre 
gravhøjene i området.

Danmarks Naturfredningsforening vurderer:
 At dispensationen er i strid med formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen, som er at 

sikre fortidsminderne i sammenhæng med landskabet.
 At dispensationen er i strid med bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens § 18, som skal 

beskytte de arkæologiske lag omkring fortidsmindet.
 At dispensationen er i strid med bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens § 65 som 

beskriver, at der kun i specielle tilfælde kan dispenseres. I denne sag er der ikke tale om et 
specielt tilfælde

 At dispensationen er særdeles præcedensdannende og kan få væsentlige konsekvenser for 
såvel natur som kultur i Hedensted Kommune.

Danmarks Naturfredningsforenings (DN Hedensted) beder hermed Miljø- og 
Fødevareklagenævnet/Nævnenes Hus omgøre Hedensted Kommunes dispensation til et afslag. 

Med venlig hilsen
Formand Martin Fritzner
DN-Hedensted


