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Dispensation til nedrivning og opførelse af nyt stuehus nær gravhøj nr. 14117 

Vi giver hermed dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til nedrivning og opførelse af nyt stuehus 
på Møllehøjvej 7, 9240 Nibe -matr.nr. 19i Skivum By, Skivum. Dispensationen er givet efter 
naturbeskyttelseslovens § 65, idet der dispenseres fra lovens § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinje). 
Dispensationen bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.  
 
Det er muligt at klage over afgørelsen indtil 4 uger fra brevets dato. Du må ikke udnytte dispensationen, 
før klagefristen er slut. Se vedlagte klagevejledning (Bilag 2). 

Vilkår 
1. Vesthimmerlands Museum skal kontaktes mindst 2 uger før gravearbejdet sættes i gang. 
2. Nedrivningen skal foretages i vinterperioden 1. sep-15. april af hensyn til mulige flagermus 
3. Det nye hus opføres i overensstemmelse med beskrivelser og situationstegning fra 

ansøgningsmaterialet (Bilag 1) 
 
Det er din pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om dispensationens indhold. 

Sagsfremstilling og begrundelse for afgørelsen 
Bygherrerådgiver Henrik Pårup Sørensen har på vegne ejer Ilona Strange søgt dispensation til at opføre 
et nyt enfamilieshus på 170 m2 med tilhørende carport på 49 m2 indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. 
Ifølge købsaftale overtager Ilona ejendommen pr. 1. september 2021. De gamle bygninger på 
ejendommen skal rives ned, hvorfor vi også dispenserer til det her. 
 
Ejendommens bygninger (både eksisterende og projekterede) ligger inden for 100 m af gravhøj nr. 
14117 (stednr. 120811-16), og kræver derfor kommunens dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 
(Bilag 3). Vilkårene er stillet for bedst muligt at beskytte landskabet omkring gravhøjen, de arkæologiske 
lag samt eventuelle flagermus. 
 
Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at bevare ind- og udsigt til fortidsmindet, og at bevare de 
arkæologiske lag omkring fortidsmindet. Indenfor beskyttelseslinjen, må der ikke foretages ændring i 
tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsmindet. Der må ikke etableres hegn, placeres 
campingvogne og lignende. Midlertidige terrænændringer såsom nedgravning af ledninger kræver også 
dispensation. 
 
Det nye stuehus ønskes ca. 77 m nordvest for fortidsmindet, som er en rundhøj fra oldtiden. "Møllehøj" 
beskrives som 2,2 x 14 m, græsgroet i ager. Det SV-lige hjørne tilpløjet. I Ø falder siden terrasseformet. 
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Toppen har en ca. 2 x 3 m stor, 0,5 m dyb hulning, der fortsætter over i V-siden i 1 m bredde. Matr.nr. 
10g: Høj, Møllehøj i skel til matr.nr. 19i af Skivum 
(kilde:www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/29184/). 
 
Landskabet omkring gravhøjen er meget åbent. Syd for Møllehøjvej står der få spredte træer i 
skellinjerne indenfor beskyttelseszonen. Nord for Møllehøjvej, ved den omhandlende ejendom, er der en 
del opvækst af træer indenfor beskyttelseszonen og der står en transformatorstation ude ved vejen. 
Derudover er zonen fri. 
   
Ejendommen er handlet for nyligt, og den nye ejer ønsker at rive det gamle slidte stuehus ned, og bygge 
et nyt med integreret carport, skur og cykelparkering. Samlet bebygget areal bliver 217 m2 i ét plan med 
en max byggehøjde på 419 cm.  
 
Det nye hus placeres ca. 5 meter længere væk fra gravhøjen end det eksisterende, og det vurderes at 
være mindre skæmmende.   
 
På baggrund af ovenstående vurderes det nye hus at være et særligt tilfælde der kan dispenseres til.  
 
Natura 2000 og bilag IV 
Ifølge habitatbekendtgørelsen (Bek. nr. 1595 af 6. december 2018) skal der foretages en vurdering 
af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-
område væsentligt. Ejendommen ligger 700 m fra Sønderup Ådal, der er omfattet af Natura 2000 område 
15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. På baggrund af projektets karakter og afstand til 
habitatområdet, vurderes det ikke at kunne medføre en væsentlig påvirkning på arter eller naturtyper på 
udpegningsgrundlaget.  
 
Bilag IV 
Flere dyr og planter er optaget på bilag IV efter EF-habitatdirektivet. Jf. habitatdirektivets § 10 kan der 
ikke gives tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 18, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge 
yngle- eller rastepladser for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.  
 
Vi har besigtiget stedet mhp. at vurdere dets egnethed som raste- og yngleområde for flagermus og 
andre bilag IV-arter. De tomme bygninger er tilgængelige for flagermus, da der er en del utætheder og 
åbne udluftningssteder ved tagene. Vi kan derfor ikke udelukke at der forefindes flagermus i 
sommerhalvåret. Derfor sættes der vilkår om at nedrivningen skal foretages i vinterhalvåret 1. sep. – 15. 
april.  
Vi vurderer ikke at bygningen har fungeret som overvintringssted pga. dårlig isolering.  
 
Vi vurderer ikke at ejendommen udgør et egnet yngle- og rasteområde for andre bilag IV-arter. 
 
Kommuneplan 
Ejendommen er omfattet af kommuneplanens retningslinjer vedrørende:  
4.1 Særligt værdifulde landbrugsområder 
5.1 Særligt værdifulde landskaber og større sammenhængende landskaber 
5.3 Geologisk værdifulde områder 
 
Det ansøgte vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer. 

Yderligere oplysninger 
Du kan finde kort, luftfotos og oplysninger om din ejendom på Kommunens digitale kortværk. Find det via 
kommunens hjemmeside (søg efter kort i søgefeltet) eller følg linket: 
https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?page=Borgerkort&Site=vesthimmerland 
 
Har du brug for hjælp til at navigere i kortet, er du velkommen til at kontakte mig. 

https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?page=Borgerkort&Site=vesthimmerland
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Forholdet til museumsloven 
Hvis der findes spor af fortidslevn under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks 
anmeldes til Vesthimmerlands Museum, tlf.: 98 62 35 77, e-mail: byggesager@vmus.dk (jf. 
museumslovens § 27, stk. 2). 
 

Tilladelse efter anden lovgivning 
Det ansøgte skal også godkendes af kommunen som miljø- og byggemyndighed. 
Denne dispensation må ikke udnyttes før klagefristen for de andre afgørelser er udløbet uden klage. 
 
Behandling af dine oplysninger 
I din sag kan der ske behandling af personlige oplysninger. De vil blive behandlet fortroligt og 
efter Databeskyttelsesforordningen og lov på området. Har du spørgsmål kan du kontakte 
kommunens databeskyttelsesrådgiver på telefon 99 66 78 19 eller e-mail dpo@vesthimmerland.dk. Du 
kan læse mere om kommunens persondatapolitik på www.vesthimmerland.dk. 
 
 
Jeg kan kontaktes på tlf.: 9966 7151 eller e-mail: suha@vesthimmerland.dk 
 
Med venlig hilsen 
 
Susan Hangstrup 
Biolog 

mailto:byggesager@vmus.dk
http://www.vesthimmerland.dk/
mailto:suha@vesthimmerland.dk


Bilag 
1. Kortbilag 
2. Klagevejledning 
3. Lovtekst 

 
Afgørelsen er sendt til: 
 Danmarks Naturfredningsforening: dnvesthimmerland-sager@dn.dk; vesthimmerland@dn.dk  
 Miljøstyrelsen: mst@mst.dk  
 Vesthimmerlands Museum: byggesager@vmus.dk  
 Slots- og Kulturstyrelsen: fortidsminder@slks.dk mailto:postfor@kulturarv.dk 
 Friluftsrådet: kraghchr@post3.tele.dk  
 Danmarks Kulturarvs Forening: post@kulturarvsforening.dk 
 ejer 

mailto:dnvesthimmerland-sager@dn.dk
mailto:vesthimmerland@dn.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:byggesager@vmus.dk
mailto:fortidsminder@slks.dk
mailto:postfor@kulturarv.dk
mailto:kraghchr@post3.tele.dk
mailto:post@kulturarvsforening.dk


Bilag 1 Kortbilag Kortet er ikke målfast. 

 
Figur 1. Situationsplan 

 
Figur 2. Oversigtskort med gravhøjens beskyttelseslinje og omrids af det nye hus. 



Bilag 2 

Klagevejledning  
 
Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger fra offentliggørelsen. Ansøger, ejer, offentlige 
myndigheder samt en række foreninger og organisationer kan klage over kommunens afgørelse.  
 

Hvis du ønsker at klage 
Du skal klage skriftligt på klageportalen via borger.dk, virk.dk eller direkte gennem link til Nævnenes Hus 
klageportal. 
 
Der er direkte link via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-din-
klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/  
 
Det kan være belagt med gebyr at klage. Reglerne fremgår af samme hjemmeside om klagevejledning 
Link til Klagevejledning Nævnenes Hus  
 
Hvis du er fritaget for digital post, kan du anmode om at blive fritaget for at benytte klageportalen. Du 
sender klagen og anmodningen om fritagelse til natur@vesthimmerland.dk eller på papirpost til 
Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars. 

Hvis der kommer en klage 
Hvis der kommer en klage fra en anden, vil du blive orienteret.  
 
En rettidig klage gør, at dispensationen ikke må udnyttes, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 
bestemmer noget andet.  
 
Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.   

Søgsmål 
Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven 
være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. 

http://borger.dk/
http://virk.dk/
https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
mailto:natur@vesthimmerland.dk


Bilag 3 
 
Naturbeskyttelseslovens § 18 (fortidsminder) 
 
§ 18. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 meter fra fortidsminder, der er 
beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og 
lignende.  
 
Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for  
 
1) mindre vedligeholdelsesarbejder på bygninger, idet bygningshøjden ved tagarbejder kun må forøges 

ubetydeligt,  
2) landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning,  
3) gentilplantning af skovarealer, der ligger uden for det areal, der er beskyttet efter museumsloven, og 

beplantning i eksisterende haver og  
4) sædvanlig hegning på jordbrugsejendomme.  
 
Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for fortidsminder, der ikke er synlige i terrænet, samt for fortidsminder, der er nævnt i 
bilag 1 til loven.  
 


