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Retten i Helsingør - retsafdelingen

Udskrift af dombogen

DOM

Afsagt den 22. december 2015 i sag nr. BS 1E-1342/2014:

Inger Larsen
Svejåsen 6
3210  Vejby
og
Kay Henriksen
Svejåsen 6
3210  Vejby
mod
Natur- og Miljøklagenævnet
Rentemestervej 8
2400  København NV

Sagens baggrund og parternes påstande
Sagen drejer sig om, hvorvidt en af Natur- og Mijøklagenævnet truffet afgø-
relse er lovlig og gyldig.

Sagsøgerene, Inger Larsen og Kay Henriksen, har nedlagt følgende påstande:

Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af
6. juni 2014 i sag j.nr. NMK-33-02290 er ugyldig, og at afgørelsen af 11. de-
cember 2013 fra Gribskov Kommune i sag: 2013/03179 vedrørende forbud
mod udnyttelse af tagetage og etablering af en taghældning på mere end 25
% på Svejåsen 8, 3210 Vejby skal stå ved magt.

Subsidiært: At Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 6. juni 2014 i sag
j.nr. NMK-33-02290 ophæves, og at sagen hjemvises til Gribskov Kommu-
ne, med henblik på kommunens realitetsbehandling af spørgsmålet omkring
kommunens mulige tilsidesættelse af den forvaltningsretlige lighedsgrundsæt-
ning. Samtidig udstedes et standsningspåbud vedrørende igangsatte arbejder
på tagetagen på Svejåsen 8.

Mere subsidiært: At sagen hjemvises til genbehandling i Natur- og Miljøkla-
genævnet.

Sagsøgte, Natur- og Miljøklagenævnet har nedlagt påstand om frifindelse. 

Linda Birch Fauersby og Stig Fauersby, Svejåsen 8, 3210 Vejby, er i medfør
af retsplejelovens § 252 indtrådt som biintervenienter til støtte for sagsøgtes
påstand i sagen.



Side 2/10

STD061446-S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D33

Oplysningerne i sagen
Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retspleje-
lovens § 218 a, stk. 2.
Gribskov Kommune meddelte den 30. april 2013  Linda og Stig Fauersby
byggetilladelse til etablering af 1. sal på deres ejendom Svejåsen 8, Vejby.
Det fremgår af byggetilladelsen, at det påhviler ejer at overholde de på ejen-
dommen tinglyste servitutter.

Sagsøgerne, Inger Larsen og Kay Henriksen bor Svejåsen 6, Vejby. Efter at
de havde rettet henvendelse til kommunen, meddelte Gribskov Kommune
den 23. august 2013 standsningspåbud på det fortsatte byggeri. Kommunen
anførte, at det var konstateret, at der var en alvorlig tilblivelsesfejl for bygge-
tilladelsen, idet det ikke var oplyst for kommunen, at der den 21. august
1969 var tinglyst en deklaration på ejendommen, som bestemte, at bygningen
kun måtte indeholde en lejlighed i en etage uden udnyttelse af tagetage, og at
taghældningen ikke måtte overstige 25 %. Kommunen er påtaleberettiget.

Linda og Stig Fauersby søgte dispensation for det tilfælde, at deklarationen
var gældende. Kommunen varslede den 14. oktober 2013 forbud mod udnyt-
telig tagetage og påbud om at ændre den opførte tagetage, således at bygge-
riet skulle bringes i overensstemmelse med servitutbestemmelserne. Udvalget
anførte, at der var lagt vægt på, at området er homogent og at tagetagen på
deres ejendom var dominerende og fremmedartet for området. Kommunen
traf afgørelse i overensstemmelse hermed den 11. december 2013. Der blev
fastsat en frist til 30. april 2013 til at efterkomme påbudet.

Ved brev af 8. januar 2014 påklagede Linda og Stig Fauersby kommunens
afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet og uddybede efterfølgende klagen i
brev af 9. april 2014. Gribskov Kommune har ikke besvaret Natur- og Mil-
jøklagenævnets anmodninger om bemærkninger til det af klagerne anførte.

Klagerne anførte i brevet af 9. april 2014 blandt andet, at den omhandlede
servitut oprindelig var tinglyst på 70 ejendomme, men efterfølgende er aflyst
på ca. 33 ejendomme, ligesom der lige udenfor deklarationsområdet er flere
ejendomme, der har udnyttet tagetage. Endvidere fremgår, at kommunen i
1973 har tilladt en højere taghældning på ejendommen Svejåsen 6.

Den 6. juni 2014 ophævede Natur- og Miljøklagenævnet kommunens afgø-
relse af 11. december 2013. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets
vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Af afgørelsen fremgår
blandt andet:
"---
Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, kan Natur- og Miljøklagenævnet tage stil-
ling til retlige spørgsmål i forbindelse med en kommunes afgørelse efter plan-
loven. Det er et sådant retligt spørgsmål, om Gribskov Kommune har haft
hjemmel i planloven til at træffe den påklagede afgørelse om påbud/forbud.
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En kommunes mulighed for at administrere på grundlag af privatretlige servi-
tutter fremgår af planlovens § 43. Efter denne bestemmelse kan kommunen
ved påbud eller forbud sikre overholdelse af servitutbestemmelser om for-
hold, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan.

Det er kommunens beslutning, om planlovens § 43 skal bringes i anvendelse.
En kommune har således ikke - som hvis der var tale om en bestemmelse i en
lokalplan - pligt efter planloven til at foretage en offentligretlig håndhævelse.

Kommunens beslutning om at bringe planlovens § 43 i anvendelse skal imid-
lertid træffes under overholdelse af almindelige forvaltningsretlige principper,
herunder lighedsgrundsætningen.

Lighedsgrundsætningen indebærer, at ens sager som udgangspunkt skal have
samme resultat. Kommunen må ikke udøve usaglig forskelsbehandling, dvs.
at der skal være en saglig begrundelse for at nå til forskellige resultater, hvis
der er tale om forhold, der i det væsentlige er ens.

Gribskov Kommune har ikke besvaret Natur- og Miljøklagenævnets anmod-
ninger om at kommentere det af klagerne anførte om lighedsgrundsætningen.
Natur- og Miljøklagenævnet må derfor lægge det af klagerne anførte til
grund.
- - -"

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af Kay Henriksen, Linda Birch Fauersby og arkitekt
Michael Bloch.

Kay Henriksen har forklaret blandt andet, at sagsøgerne har boet på Svejå-
sen 6 i 27 år. De har ikke selv opført huset. Linda og Stig Fauersby havde ik-
ke orienteret sagsøgerne om, at de skulle bygge tagetage, men sagsøgerne
kunne pludselig observere, at der kom en lastbil med store tagspær. Sagsø-
gerne fandt ud af, at andre naboer var orienterede om byggeriet. Sagsøger
kontaktede kommunen, men der var sommerferie,  og sagsøgerne måtte der-
for vente 3 uger. I den periode skete der meget på naboejendommen. Sagsø-
gerne var bekendt med deklarationen om, at der ikke måtte bygges 1. sal.
Det var en af grundene til, at sagsøgerne i sin tid købte huset. Området er
meget bakket og Svejåsen 8 ligger ca. 1,20 meter højere end sagsøgernes
ejendom, mens sagsøgernes nabo på Vangeledsvej ligger 1-1,20 meter lavere
end sagsøgernes ejendom.  Hvis der havde været høring af naboerne ville
sagsøgerne have henholdt sig til deklarationen. Det lykkedes sagsøgerne at få
en repræsentant for kommunen ud at kigge på ejendommen, og umiddelbart
derefter kom der påbud til naboerne. Sagsøgerne hørte ikke, at der blev kla-
get over kommunens afgørelse, og de blev forbavsede, da byggeriet blev ge-
noptaget. De fik et brev fra naboen om at kommunens afgørelse var blevet
tilsidesat. Han er bekendt med, at Linda Fauersby har forespurgt de øvrige
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naboer, om de følte sig generet, og at naboerne har meddelt, at de ikke var
generede. Naboens 1. sal er meget generende for sagsøgerne. Den har med-
ført, at de i højsommeren har mistet 5-6 timers sol i haven. Der er endvidere
100 % indblik til sagsøgernes ejendom. Selv om der er sat noget blænde op
på naboens vindue, er det muligt at kigge til sagsøgernes ejendom, når vindu-
et åbnes.

Linda Fauersby har forklaret blandt andet, hun og Stig har boet i ejendom-
men siden 2003. Det var et etplanshus, men de ville gerne have mere plads
for at kunne få plejebørn og valgte at få en 1. sal. Vidnet arbejder i en vugge-
stue og Stig arbejder med ventilation. De fik byggetilladelsen i april 2013. De
havde hyret en arkitekt til at tage sig af det hele. De undersøgte ikke, om der
var servitutter på ejendommen, før de gik i gang. De begyndte at bygge, efter
at de havde fået tilladelsen. Efter at byggeriet var gået i gang kom der en re-
præsentant for kommunen og meddelte, at han havde taget fejl, og at de
skulle stoppe byggeriet. De var på det tidspunkt ca. halvvejs og taget var helt
åbent, men de fik lov til at lukke det af. De betalte byggeriet i rater. De hav-
de ikke fået besked på at informere naboerne om byggeplanerne, og det
overvejede de ikke at gøre. Arkitekten oplyste dem ikke om deklarationen.
De havde hyret arkitekten for at alt skulle være i orden. Der blev holdt et
møde i kommunen, hvor de havde arkitekten med. Vidnet er født og opvok-
set i området. Hun havde ikke tidligere hørt om deklarationen. Efter at byg-
geriet var stoppet undersøgte arkitekten, om servitutten stadig var gældende.
Vinduerne mod sagsøgerne er blændede i en sådan højde, således at man ikke
kan se ned på sagsøgerne. Vinduet kan ikke åbnes så meget, at man kan se
ned til sagsøgerne.

Michael Bloch har forklaret blandt andet, at han er arkitekt og har været
selvstændig siden 1986. Han blev af Linda og Stig Fauersby bedt om at sup-
plere boligen med flere m2. Han forespurgte dem, om der var nogen be-
grænsninger på grunden i form af lokalplan, servitutter eller andet. Der var
ingen lokalplan, og de kendte ikke til servitutter. Han lavede tegninger, ind-
hentede byggetilladelse og priser hos entreprenører. De valgte at bygge 1.
sal. Det var først ved kommunens henvendelse, at vidnet blev bekendt med
servitutten. Kommunen meddelte, at  den ville overveje, om der kunne gives
dispensation, men anmodningen om dispensation blev ikke imødekommet.
Han har til brug for ansøgningen redegjort for området. Der er tale om et ret
almindeligt villakvarter både med 1 plans og 1½ plans huse, og nogle med to
fulde facader. Der er i 1973 givet tilladelse til en taghældning på 30 % på
sagsøgernes ejendom, og vidnet vurderer, at der også faktisk er en hældning
på 30 %. Taghældningen er anderledes på sagsøgernes hus, end på de øvrige
1 plans huse. Efter mødet i kommunen undersøgte vidnet, om servitutten
fortsat var gældende på Linda og Stig Fauersby's ejendom, da dette ikke var
entydigt. Den er aflyst på temmelig mange ejendomme. Det blev imidlertid
konstateret, at den ikke var aflyst på deres ejendom. Naboen Svejåsen 10 er
ikke omfattet af deklarationen, og der er således tilladelse til at bygge i 1½
plan. Deklarationen gælder ikke ca. 20 meter fra Linda og Stig Fauersbys
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ejendom. Det er første gang vidnet er kommet i denne situation. Han spørger
bygherrerne, om der er nogle begrænsninger. Hvis de ikke ved det, beder han
dem om at finde ud af det. Det er ikke ualmindeligt, at byggetilladelsen gives
under forudsætning af, at reglerne overholdes. Det er forskelligt fra sag til
sag, hvor meget sagsbehandleren undersøger.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har i påstandsdokument gjort gældende,
at           afgørelsen af 6. juni 2014 fra sagsøgte hviler på et forkert grundlag,

at           den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning ikke er anvendt korrekt
af sagsøgte, idet den skal gælde samme forhold,

at           den ejendom, som klager i klagesagen hos sagsøgte henviste til i
forhold til anvendelsen af den forvaltningsretlige lighedsgrundsæt-
ning havde fået etableret udnyttet tagetage før tinglysningen af den i
sagen omhandlede deklaration,

at           sagsøgte burde have søgt forholdet nærmere belyst under klagesa-
gen, herunder indhentet tilstrækkelige oplysninger vedrørende den
pågældende ejendom, således at sagsøgte kunne have foretaget en
egentlig prøvelse af klagers synspunkter,

at           sagsøgte ville være kommet frem til en anden afgørelse, såfremt de
faktiske forhold var kommet frem under klagesagen,

at           Gribskov Kommune tillige burde have fremsendt supplerende oplys-
ninger til sagsøgte i klagesagen, således at argumentationen omkring
lighedsgrundsætningen kunne være blevet tilbagevist,

at           sagsøgtes afgørelse blev truffet på et forkert grundlag, hvorfor afgø-
relsen skal ophæves, og den oprindelige afgørelse af 11. december
2013 fra Gribskov Kommune fortsat skal stå ved magt,

at           sagsbehandlingsfejl hos Gribskov Kommune ikke skal komme sag-
søger til skade.

Til støtte for den subsidiære påstand gøres gældende,

at           der ikke er sket realitetsprøvelse i Gribskov Kommune af spørgsmå-
let om kommunens eventuelle tilsidesættelse af den forvaltningsretli-
ge lighedsgrundsætning,

at           sagsøgte ved sin afgørelse ikke har foretaget en egentlig realitets-
prøvelse af spørgsmålet omkring kommunens mulige tilsidesættelse
af den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning, men blot har lagt
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klagers oplysninger til grund under sagen,

at           Gribskov Kommune har anvendt planlovens § 43 og sikret overhol-
delse af den på Svejåsen 8 tingslyste deklaration, hvorved Gribskov
Kommune netop har forsøgt at beskytte det pågældende område
mod etablering af 1. sale, og derved undgå beskæmmelse af det på-
gældende områdes karakter,

at           deklarationen ligeledes tager hånd om bebyggelsens tætte karakter
og områdets højdeforskelle og derved sikrer urimelige indsigtsgener
fra naboer,

at           Gribskov Kommune har hjemmel i planlovens § 43 til at udstede et
forbud mod etablering af tagetage/1. sals udnyttelse,

at           der ikke er retlige mangler ved den af Gribskov Kommune trufne af-
gørelse, idet der ikke er sket en overtrædelse af lighedsgrundsætnin-
gen,

at           sagsøgte ikke har godtgjort/bevist hvori overtrædelsen af ligheds-
grundsætningen består,

at           sagsøgtes omgørelse tillader en utilsigtet ændring af områdets ka-
rakter, og er i strid med kommunens planmæssige ønsker for det på-
gældende område,

at           sagsøgers taghældning og Svejåsens etablering af 1. sal, med dertil
hørende indbliksgener hos sagsøger, ikke kan siges at være ensarte-
de sager, hvorfor sagsøgtes anvendelse af lighedsgrundsætningen
hviler på et forkert grundlag,

at           Gribskov Kommune ikke har truffet nogen afgørelser omkring tag-
hældningen på sagsøgers ejendom, hvorfor kommunen ikke har ta-
get stilling til det pågældende spørgsmål,

at           de to sager og ejendommene ikke er ens eller ensartet, idet de ind-
bliksgener som sagsøger har fået, på et helt afgørende punkt ændrer
sagernes karakter,

at           sagsøgte derved har truffet en ugyldig afgørelse, da den hviler på et
forkert juridisk grundlag,

at           Gribskov Kommunes afgørelse er lovlig, da den har hjemmel i Plan-
loven, og da byggetilladelsen beror på en ansøgning, hvori man ikke
har gjort opmærksom på, at man overtræder en på ejendommen
tinglyst deklaration. Byggetilladelsen er givet under forudsætning af,
at bygherre overholder samtlige regler, herunder tinglyste deklarati-
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oner, lokalplaner m.v. Da byggetilladelsen således er givet på falsk
grundlag/uoplyst grund, indeholder den en væsentlig retlig mangel,
hvorfor påbuddet er lovligt.

Sagsøgte har gjort gældende, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 6.
juni 2014 er lovlig og gyldig.

Afgørelsen er ikke truffet på et mangelfuldt eller fejlagtigt grundlag, og den
er ikke behæftet med mangler, som medfører, at afgørelsen er ugyldig.

Natur- og Miljøklagenævnet har med rette ophævet Gribskov Kommunes af-
gørelse af 11. december 2013 om forbud/påbud  om en delvist opført tageta-
ge på ejendommen beliggende Svejåsen 8 i Vejby, og dermed givet ejerne af
den pågældende ejendom medhold i klagen over kommunens afgørelse.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er truffet i medfør af planlovens § 58,
stk. 1, nr. 4, hvorefter nævnet alene kan efterprøve retlige spørgsmål. Det
retlige spørgsmål i den indbragte afgørelse var, om Gribskov Kommune hav-
de hjemmel i planloven til at træffe afgørelse om forbud/påbud om den del-
vist opførte tagetage. Prøvelsen under retssagen mod Natur- og Miljøklage-
nævnet er afgrænset tilsvarende.

En kommunes mulighed for at administrere på grundlag af privatretlige servi-
tutter fremgår af planlovens § 43. Efter denne bestemmelse kan kommunen
ved påbud eller forbud sikre overholdelse af servitutbestemmelser om for-
hold, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan.

Det er kommunens beslutning, om planlovens § 43 skal bringes i anvendelse.
En kommune har således ikke - som hvis der var tale om en bestemmelse i en
lokalplan - pligt til efter planloven at foretage en offentligretlig håndhævelse.
Det forhold, at kommunen er påtaleberettiget betyder ikke, at kommunen har
pligt til at håndhæve servitutten.
En kommunes direkte eller indirekte beslutning om ikke at bringe bestemmel-
sen i anvendelse - hvad enten det skyldes, at kommunen mener, at servitutten
er overholdt, eller at kommunen ikke ønsker at kræve servitutten overholdt -
udgør ikke en afgørelse efter planloven.

Såfremt kommunen beslutter at bringe planlovens § 43 i anvendelse skal be-
slutningen imidlertid træffes under overholdelse af almindelige forvaltnings-
retlige principper, herunder lighedsgrundsætningen.

Lighedsgrundsætningen indebærer, at ens sager som udgangspunkt skal have
samme resultat. Kommunen må ikke udøve forskelsbehandling, dvs. at der
skal være en saglig begrundelse for at nå til forskellige resultater,hvis der er
tale om forhold, der i det væsentligste er ens.
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Det er for Natur- og Miljøklagenævnet oplyst, at Gribskov Kommune har
undladt at håndhæve den i sagen omhandlede deklaration på sagsøgernes
ejendom. Det fremgår af sagens bilag F, sidste side.

Svejåsen 6, som også er omfattet af deklarationen, er således blevet opført
med en taghældning på 30 grader, hvilket overstiger den i medfør af deklara-
tionen tilladte taghældning.

Gribskov Kommunes administration har ved behandlingen af sagen vedrøren-
de Svejåsen 8 indstillet til kommunens Plan- og Miljøudvalg, at netop dekla-
rationens bestemmelse om taghældning agtes håndhævet, hvorfor der ville
blive meddelt påbud om fysisk lovliggørelse af den delvist opførte tagetage
på Svejåsen 8. Af beslutningsprotokollen fremgår, at udvalget tiltrådte ind-
stillingen.

Da andet ikke er anført af Gribskov Kommune trods forespørgsler herom,
har Natur- og Miljøklagenævnet med rette fundet, at Gribskov Kommunes
afgørelse af 11. december 2013 er i strid med lighedsgrundsætningen..

Gribskov Kommunes påbud må også anses for ulovligt, idet kommunen ikke
kan tilbagekalde byggetilladelse under henvisning til tilladelsens ugyldighed,
når denne ikke er behæftet med en væsentlig retlig mangel.

Deklarationen bliver først en del af gældende ret, når den bringes i anvendel-
se af kommunen efter planlovens § 43. Eftersom deklarationen ikke var bragt
i anvendelse ved udstedelse af byggetilladelsen, kan der ikke efterfølgende
blive tale om, at tilladelsen ved udstedelsen led af en væsentlig retlig mangel.
Kommunen havde ikke pligt til at håndhæve servitutten.

Såfremt kommunen skal kunne tilbagekalde en gyldig begunstigende forvalt-
ningsakt kræver dette - i mangel af nærmere regler herom - en særlig begrun-
delse. En sådan ses ikke at være til stede i denne sag, hvorfor Natur- og Mil-
jøklagenævnet også derfor med rette har ophævet Gribskov Kommunes afgø-
relse af 11. december 2013.

Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse hermed.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, kan Natur- og Miljøklagenævnet tage stil-
ling til retlige spørgsmål i forbindelse med en kommunes afgørelse efter plan-
loven.

Det retlige spørgsmål i sagen er, om Gribskov Kommune havde hjemmel i
planloven til at træffe afgørelse om forbud/påbud om den delvist opførte ta-
getage på Svejåsen 8, Vejby.
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Gribskov Kommune har i afgørelsen af 11. december 2013 henvist til, at
kommunen for at sikre overholdelse af servitutten meddeler forbud og påbud
i henhold til planlovens § 43, stk. 1.

Efter planlovens § 43 kan en kommune ved påbud eller forbud sikre overhol-
delse af servitutbestemmelser om forhold, hvorom der kan optages bestem-
melser i en lokalplan. Loven giver efter sin ordlyd kommunen en ret, men ik-
ke en pligt til at bringe planlovens § 43 i anvendelse. Da forbud/påbud kun
kan angå forhold, som kan reguleres i en lokalplan, skal kommunen have en
aktuel, offentlig, planlægningsmæssig interesse i servituttens overholdelse.

Det fremgår af oplysningerne i sagen, at området hvor ejendommene
Svejåsen 6 og 8 er beliggende, efter tinglysningen af deklarationen har ænd-
ret karakter, således at det ikke overvejende består af etplans ejendomme
med en hældning på højest 25 %. Det fremgår videre, at den omhandlede de-
klaration i perioden efter tinglysningen i 1969 er blevet aflyst på ca. 33 ejen-
domme. Eksempelvis er Linda og Stig Fauersbys nabo i nr. 10 beliggende
udenfor deklarationsområdet. Det fremgår således ikke, at kommunen har en
åbenbar planlægsningsmæssig interesse i at håndhæve servitutten.

Gribskov Kommune meddelte den 30. april 2013 Linda og Stig Fauersby
byggetilladelse til at etablere 1. sal på deres ejendom. Kommunen traf ikke
ved udstedelse af byggetilladelsen bestemmelse, om deklarationen skulle
håndhæves, og der forelå ikke ved meddelelsen af byggetilladelse en væsent-
lig retlig mangel som følge af, at der ikke i forbindelse med ansøgningen om
eller udstedelse af byggetilladelsen var fremkommet oplysninger om deklara-
tionen. Forbudet/påbudet blev meddelt mere end 6 måneder efter den be-
gunstigende forvaltningsakt, byggetilladelsen, på et tidspunkt, hvor byggeriet
var halvvejs gennemført. Tilbagekaldelsen måtte under disse omstændigheder
forudsætte, at der forelå tungtvejende grunde for tilbagekaldelsen, hvilket ik-
ke er beskrevet i kommunens afgørelse.

Det fremgår af sagen bilag, at der er meddelt tilladelse til, at Svejåsen 6 ku-
nen opføres med en taghældning på 30 %, og det er ikke oplyst under sagen,
at denne tilladelse ikke er udnyttet. Kommunen har ikke oplyst en konkret og
saglig begrundelse for at deklarationsbestemmelsen krævedes overholdt af
Svejåsen 8 og ikke Svejåsen 6, og retten finder derfor, at kommunen ved sin
afgørelse har handlet i strid med den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning.

I overensstemmelse med det anførte finder retten ikke grundlag for at tilside-
sætte Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 6. juni 2014.

Herefter tages nævnets påstand om frifindelse til følge.

Efter sagens udfald skal sagsøgerne betale sagsomkostninger til Natur- og
Miljøklagenævnet. Under hensyn til sagens omfang skal sagsøgerne betale
25.000 kr. inklusive moms til dækning af Natur- og Miljøklagenævnets udgif-



Side 10/10

STD061446-S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D33

ter til advokatbistand.

Thi kendes for ret:

Natur- og Miljøklagenævnet frifindes.

Sagsøgerne, Inger Larsen og Kay Henriksen, skal inden 14 dage til Natur- og
Miljøklagenævnet betale sagens omkostninger med 25.000 kr.

Benedikte Cederqvist
Dommer

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Retten i Helsingør, den 22. december 2015.

Eva Holfelt, Kontorfuldmægtig




