Klage i henhold til Naturbeskyttelsesloven § 19:
Naturklagenævnet
C/O Pærekøbing Amt
Amtsgården 1
1234 Pærekøbing
Klage over dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 19 til opstilling af 2 kornsiloer
på ejendommen matr.nr. 13a Pæreby, Pærevej 7, Pærekøbing Kommune.
Natur og Miljø har den 11. september d.å. meddelt efterfølgende lovliggørende dispensation til
opstilling af to 11,5 m høje siloer i Pærekøbing by. Siloerne er beliggende inden for naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinje § 19 omkring Pærekøbing kirke og opført alene på grundlag
af en byggetilladelse fra Pærekøbing kommune.
Efter det foreliggende var kommunen ikke opmærksom på naturbeskyttelseslovens bestemmelser om kirkebeskyttelseslinjer, der fastlægger en maksimal byggehøjde på 8,5 m. inden for
en 300 m. zone omkring kirken. Derfor har man først efterfølgende på ejerens vegne søgt amtet om dispensation fra denne bestemmelse. Det bemærkes i øvrigt at lovens kirkebeskyttelseslinjer ikke vises på Vestsjællands amts GIS-løsning på nettet.
LK-Pærekøbing mener siloerne er væsentlig forstyrrende for det visuelle indtryk af Pærekøbings profil, set fra det omgivende landskab. Mere i nogle synsvinkler end andre og mest i vinterhalvåret. Det er netop en sådan sløring af landsbykirkernes fremtræden som loven har til
formål at undgå.
DN må lægge vægt på at der på grund af kommunens fejlekspedition ikke er foregået en forudgående vurdering af disse forhold, heller ikke af eventuelle muligheder for at opføre kornsiloerne ved andre af ejerens landbrugsejendomme.
Ved den efterfølgende lovliggørende dispensation stilles ejeren derfor efter DNs opfattelse bedre end ved en korrekt sagsbehandling og lovens formål tilsidesættes unødigt. Sagen bør derfor
underkastes en fornyet og kvalificeret vurdering der tager hensyn til kirkeomgivelserne og mulige alternativer. Såfremt dette taler for at ejeren må flytte siloerne kan der henvises til at
kommunen må bære et evt. erstatningsansvar.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Pærekøbing samt DN som landsforening
påklager denne afgørelse med henvisning til at der sker en fysisk lovliggørelse, enten ved at
siloernes højde nedbringes til lovens krav, eller flyttes. Der er efter det oplyste netop tale om
standardsiloer, som vil kunne flyttes. Alternativt vil der kunne opføres 3 siloer i 7 m højde – en
sådan løsning vil kunne opfylde både lagerbehovet og hensynet til kirken.
Med venlig hilsen
Danmarks Naturfredningsforening
LK-Pærekøbing

