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År 1978 den ,14. ap~t~ blev 1
J. nr. 332/77 Fredning af Tinglev Byskov,

matr. nr. 210 Tinglev •• afsagt sålydende
k e n d e l s e:

•rejst sag om fredning af Tinglev Byskov.
Ved skrivelse af 22. december 1977 har Tinglev kommune

Formålet med fredningen er, at området bevares i sin nuværende
form som offentligt tilgængeligt skov- og parkområde.

Arealet, der øsnkes fredet er matr. nr. 210 Tinglev og ejes
af Tinglev kommune.

Fredningspåstanden er efter visse ændringer sålydende:
A. Fredningens formål er, 'at områåJt skal henligge som offentligt

tilgængeligt skov- og parkområde.
Bebyggelse i området skal ikke være tilladt. Dog kan eventuelle
nødvendige toiletfacil~teter etableres, når placering og udform-
ning godkendes af fredningsnævnet.
Eksisterende legeplads og friluftsscene kan ændres efter kommunens
bestemmelse. Udvidelse kan dog kun finde sted efter godkendelse
af fredningsnævnet.
Eksisterende tennisbaner kan vedligeholdes indtil tilsvarende

, ,/faciliteter er etableret andetsteds, hvilket kommunen forpligter
sig til at fremme, hvorefter arealer ryddes for bygninger og

tennisbaneanlæg og inddrages som park- og skovområde.ttC. Der skal snarest og inden l. maj.~978 af Tinglev kommune i sam-
arbejde med Statens Skovtilsyn udarbejdes en driftsplan for Tinglev
byskov i sin helhed. Dr1ftsplanen skal indeholde en nærmere rede-
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gørelse for den videre' udvikling som. skov- og parkområde, etablering
Q af:1ndhegning, stianlæg m.v. og skal forelægges fredningsnævnet til

godkendelse.
D. Der må ikke anlægges veje, parkeringspladser, over- eller under-

jordiske ledningsanlæg eller lignende på arealet. Stianlæg må
kun anlægges med henblik på færdsel indenfor området, og må
således ikke have karakter af trafikstier.
Der må ikke etableres belysning.
Knallertkørsel eller anden støjende virksomhed indenfor området
skal ikke være tilladt. Dog kan kommunen give tilladelse til
arrangementer på friluftsscenen.
Ridning skal ikke være' tilladt.
Der må ikke henkastes affald af nogen art.

E. Påtaleret tillægges fredningsnævnet for Sønderjyllands Amts
sydlige fredningskreds,•

F. Skoven fredes uden erstatning til Tinglev kommune og Tinglev
forskønnelsesforening .;

Fredningen har været bekendtgjort i statstidende og i lokale
~ aviser og nævnet har holdt l møde i sagen den lo. marts 1978.

tt Idet fredningsnævnet kan tiltræde, at det omhandlede areal
4t fredes på de angivne vilkår

b e s t e m m e s:

ti

Det på vedhæftede kort angivne areal, matr. nr. 210 Tinglev,
Tinglev byskov, ialt 5.5120 ha fredes i overensstemmelse med
foranstående fredningspåstand.

For fredningen betales

Åge Jensen Edgar Andersen.
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 

 

 
 
 

 
 
Dokken 1 
6700 Esbjerg 
Åbent 08.30-15.00 
Tlf.: 9968 8800 
 
E-mail: esbjerg@domstol.dk 
www.domstol.dk/esbjerg 
SE-nr. 50 03 28 17 
 
4. september 2017 
FN SJS 47/2017  

 
 
Vedr.: j.nr. FN SJS 47/2017: Ansøgning fra Aabenraa Kommune om tilladelse til at udvide den 
eksisterende legeplads i Tinglev Byskov.  
 
Aabenraa Kommune, Drift og Anlæg, har i mail af 7. juli 2017 fremsendt en ansøgning om dispen-
sation til at udvide den eksisterende legeplads i Tinglev Byskov. 
 
Der er med ansøgningen vedlagt en beskrivelse af de redskaber, der ønskes opsat, og placeringen er 
angivet på et vedlagt kort over det fredede område og den eksisterende legeplads. 
 
Tinglev Byskov ligger på ejendommen matr.nr. 210 Tinglev ejerlav, Tinglev. Byskoven blev fredet 
ved kendelse, afsagt den 14. april 1978, af Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt. Det fremgår af 
fredningskendelsen, at det er formålet med fredningen, at byskoven ”skal henligge som offentligt 
tilgængeligt skov- og parkområde”.  
 
Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation, såfremt legepladsen skal udvides. 
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, beslut-
tet at meddele Aabenraa Kommune dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens 
§ 50, stk. 1, på de vilkår, der er anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt har i kendelsen om fredningen af Tinglev Byskov fastsat 
blandt andet følgende fredningsbestemmelser for Byskoven: 
 
      ”… 

A. Fredningens formål er, at området skal henligge som offentligt tilgængeligt skov- og parkområde. 
 

B. Bebyggelse i området skal ikke være tilladt. Dog kan eventuelle nødvendige toiletfaciliteter etableres, når pla-
cering og udformning godkendes af fredningsnævnet. 
 

        Eksisterende legeplads og friluftsscene kan ændres efter kommunens bestemmelse.              
        Udvidelse kan dog kun finde sted efter godkendelse af fredningsnævnet… 
 
D.  Der må ikke anlægges veje, parkeringspladser, over- eller underjordiske ledningsanlæg eller    
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         lignende på arealet…” 
 
Aabenraa Kommune har i mailen den 7. juli 2017 anført, at der søges om tilladelse til opstilling af 5 
supplerende legeredskaber på eksisterende legeplads, beliggende på matr.nr. 210 Tinglev Ejerlav, 
Tinglev. Beskrivelse og tegninger samt typer og placering fremgår af vedhæftede kortbilag.  
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Fredningsnævnet har ved mail af 24. juli 2017 til Aabenraa Kommune, Byggeri m.v., Aabenraa 
Kommune, Natur, Miljøstyrelsen, Slot- og Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Danmarks Na-
turfredningsforening/København, Danmarks Naturfredningsforening/Aabenraa, Dansk Botanisk 
Forening Jyllandskredsen, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet centralt og Friluftsrådet 
Aabenraa anmodet om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 22. august 
2017. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 25. juli 2017 oplyst, at de ikke har indvendinger 
imod at de nævnte legeredskaber opsættes. 
 
Aabenraa Kommune har oplyst, at det ansøgte foruden dispensation fra fredningen kræver tilladelse 
fra skovloven og byggetilladelse.   
 
Miljøstyrelsen har oplyst, at arealet er registreret som fredskov. Miljøstyrelsen Sydjylland er myn-
dighed herfor. Aabenraa Kommune bør kontakte Miljøstyrelsen Sydjylland med hensyn til, om æn-
dringer af legepladsen kræver tilladelse, jf. skovloven.  
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fred-
ning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter 
reglerne om gennemførelse af fredninger. 
 
Fredningen har til formål at sikre, at området skal henligge som offentligt tilgængeligt skov- og park-
område. 
 
Fredningsnævnet finder, at opsætningen af yderligere redskaber som de ansøgte ikke vil være i strid 
med fredningens formål.  
 
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til 
det ansøgte på vilkår, 
 
at det alene er de i ansøgningen oplyste typer redskaber, der opsættes, og 
 
at opsætningen og placeringen sker som vist på kortet i ansøgningen. 
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Planklagenævnet over 
afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgø-
relsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Planklagenævnets 
Klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Planklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk/planklagenaevnet. 
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Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klage-
portalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Planklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i de tilfælde, 
hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørel-

sen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et 
gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myn-
digheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr 
reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og 
lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Gebyret 
er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Planklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
 
Klagegebyr opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel 
eller ved indbetalingskort til Planklagenævnet. Gebyr skal indbetales indenfor en af Planklagenæv-
net fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af den på-
klagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i Planklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
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Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som ud-
gangspunkt også blive betalt tilbage. Planklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebeta-
les, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor del af 
sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  

 

 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Aabenraa Kommune, Byggeri m.v., byg@aabenraa.dk, natur@aabenraa.dk, pmu@aabenraa.dk  
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk; sofha@svana.dk  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Aabenraa, lendal@nypost.dk  
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, aabenraa@dof.dk, jorn.vinther.sorensen@gmail.com   
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Aabenraa: soenderjylland@friluftsraadet.dk  
 

mailto:byg@aabenraa.dk
mailto:natur@aabenraa.dk
mailto:pmu@aabenraa.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:sofha@svana.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:tekr@museum-sonderjylland.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:lendal@nypost.dk
mailto:finn.borchsenius@sm.au.dk
mailto:aabenraa@dof.dk
mailto:jorn.vinther.sorensen@gmail.com
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:soenderjylland@friluftsraadet.dk
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 

 

 
 
 

 
 
Dokken 1 
6700 Esbjerg 
Åbent 08.30-15.00 
Tlf.: 9968 8800 
 
E-mail: esbjerg@domstol.dk 
www.domstol.dk/esbjerg 
SE-nr. 50 03 28 17 
 
1. august 2018 
FN SJS 24/2018 

 
J.nr.: FN SJS 24/2018: Ansøgning fra lovliggørende dispensation til opført garage på ejendom-
men Lillegade 16, 6360 Tinglev. 
 
Fredningsnævnet har den 16. maj 2018 modtaget ansøgning fra Aabenraa Kommune på vegne Jarl 
Langholz Nicolaysen om lovliggørende dispensation til opført garage på ejendommen Lillegade 16, 
6360 Tinglev, matr.nr. 696, Tinglev. 
 
Ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 14. april 1978 om fredningen af Tinglev 
Byskov. Fredningen har til formål at bevare området i dets daværende form som offentligt tilgænge-
ligt skov- og parkområde. Det fremgår af fredningsbestemmelserne blandt andet, at bebyggelse i om-
rådet ikke skal være tilladt.  
 
Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation, hvis det ansøgte skal imødekommes.  
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, besluttet 
at meddele lovliggørende dispensation til opført garage, som anført i afsnittet ”Fredningsnævnets 

afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt har i kendelsen om fredningen af Tinglev Byskov fastsat 
blandt andet følgende fredningsbestemmelser for Byskoven: 
 
      ”… 

A. Fredningens formål er, at området skal henligge som offentligt tilgængeligt skov- og parkområde. 
 

B. Bebyggelse i området skal ikke være tilladt. Dog kan eventuelle nødvendige toiletfaciliteter etableres, når pla-
cering og udformning godkendes af fredningsnævnet. 
 

        Eksisterende legeplads og friluftsscene kan ændres efter kommunens bestemmelse.              
        Udvidelse kan dog kun finde sted efter godkendelse af fredningsnævnet… 
 
D.  Der må ikke anlægges veje, parkeringspladser, over- eller underjordiske ledningsanlæg eller    
         lignende på arealet…” 
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I 1997 meddelte Tinglev Kommune den daværende ejer dispensation til en ombygning af tagkon-
struktionen på garagebygningen, og det er sandsynligvis i den forbindelse, at garagen er blevet udvi-
det ind over skel. 
 
Dette kan ses på nedennævnte kort. Det med blåt skraverede viser fredningsgrænsen. Som det ses er 
den nordligste del af garagen på ejendommen placeret i det fredede område.  
 
 

 
 
Kommunen, der ejer den fredede ejendom, har oplyst, at man ikke kan afvise, at benyttelsen af area-
let er påbegyndt før 1997 og kan således ikke modbevise den hævdvundne ret. Det understøttes af 
luftfotos fra henholdsvis 1973 og 1997, hvor der i hvert fald i 1997 ses en hæk eller lignede et par 
meter inde i skoven. Kommunen er på den baggrund sindet at acceptere den hævdvundne ret og der-
med godkende det nye skel. 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har ved mail af 27. juni 2018 til Jarl Langholz Nicolaysen, Aabenraa Kommune, 
Byggeri m.v., Aabenraa Kommune, Natur, Miljøstyrelsen, Slot- og Kulturstyrelsen, Museum Søn-
derjylland, Danmarks Naturfredningsforening/København, Danmarks Naturfredningsfor-
ening/Aabenraa, Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, Dansk Ornitologisk Forening, Frilufts-
rådet centralt og Friluftsrådet Aabenraa anmodet om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med 
høringsfrist den 12. juli 2018. 
 
Der er ikke fremkommet bemærkninger til ansøgningen. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
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Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fred-
ning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter 
reglerne om gennemførelse af fredninger. 
 
Det er formålet med fredningen af Tinglev Byskov at området skal henligge som offentligt tilgænge-
ligt skov- og parkområde. 
 
Fredningsnævnet finder det uheldigt, at der i forbindelse med en ombygning af en tagkonstruktion i 
1997 er foretaget en udvidelse af garagen på ejendommen ind over skel og ind på et fredet område. 
På baggrund af de fremsendte fotos vurderes indgrebet som beskedent i det fredede område. Derfor 
og da indgrebet ikke findes at ændre områdets karakter af skov/park, godkender Fredningsnævnet 
garagens beliggenhed delvis i det fredede område.  
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Planklagenævnet over af-
gørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Planklagenævnets 
Klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Planklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klage-
portalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Planklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i de tilfælde, 
hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørel-

sen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø, og 
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• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et 
gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myn-
digheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr 
reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og 
lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Gebyret 
er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Planklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
Klagegebyr opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel 
eller ved indbetalingskort til Planklagenævnet. Gebyr skal indbetales indenfor en af Planklagenæv-
net fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af den på-
klagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i Planklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som ud-
gangspunkt også blive betalt tilbage. Planklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebeta-
les, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor del af 
sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg, den 1. august 2018 
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Denne afgørelse er sendt til: 
 
Jarl Langholz Nicolaysen, Lillegade 16, 6360 Tinglev 
Aabenraa Kommune, byg@aabenraa.dk, natur@aabenraa.dk sbn@aabenraa.dk  
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Aabenraa, lendal@nypost.dk  
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, aabenraa@dof.dk, jorn.vinther.sorensen@gmail.com   
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Aabenraa: soenderjylland@friluftsraadet.dk  
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 
 
 
 
 
                    Dokken 1 
                     6700 Esbjerg 
                                             Tlf.: 9968 8800 
                                                                                                                        E-mail: sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 
 
   
                                                                              26. januar 2023

  
                                            FN SJS 70/2022 

 
 
FN SJS 70/2022: Ansøgning fra Aabenraa Kommune om dispensation til renovering af frilufts-
scenen og nedgravning af faskiner inden for fredningen af Tinglev Byskov, matr.nr. 210 Ting-
lev, Tinglev nær Grønnevej 27A, 6360 Tinglev. 
 
Fredningsnævnet har den 5. december 2022 modtaget en ansøgning fra Aabenraa Kommune om dis-
pensation til renovering af friluftsscenen og nedgravning af faskiner inden for fredningen af Tinglev 
Byskov, matr.nr. 210 Tinglev, Tinglev nær Grønnevej 27A, 6360 Tinglev. 
 
Fredningsnævnet skal som følge af fredningen meddele dispensation til det ansøgte. 
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, besluttet 
at meddele Aabenraa Kommune dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, som anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 14. april 1978 om fredningen af Tinglev 
Byskov. Fredningen har til formål at bevare området i dets daværende form som offentligt tilgænge-
ligt skov- og parkområde.  
 
Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt har i kendelsen om fredningen af Tinglev Byskov fastsat 
blandt andet følgende fredningsbestemmelser for Byskoven: 
 

 ”…  
A. Fredningens formål er, at området skal henligge som offentligt tilgængeligt skov- og park-
område.  
 
B. Bebyggelse i området skal ikke være tilladt. Dog kan eventuelle nødvendige toiletfaciliteter 
etableres, når placering og udformning godkendes af fredningsnævnet. Eksisterende legeplads 
og friluftsscene kan ændres efter kommunens bestemmelse. Udvidelse kan dog kun finde sted 
efter godkendelse af fredningsnævnet…  
 

mailto:sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk


2 
 

D. Der må ikke anlægges veje, parkeringspladser, over- eller underjordiske ledningsanlæg eller 
lignende på arealet…” 
 

Baggrunden for ansøgningen er at tilskuerpladserne er i forfald, nærmere bestemt de støbte buer, der 
markerer etagerne. Buerne ønskes repareret med beton, som de fremstår i dag. På tilskuerpladserne 
vil der blive udlagt stenmel. Derudover er der problemer med regnvand, som samler sig foran scenen 
og ved tilskuerpladserne. Derfor er der behov for at nedgrave faskiner omkring scene og foran tilsku-
erpladserne. Som et sidste element i renoveringen ønskes det at gøre indgangen til Byskoven og om-
rådet ved scenen lettere tilgængeligt ved at udlægge stigrus på den allerede eksisterende stiforbin-
delse. 
 
På kortet nedenfor ses ejendommen markeret med rød cirkel. Det skraverede viser fredningens ud-
strækning. 
 

 
 
Kommunen har oplyst, at kommunen ikke har foretaget registreringer af bilag IV arter i nærheden 
af projektet, men det kan ikke udelukkes at der kan være flagermus i området. Flagermus kan op-
holde sig i ældre træer og bygninger eller træer med revner og hulheder. Under selve istandsættel-
sen kan der forekomme larm og øge trafik i området i en kortere periode. Der vil dog ikke blive fæl-
det nogle træer. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil have nogen negativ påvirkning af potenti-
elle flagermus’ yngle og rastepladser, idet disse levesteder ikke vil blive beskadiget. Desuden vil 

larmen fra aktiviteterne kun stå på i en kortere periode under selve renoveringen. Der ikke registre-
ret andre fredede arter af dyr eller planter i eller i umiddelbar nærhed. I forhold til plantearter opta-
get på habitatdirektivets bilag IV b) vurderer vi, at der ikke sker nogen ødelæggelse af disse som 
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følge af projektet, da ingen af de syv plantearter er registreret på stedet eller vurderes at findes der. 
Natura 2000 I henhold til bestemmelserne om administration af internationalt beskyttede naturom-
råder, Natura 2000, skal Kommunen vurdere, hvorvidt det ansøgte har indvirkning herpå. Nærmeste 
Natura 2000-område er fuglebeskyttelsesområdet ”Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl 

Mose” hvis nærmeste del ligger ca. 900 meter øst for Tinglev Byskov. Kommunen vurderer, at det 

ansøgte ikke vil have nogen negativ indvirkning på Natura 2000-området grundet afstanden og pro-
jektets begrænsede omfang. 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har ved mail af 5. januar 2023 til Aabenraa Kommune, Byggeri m.v., Miljøstyrel-
sen, Slot- og Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Danmarks Naturfredningsforening/Køben-
havn, Danmarks Naturfredningsforening/Aabenraa, Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen,  
Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet centralt og Friluftsrådet Aabenraa anmodet om eventu-
elle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 20. januar 2023. 
 
Der er ikke indkommet bemærkninger til ansøgningen. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensation fra fred-
ningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen. Videregående 
afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 
5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 
 
Fredningen har til formål at sikre, at området kan henligge som offentligt tilgængeligt skov- og park-
område.  
 
Fredningsnævnet finder, at renovering af friluftsscenen og nedgravning af faskiner efter beskrivel-
sen i ansøgningen ikke vil være i strid med fredningens formål.  
 
Derfor meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, Aabenraa Kom-
mune dispensation til det ansøgte på vilkår, at arbejderne udføres i overensstemmelse med ansøgnin-
gen. 
 
Klagevejledning: 
 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen 
udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 
regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttel-
seslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. 
vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen 
udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 
• Adressaten for afgørelsen, 
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• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• 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. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-
ning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside  
www.naevnenes-hus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskre-
det klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødeva-
reklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse 
er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til 
at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørel-
sesudkast i parts-høring. 
 
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bort-
falder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg den 26. januar 2023 

 
 

http://www.naevnenes-hus.dk/
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Denne afgørelse er sendt til: 
 
Aabenraa Kommune, Byggeri m.v., byg@aabenraa.dk; lbaekk@aabenraa.dk  
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, planer@msj.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Aabenraa, aase50@mail.dk  
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, aabenraa@dof.dk, gert.fahlberg@bbsyd.dk    
Friluftsrådet Aabenraa: soenderjylland@friluftsraadet.dk 
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