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UDSKRIFT
af

Overfredningsnævnets Forhandlings- og Kendelsesprotokol.

Aar 1934 den 17. Oktober afsagde Overfredningsnævnet paa Grundlag af skriftlig og
mundtlig Votering følgende

KENDELSE

i Sagen angaaende Fredning af Arealer ved Ebeltoft Vig.

Den af Fredningsnævnet for Handers Amtsraadskreds den 30. Juni 1933 afsagte Kendelse
er forelagt Overiredningsnævnet i Medfør af § ] 6 i Lov om Naturfredning Nr. 245 af 8. Maj 1917,
hvorhos Kendelsen er indanket for Overfredningsnævnet af følgende Ejere:

Murermester Ohr. Skovsen og Tømrermester R. Rasmussen som Ejere af Ejendommen Matr.
Nr. 9 f af ~jgsmark, Draaby Sogn (KendeIsens Løbe Nr. II. a. 2.).
Oversergent P. Koeh som Ejer af Ejendommen Ma~r. Nr. 9 g, sammesteds (Løbe Nr. II. a. 3.).
Fiskeeksportør Otto Jensen som Ejer af Ejendommen Matr. Nr. 9 i, sammesteds (Løbe Nr.
II. a. 4.).
Gaardejer R. J. Sørensen som Ejer af Ejendommen Matr. Nr. 9 a, sammesteds (Løbe Nr. II. a. 5.).
Rasmus Havmøller som Ejer af Ejendommen Matr. Nr. 4 g, sammesteds (Løbe Nr. II. a. 7.).
Gaardejer P. H,asmussen som F~jer af Ejendommen Matr. Nr. 2 a af Handrup, Draaby Sogn
(Løbe Nr. II. a. 16.).
Musiker Thyge Havmøller som Ejer af Ejendommen Matr. Nr. l u af Lyngsbækgaard, Draaby
Sogn (Løbe Nr. II. a. 23.).
OentralbestYl'er Jens Petersen som Ejer af Bjendommen Matr. Nr. l v, sammesteds (Løbe
Nr. II. a. 24.).
Proprietær Jens Nørgaard Ohristiansen som Ejer af Ejendommen Matr. Nr. l a af Bogens-
holm, Vistoft Sogn (Løbe Nr. II. a. 36.).
Direktør S. Jørgensen som Ejer af Ejendommene Matr. Nr. l e og l f af Bogensholm, Vistoft
Sogn (Løbe Nr. II. a. 36. og II. b. 29.).
Lektor Georgsen som Ejer af Ejendommen Matr. Nr. 2 f af Strandkjær, Agri Sogn (Løbe
Nr. II. b. 25.).
Frivilligt Drengeforbunds Aarhus Afdeling som Ejer af Ejendommene Matr. Nr. 36 e af Agri
By og Sogn samt Matr. Nr. l b af Bogensholm, Vistoft Sogn (Løbe Nr. II. b. 27.).
Gaardejer Anders Lykke som Ejer af Ejendommen Matr. Nr. 4 b af Egsmark, Draaby Sogn
(Løbe Nr. II. a. 9.).
Tømrermester Jens Welløv som Ejer af Ejendommen Matr. Nr. l s af Lyngsbæk, Draaby Sogn
(Løbe Nr. II. a. 19.).
Søren Hansen Nielsen som Ejer af Ejendommen Matr. Nr.l i, sammesteds (lÆbe Nr. II. b. 24.).

Delvist ophævet ved reg.nr. 07502.00 og 07782.00
Klik på det pågældende reg.nr. for at se disse 
kendelser

https://www2.blst.dk/nfr/07502.00.pdf
https://www2.blst.dk/nfr/07782.00.pdf
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Overfredningsnævnet har - efter tidligere at have besigtiget de af Kendelsen omfattede
Arealer - den 20. April 1934 afholdt Møde i Ebeltoft med de interesserede Parter.

Overfredningsnævnet kan i det væsentlige tiltræde de i Ftedningsnævnets Kendelse anførte
Betragtninger, og Kendelsen vil derfor være at stadfæste med følgende Bemærkninger og Ændringer:

Det i Fredningsnævnets Kendelse indeholdte Forbud mod Bebyggelse vil være at betragte
som ogsaa omfattende varig Anbringelse af Sporvogne, Jernbanevogne, Omnibusser og andre
større Vogne bestemt til Beboelse forbundet med Natteophold.

Da der efter Overfredningsnævnets Formening ikke i Naturfredningsloven haves Hjemmel
til et ubetinget Forbud mod Udstykning, vil det i Servituten under Gruppe II. b. i saa Henseende
indeholdte Forbud være at ændre til: »at Udstykning til Bebyggelse af Strand arealerne ikke maa
finde Sted«.

1f"II TTl'lh,\ II ti]lll' YI',[ 1(1'11I]t']"1'1I I il];lIltl' O"fol'l'l'f'l' af Hadl'lill~t' III. \ .. dl'!' t'" lIl'till!!d af,
,It dl' :!Ol't',~ -an lidl ill,illl'fnld"lldl' O!! rol' :'trnn,[t'll ~na· lidt "k;f'lIll1l1'lld,' ~(l1I1 lIudi:,!1. lilld"I' 1""1'1'-
fl'l'.lllill).!~IIW\ lll't ,\lIll'dlli/l;.! til ;It fl'l'IIIIi:I'\'", nI IIlnll forlld~ .. 'tl"'I'. nI \"l'dkollllllf'llIll' Ejf'l'l'. illdl'll dl'
"kl'idl'l' I iJ .\IlI'l'ill;.!l'l,f' nI' B:IIll'hll'l' III. \' .. \'il indh"1I11' ~;I!I 111'1:- ('dt:d,'I",' 0111.111'01'\ id! d"1I nll:.!i\'lll'
BI'l ill).!t,I.,., knll :11l~"'" opfyldt. 111'1 ht'III;l'ri,('< i d"lIll1' /I "Jl.-"1'1lI I". ni .kl' "a:1 FOI',lIlil'dllill:! ,d'
·11.111111:II,k" X:ltlll'rl'l'dllill:.!~[OI'l'Jlill,:.! t'I' nr:.!in't El'kla'l'ill,!! tilll",,'fl't'dllill:.!,'lIa'I·1I1'1 1'1':1 1I0.:.!1.. ni dl' i
1\"lIdl'l~1'1L olllhn'lIllt'd,' Ej"I't' 0111. nI d .. ,'r' illdrol'-Inal'f' III1'd. nt FI'I'dlLilL).!-WI'\'lIl't~ Uodk"Jld('I ...f'
,~kal illdh"1I11'''. fO"iJld"1I O"fo!'l']<1' nf B.ld,'hll'" 111. I', lilldt'" :'11'11.

\,,'dl'O""'III,' Ejl'Jlflolllllll'1l .\Inl r, XI'. ~ n o:.! j n .11 '·::!"1IInl'k. IInl:d,." ;-;0).!1l. (1\I'ILdl'l."'l'lI"
Lllhl' X,'. II. ;1. 1:1.) IJI'Jlla·,'k,,~. nr I\l'l'di1rol't'lLill:!"Jl :If .Iy,l"kl' 1.:llIdl'jl'lIllolll"IJI' ...idd .. I't' n'd 1'11 tll'lL
l:!. I)I'('I'JIIIII'I' I !I:I:I n [holdt 'I'1"<11I).!"'nII kl iOIl hn I' ol·""tolgl'! Ej"lLllt '1I111U'1I ,.;0111 II fyldl"l :!iol'l I'n IIt-
ha\'",'. o:! at dt'n wd,'ol'l'lldl' dl'lLlLl' Ej"lLdolll Ia-;'~:lltl' Er~lafllin!! af IUO 1\1'. hl'l'dl'l'l' i (1I"'I'l'Jl"-
~1"IILlIll'I ...1' 1111'1 l 1\ 1'1 ,d il fo",'nill:!"IL~ I'n:l.-I:llld \ il 1''''1'1' ;It IIdhl'l:Jil' d"IIIlt',

\'t'd"O["'lldt' Ej"lIdoJlLJII"1I :\I.ltl', ~", .\ " og :lt1 .11' L.I·II).!...It:l'k. 111':I,d,y :-:lIgll, (Kl'lltll'I"l'JI";
Løbe Nr. II. a. 17.) bemærkes, at Ejendommens nuværende Ejer er Gunnar Sørensen, og at den
fastsatte Erstatning ifølge Overenskomst mellem ham og den tidligere Ejer Herluf Mikkelsen vil
være at udbetale med 100 Kr. til Herluf Mikkelsen og 200 Kl'. til Gunnar Sørensen.

Den i Nævnets Kendelse under Løbe Nr. II. a. 34. nævnte Hjendom Matr. Nr. 38 i af Agri
By og Sogn skal rettelig være Matr. Nr. 38 e sammesteds.

Ejendommen Matr. Nr. 9 h af Egsmark, Draaby Sogn, (Kendr,]RenR T,ohe Nr. TT. b. 1.)
tilhører nu Brolægger Johs. Christensen.

Den Frivilligt Drengeforbunds Aarhus Afdeling tilhørende Ejendom (Kendeisens Løbe Nl'.
II. b. 27.) bestaar foruden af det i Kendelsen nævnte Matr. Nl'. 36 e af Agri By og Sogn tillige af
Matr. Nr. l b af Bogensholm, Vistoft Sogn, hvilket Matr. Nl'. derfor tillige inddrages under
:fredningen.

Med Hensyn til de ankende Ejere bemærkes:

Rasmus Havmøller (Kendeisens Løbe Nr. II. a. 7.) har frafaldet SIll Ankebegæring paa
Vilkaar, at det tillades ham:

at opstille et Badehus paa Grunden efter forud indhentet Godkendelse fra Nævnet med Hensyn
til Beliggenhed og Udseende og

at bibeholde den nuværende Beplantning paa Grunden.

Overfredningsnævnet finder efter Nævnets Indstilling at kunne indgaa paa denne Ændring
af Kendelsen.

Frivilligt DrengrJorbunds Aarhus Afdeling (Kendeisens Løbe Nr. II. b. 27.) har frafaldet
sin Ankebegæring, efter at der med Overiredningsnævnet el' indgaaet Overenskomst om, at For-
budet mod Udstykning for Forbundets Ejendomme Matr. Nr. 36 c af Agri By og Sogn og Matr.
Nr. l b Bogenholm, Vistoft Sogn, formuleres saaledes: »at Udstykning af nævnte Matr. Numre.,
saafremt Forbundet finder det nødvendigt at afhænde en Del af ~Jjendommen, ikke maa ske i mindre
Parceller end henholdsvis 5000 og 6000 m2 for Matr. Nr. l b af Bogensholm og Matr. NI'. 36 c
af Agri.

I Tilfælde af hel eller delvis Afhændelse af Ejendommen til andet Formaal end til Anvendelse
for andet kristeligt Arbejde, har det Offentlige Forkøbsret til Arealerne med paastaaende Byg-
ninger, saaledes at l!'rivilligt Drengeforbund forinden noget Tilbud fra udenforstaaende akeepteres,
skal tilbyde Arealet paa samme Vilkaar til Handers og Aarhus Kommuner, idet der gives disse
Kommuner en Frist af 14 Dage til at tage Stilling til, om de ønsker at overtage Arealerne m. v.«.
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Tømrermester Jens Welløv (Kendeisens Løbe Nr. II. a. 19.) har frafaldet sin Ankebegæring
pall. Vilkaar, at det tillades ham paa' Ejendommen at opføre 3 Garager, saaledes at disse ikke er
mere end l~m over Jordens Overflade og saaledes, at de inden Opførelsen skal godkendes af Nævnet
med Hensyn til Beliggenhed og Udseende.

Overfredningsnævnet finder efter Nævnets Indstilling at kunne indgaa paa denne Ændring
af Kendelsen.

Lektor Georgsen (Kendeisens Løbe Nr. II. b. 25.) har efter en stedfunden Forhandling med
Overfredningsnævnet, hvorunder han er gjort bekendt med den ovenfor angivne Ændring af Ud-
stykningsforbudet i Nævnets Kendelse, frafaldet sin Ankebegæring.

De øvrige 11 fornævnte Ejere har principalt paastaaet Nævnets Kendelse ophævet, sub-
sidiært paastaaet de dem tillagte Hrstatninger forhøjet.

Da ~Jjernes Paastand om Kendeisens Ophævelse i Henhold til det foran anførte ikke har
kunnet tages til Følge, og da der ikke mellem Ejerne og Overfredningsnævnet har kunnet opnaas
Overenskomst om Størrelsen af de dem tilkommende Erstatninger, har Sagen været forelagt den
i Henhold til Lov Nr. 523 af 15. December] 922 nedsatte Taksationskommission, der har fastsat
de Erstatningsbeløb, uer vil være at udrede i Anledning af Fredningen, saaledes:

Murermester Ohr. Skovsen og Tømrermester R. Rasmussen .
Oversergent P. Koch .
Fiskeeksportør Otto Jensen .
Gaardejcr R. Johnsen Sørensen ' .
Gaardejer P. Rasmussen , .
Musiker Thyge Havmøller .
Oentralbestyrer Jens Petersen .
Proprietær Jens Nørgaard Ohristiansen og Direktør S. Jørgen-

seIi tilsammen .
der udbetales førstnævnte.

Gaardejer Anders Lykke .
Søren Hansen Nielsen .
Dircktør S. Jørgensen .

700 Kr.
250
300
700

1500
450
250

1500

300
100
50

De af Taksationskommissionen fastsatte Erstatninger vil være at forrente med 4~ pOt.
p. a. fra 30. Juni 1933, til Betaling sker.

Under Taksationsforretningen er med Hensyn til Ejendommen Matr. Nr. l a af Bogens-
holm, Vistoft Sogn, tilhørende Proprietær Jens Nørgaard Ohristiansen, udtalt, at Fredningsservi-

. tuten kun paahviler Strandarealet fra Matr. Nr. l g indtil Vejen, der fra Bogensholm over østre
Molsvej fører til Havet.

Thi bestemmes:
Den af l!'redningsnævnet for Randers Amtsraadskreds den 30. Juni 19:33 afsagte Kendelse

. stadfæste s med følgende Ændringer og nærmere Bestemmelser:

a) Forbudet mod Bebyggelse vil være at betragte som ogsaa omfattende varig Anbringelse af
Sporvogne, Jernbanevogne, Omnibusser og andre større Vogne, bestemt til Beboelse forbundet
med Natteophold,

b) Forbudet mod Udstykning ændres til »at Udstykning til Bebyggelse af Strand arealerne ikke
maa finde Sted«,

c) Ejendommen Matr. Nr. 2 a og 7 a af JiJgsmark, Draaby Sogn, (Løbe Nr. II. a. ]3.) ejes nu af
Kreditforeningen af Jydske Landejendomsbesiddere, til hvilken den fastsatte Erstatning af
400 Kr. udbetales,

d) Ejendommen Matr. Nr. 4 b og 3 q af Lyngsbæk, Draaby Sogn, (Løbe Nr. II. a. 17.) ejes nu
af GLUlllar Sørensen. Den fastsatte Erstatning af 300 Kr. udbetales med 100 Kr. til Herluf
Mikkelsen og 200 Kr. til Gunnar Sørensen,

e) Ejendommen under J...øbe Nr. II. a. :34. benævnes Matr. Nr. 38 e af Agri By og Sogn,

f) }iJjendommen Matr. Nr. 9 h af Egsmark, Draaby Sogn, (Løbe Nr. II. b. 1.) ejes nu af Bro-
lægger Johs. Ohristensen,
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g) Ejendommen Matr. Nr. l b af Bogensholm, Vistoft Sogn, tilhørende Frivilligt Drengeforbunds
Aarhus Afdeling, inddrages under Fredningen sammen med Ejendommen Matr. Nr. 36 e
af Agri By og Sogn,

h) det tillades Ejeren af Matr. Nr. 4 g af Egsmark, Draaby Sogn, (Løbe Nr. II. a. 7.) at opstille
et Badehus paa Grunden efter forud indhentet Godkendelse fra Nævnet med Hensyn til Belig-
genhed og Udseende og at bibeholde den nuværende Beplantning paa Grunden,

i) for Frivilligt Drengeforbunds Ejendomme Matr. Nr. 36 e af Agri By og Sogn og Matr. Nr.
l b af Bogensholm, Vistoft Sogn, (Løbe Nr. II. b. 27.) ændres Udstykningsforbudet som foran
i Kendelsen nærmere angivet,

k) det tillades Ejeren af Matr. Nr. l s af Lyngsbæk, Draaby Sogn, (Løbe Nr. II. a. 19.) at opføre
3 Garager paa Ejendommen som foran i Kendelsen nærmere angivet,

l) de nedennævnte Erstatninger forhøjes saaledes:
Murermester Ohr. Skovsen og Tømrermester R. Rasmussen:

Erstatningen forhøjes fra 500 Kr. til 700 Kr.
Gaardejer P. Rasmussen:

Erstatningen forhøjes fra l 200 Kr. til l 500 Kr.
Musiker Thyge Havmøller:

Erstatningen forhøjes fra 250 Kr. til 450 Kr.
Proprietær J ens N ørgaard Ohristiansen:

Erstatningen forhøjes fra l 200 Kr. til l 500 Kr.
Der tillægges Direktør S~ Jørgensen i Erstatning 50 Kr.

m) De de fornævnte Ejere tillagt e Erstatningsbeløb samt de Oversergent P. Koeh, Fiskeeksportør
Otto Jensen, Gaardejer R. Johnsen Sørensen, Centralbestyrer Jens Petersen, Gaardejer Anders
Lykke og Søren Hansen Nielsen tillagte Erstatninger forrentes med 4~ pCt. p. a. fra 30. Juni
1933, til Betaling sker.

Af de fastsatte Erstatninger udredes 4000 Kr. af Aarhus Købstads Kasse og 4000 Kr.
af Randers Købstads Kasse, medens Resten udredes med 2/3 af Statskassen og l/a af Randers Amts-
repartitionsfond.

Fredningssagens Omkostninger, herunder Udgifterne ved den under Sagen afholdte Taksa-
tionsforretning, afholdes med Halvdelen af Statskassen og Halvdelen af Randers Amtsrepar-
titionsfond.

Udskriftens Rigtighed bekræftes.

Overfredningsnævnet, den 17. Oktober 1934.

Sekretær.
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UDSKRIFT
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Randers Amtsraadskre<

Aar 1934, den 27.Decemter afholdt Fredningsnævnet for Randers
Amtsraadskreds Møde paa den Fisker Carl Havmøller tilhørende Ejendom
Matr.Nr. 54 Egsmark, Draaby ~ogn.

Tilstede var Formanden Dommer Hutzen, Hornslet, det af Randers
Amtsraad valgte Medlem, fhv. Folketingsmand G.M.Jensen, Væth og
det af Draaby Sogneraad val~:te Medlem, Gaardejer Marinus Hansen, Draal

Til Behandling forelaa:
E1, Andragende fra Danmarks Naturfredninl<;s-
f(lrening angaaende Fredning af den Del af
dEt under Matr.Nr.54 hørende Areal, der
lJ.~ger mellem Landevejen Og Vigen.

Det nævnte Andragende frernlagdes bilagt et Tilbud fra Carl
Havmøller, der var tilstede. og som blev foreholdt det fremlagte.

lIan erklærede efter nærmere Forhandling, at han intet har
imod, at paag:eldende Areal fredes, naar det blot sikres. ham, at han
til enhver Tid kan opføre dE~Bygninger, hans Erhverv som Fisker kræ-
ver, saaledes at han altaaa ogsaa faar Lov til a t opføre de Bygninge'
der er nødvendige for'Behamlling af Fangsten og Fangstredskaber, dog
at han er indforstaBet med, at Bygningerne inden Opførelsen skal god·
kendes af Fredningsnævnet. ~)om Vederlag forlanger han sig tillagt
det i Overenskomsten n~vnte Beløb 200 Kr.

Frednin~snÆvnet afsagd! derefter saalydende
Ke ldelse

Da Betingelserne derfo!. efter Lov om Naturfredning af 8.Maj
11917 § l skønnes at være ti:.stede, vil der være at paalægge Ejen-
I,

dommen Matr.Nr.5~ Egsmark, ;>raaby Sogn, af Hartkorn ~ Alb. en
iServitut gaaende ud paa, ati der ikke pea Ejendommen, forsaavidt
iangaaende Arealet mellem Ve:ien og Vigen, maa opføres Nybygninger

ener varigt enbriMe. spoioKne. Jernbanevogne. Omnibua ••r og
andre større Vogne bestemt ;il Beboelse forbundet med Natophold,
samt at der ikke paa Ejendomen, forsaavidt ommeldte Areal angaar,
maa opføres Plankeværleer el Ler lignende eller være en saadan 'Be-
plantning, at den frie Udsi~t fra Landevejen over Ebeltoft Vig
skades, dog at det tillades Ejeren af Matr.Nr.5Q at bevare det paa
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Fisker Carl Havrnøller , del' paahørte KendeIsens Afsigelse, /

frafaldt Fo~kyndelse, ligesom da, da Kendelsen stemmer med hans~
/

Tilbud, frafaldt Kendelsens Indankning for ove~fredningSnævnet.{ !

.... " './~ }

}'" ';
1,,' li

\", ,
,"

Strandgrunden værende Redskabflhus samt til at opføre de Til-

eller Nvbygrtinger, s om Ej erem; Erhv~rv som Fisker maatte kræve,

herunder Bygninger til Behand:.ing af op,:Bevarelse af Fan,gst og

Fan,gstredskaber paa Vilkaar af, at paagwldende Bygninger, inden

Opførelsen sker, skal sodkendE:s af Naturfredningsnsavnet.

Oplæst.

I

I!.
I
I

Sagen sluttet

Mødet hævet.

H.W.Hutzen M.HansE'n G.M.Jensen
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UDSKRIF'r

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Randers Amtsraadskreds.
af

I Sagen angaaende Fr1ldning af Strandgrundene langs hbel toft
Vig blev der den 30. Juni 1933 afsagt saalydende

K e n ci e l s e :

Paa Foranledning af .)anmarks Naturfredningsforening er der
for Fredningsnævnet for H.an,lersAmtsraadskreds rejst Sag angaaende
Fredning af Strandgrundene led Bbeltoft Vig forsaavidt angaar Area-
lerne fra Sydgrænsen af Ahl Plantage til den fra Bogensholm over
østre Molsvej til Bbeltoft lig førende Vej.
I) Af disse Arealer ejer Eb3ltoft Kommune den c. 8 km. lange Strif:k-

ning fra n~vnte Planta~es sydlige Grænse til et mindre Vandløb
c. 11j2 km. nord for Ebeltoft, kaldet "Vibæk".

Ebeltoft Gyraad har vedt~get, at denne 3trækning vil være
at frede 30m nedenfor nævnt i 3 Klasser kaldet A, B og~, idet der
ved
~redning~~lasse A. forstaas:
At Arealet er fuldst~ndig fredet, saaledes at paag~ldende Areal sted
se sl-;:alhenligge i sin nuvu..rendeTilstand og herefter ikke maa ind-
hegnes, af8ru..sses,dyrkes, beplantes eller bebygges, hvorhos der
hjemles Almenheden fri Adgang til ::.tfærdes paa og opholde sig paa
paagtl:ldendeAreal, ide t KOIIlmunendog naturligvis gennem Vedtægt elle
ved anden Bestemmelse, forbeholder sig at regulere Omfang og Art af
Adgang til Ophold paa Arealerne, forsaavidt saadant er nødvendigt ti
Opretholdelse uf ordnede Forhold og til Opnaaelse af den bedst mulig
Udnyttelse af Arealerne ti~ Almenhedens Bedste.
Ved Fredningsklasse B. forstaas:

~
Fredning i SBmlne Omfang '~om i Klasse A dog med den Indskrænkning,
at Afgr~sning uden Benyttelse af Indhegning er tilladt, naar Dy-
rene er i Tøjr (Spadkal~e, Føl og Lam maa dog gaa løse), og

Ved Fredningsklasse C. for~taas:
Fredning i samme Omfan-sI,somi Klasse A, dog at Afgræsning ogsaa

I

med Benyttelse af Indhegning er tilladt. Græsser Dyrene udenfor

Be
ste

m
m

els
er

 2 
af

 2
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Indhegning skal de v~re i Tøjr (bortset fra 3pædkalve, Føl og Lam),
Er der Indhegning, er Adgang til Ophold paa Arealerne ikke tilladt

Byraadets ~redningsvedtagelse er saaledes:
Fredning norJ for Dyer.:

l) Aredet mellem Jtranden aE Plantagen ved Vibæk - fra nævnte Bæk i
"Nord til Plantagens Ophør i Jyd: Klasse A. ~

2) Arealet mellem 3tranden Ol:. Jel'nlJanelinien,gr~nsende mod Nord t'l'

den under Punkt l) n~vnte Plantage og mod Syd til Indnegningen ~,
(

(~'1'U Westergaards Indhegntng) freJes forsaavidt angaar 60 Meter ,j
fra Stranden i Klasse A, og herfra og til Jernbanelinien i Kl~,~ ,;
.d.

3) De Arealer, der strækker dg i Syd f-.a>rdet under Punkt 2) næyrp:'~'
,I

.Areal fredes i en Bredde af 60 Meter fra Stranden (dagligt Va~de)_t
, >, :( ,.."\ 'iKlasse A. , "---,;,

ti
4) Fra et Punl<:tbeliggende c, 60 Meter nord for Skolens Badehus og

indtil Vejen, der guar Ø8~-Vest, indskrænkes Fredningen til at
iomfat te et Are"l, der l1ar en :i3reddeaf 40 Meter fra daglig t Van- ;'
:1

t'f.~
!

de: Klasse A.

til den under Punkt 5) nævnt~ ~yd for Havnen v~rende Grøft.
Der foretages ingen Fredning af Arealerne fra sidstnævnte Vej 1nd~

2f~~~;~
Fredning 3yd for IIClvn:m: , :;;'\1

5) Fra den i ;letnintjiJst-Ves t -.:,ai:lendeGrøft ('dergaar urniddelbart:i',;':';;,: ~~,,"-; ."-
nord t'ordet ~ted, hvor l.'l:.l.rkvejensvinger af fra Skovvejen ne~~/

:'};i
mod Stranden) og til Haverne fredes <len Str",kning, der ligger; \'::;'-
mellem Stranden og SkovvJj en: Klasse A. !',f ?i
Haverne bioeholdes, men Jaa ikke bebygges. 1 ~ ',:-~;

6) Strækningen mellem og ::3trandenfredes i Klasse A. ,,;\X~)
7) Syd for Haverne og indti en Linie i Syd trukket over Gaardejer"'···...

Frederik Rasmussens Vind ølle og den længere mod Vest staaende
elektriske Mast fredes h~le Arealet mellem Stranden og Vejen - dog
saaledes: I

I
Arealet i en Bredde af 20 Meter fra Stranden: Klasse A.

I
IDet øst for denne Linie ~~rende Areal til Skovvejen: Klasse B.

8) Fra sidstn~vnte Linie (o~"erMøllen og Masten) og indtil det Sted,
hvor Drengekolonivejen sJinger fra Skovgaardsvejen ned mod Stran-
den fredes et Areal af 6) Meter fra Stranden: Klasse A.
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9) Fra sidstnævnte Vej og videl'e mod Vest indtil Ahlgaardens store,

nord for Drengekolonien lige,ende Indhegning fredes Arealet mellem

Stranden og Indhegningen, d.v.s. c. 20 Meter: Klasse A.

10) Hele Ahlg~ardens store, ior<.nnu.:vnte Indhegning fredes, d.v.s. fra

Vejen, der gaar til Drengeke,lonien og til ~tranden. Det er en Selv-

! ,,J,,~.I ~i:;:':"1

I ~tt-:
!f'1'(, • J~16 ~
~:Ar;.':'.\ .

lit\ ,;~F;'::! 11) Den Kommunen tilhørende smaJ le Jordstrimmel, beliggende syd for den

l ~:?(~ under Punkt 10) omtalte Indhegning, fredes:

j t:f>:~;:12) ~:::S:t::kningen mellem3tnnden O", Ahl Plan tage fredes: Klasse A.I >\ . .}~~ ~ L:

i r ~~'H~'~t
I ~;;i~';}8. Kommunen forbeholder sit, Het til overalt paa de fredede AreL;.ler

l~:.~~\,~,f;,
• ~ ,'.. ;; ~ ,.,..t)~>~J',at lade anlægge de fornødne Adgc.ngs- og :b',:.,rdselsveje for sig selv og

I ,":~\;t:-.'!tommunensBeboere, til at hente l'ang og Sand paa Stranden, dog at Ud-

I j?~:;,l .~;J nyttelsen ikke maa bH ve af' et ~,aadant Omfang, at Strandens Skønhed el-
i ..""1

I '~..'.;~~:~!i>·lerEgnethed ::Jom13adestrand der,'ed forringes. .t::ndelig forbeholder Kom-

l r:'r~~Inunen sig Ret til at lade opstille Dadehuse paa Stranden, naar o[j hvor
I 1~:0
II ~t.· ," saadani rnaatt e findes at kunne "irlce fremmende paa Badelivets 'rri vsel.I· H:., , !
'I ~r-i:,~~"f" l\';ed disse af Ebeltoft Brraad ved tagne Fredningsbestemmelser har
\ ,.,'r··lII ~~~J"Danmarks Naturfredningsforening erklæret sig tilfreds, og Bestemmelserne

I \~ j5.ier ligeledes godkend te af Fredn:.ngsnævnet og indført i dettes Pl'otokol..... 't{>~·~.,;I.l
.:\;~("'.overensstemmende med Naturfredn:,.ngslovens § 7. Bestemmelserne er ef-

y~~~~·ter Byraadets Anmodning optaget: i nwrVl;l;rende Kendelse under Hensyn til,

I !:,>:i.'\~I..'atdet findes praktisk, at Pred;Lingsbestemmelserne vedrørende he le det
I

følge, at selve den for Plar.tev&kst blottede Strandbred ikke maa

afspærres vej Indhegning, eJler at der paa anden Naade maa lægges

Hindring i Vejen for den [rje Hb;;rdsel langs det Jtykke af Stranden,

der ligger Nord og 0~t for Jndhegningen: Klasse C.

i denne Sag omhandlede Strandare:al snrnles og tinglyses under eet.

Det tilføjes, at de af Eueltoft Byraad vedtagne og af Naturfrednings-

foreningen og Predningsnb;;vnet t:.l traad te Fredningsbestemmelser angaar

Arealer, der er skyldsat under k.ltr. Nl'. 63, 64, l8b, 65, 67, 68, 69,

70,71,72,73, 74a, 74b, 75b, 109, 115, 110, 111, 114, 112a Ebeltoft

Købstads Markjorder.

II. Forsaavidt angaar Arealerne fra Vibæk til fornævnte fra Bogensholm
I

I
over østre rJolsvej til Havet før'ende Vej ønskes .i!'redningssagen gen-

nemført saaledes, I
I

uuebyggeo,0 Strandgrunde en Servitut, gaaendea) at der paalwgges de
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ud paa,

at der iklce paa Grundene maa opføres Bygninger, derunder indbefat

tet Skure, Lysthuse elle:~ lignende, samt at der ikke paa Grundene

maa opføres Planleeværker eller lignende eller være en saadan Be-

plantning, at den frie Udsigt over .J:.beltoft Vig skades,

b) mens der paa de bebygged~ Strandgrunde ønskes lagt en Servitut

gaaende ud paa,

at der ikke paa Grundene maa opføres eller indrettes Bygninger

bestemt til indu~tri0l Vlrksomlæd, )
{

at nuv'~rende Dygninr.er itd::e børes højere end de nu er, 0/3 at mu-,
I
'\

li/3 senere opførte Bygni~ger ikke gøres højere end l ~tage, :)\
at Plankevwrker eller li~nende, dels mod Vejen,dels mod haboeJen~

dornmene ikke opføres i en. sCladan Højde, at den frie Udsigt L aV,r'l;}
Vigen fra Vejen skades, samt l ", ,,1

" "f!. ._ ..- ....
,at Udstykning af Strandgrundene ikke rnaa finde Sted.

Det bem<zrkes herved, at Sagen i'orsaavidt angaar de under II I
hørende Arealer kl.Ul vedrører Grundene mellem Landeve jen og l~avet, salr

\

at et Par ubebygg4de Parceller, der var afhændet før herornhandlede ]

Sag rejstes, og hvis Ejere ikke tillige ,har Jord ovenfor Vejen, at I'
. J

praktiske og økonomiske Grunde kun ønskes paalagt den under IIbr, J

9J,na:vnte :::>ervitut, hvorhos ben ti;rkes , at Strandparcellerme Matr. Nr.
EgsJl1ark,

9d, llb, lIg, 5i, 5d,/DraabJ Sogn, ikke inddrages under
,

nærv!J;;ren~~ 1
Sag, idet disse Grunde dels tjener som Havneplads, dels allerede &~)1
Basis for industriel Virksonmed. \

"aturrrednin"oiorelingen har ue,;rundet Sagens Rejsning med,j,
at Stranden langs .kbel toft IJ

j
ig hører til vort :Lands allerskønneste

. ,
idet man fra den langs Kyst n løbende Landevej endnu i alt v~sent-

ligt har elen frie Udsigt ov~r e t uStLelvanlig s torslaaet Haturflolloruma

ind mod Land til Mols BjergJ oG paa Strandsiden udover Ebeltoft Vi[j-,
!

samt at Udstykning ob Byggell i paa Strandgrundene er i s!3-a stt;t;rk Ud-
i

vikling, at den frie Udsigt lover Stranden er i Fare. Naturfrednings-
I

foreningen hul' tilIøjet, atl~tranden ved ~b~ltoft Vig ~r en ganske

swrlig Betydnin~ ior Almenl~den, idet den udm~rkede Vej, der fører t j

og gaar langs med Vigen i s~;rlig Grad ~ør Vej og Strand egnet til i),[l-

de- og J?riluftsliv ikke alcl:le for L:gnens, men ogsaa for fjerne Jo,:sne,

og omliggende Købstwclers .i:iefolkning, sualedes at der, selvom tlet ikl-:E
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er sket under nlJ;rv!.<-rendedug for[jjentliG snart vil rejse sig 3pørSs-

maal om at aabne Adgang til ,itranden efter Naturfredningslovens

§ l, 2. 3tk., ial t .b" a Id , hvi,: n1;t"l'vl:x.rendeFredningssag ikke gennel:lfø-

res.

.ii;belto! t Byraad har erklct:ret sig enigt med Naturfrednings-

foreningen, men llar ikke kunnet yde Jtøtte til Jagens Gennemførelse Ui

~ over <len Støtle, det har yde1. ved at paalægge Ebeltoft Kommunes Grund,'\i~<t'':'r ~~ '.~ I~;:':": de under Punkt I nævn te Servi tu ter.
, :."~~'"~ll l

. ~~2:~~,.: Aarhus oG Randers K(lbstæder har ligeledes ved deres Byraad g:

! ~~\~\ vet Udtryk for Ønsket om ~agens Gennemførelse og har derhos givet Til·
~ ~Afk~l..l L

f::.;,,":'; sagn om økonomisk ~tøtte dert il, nemli.s for hver af Byerne 4000 Kr.
':,~-'~

'~);j'~' ialt altsaa 8000 Kr.
~~." 'i

;J~,~"" Der har under Sagen været givet sawtlige interesserede Lods-

\\~kL: ejere og Panthavere Adgang til at u<ltale sig. Kun gansk3 enkelte llar
I~t~i~{i)(~

~)~ fremsat principielle Indvendinger mod Sagens Gennemførelse, mens ad-
;: : ,lo

~1~r:-. I

.;~, J skilliCe Lodsej8re for 0n De] repr~senterende ret store Arealer er
i/~: <.

indgaaet pae. vederlagsfrit at paalægge deres Strandgrunde Servitutter

overensstemmende med foranstaaende.

l!'redningsnu;vnet l{an eens Lemmigt til tru.de Naturfrednin;~sfore-

ningens IJaastand om, at de paas""ldellde 3trandgrunde er af en saaclan

Skønlwd og EjendommeliGhed, at de llar vb..;sentlig J3etydning for Allilen-

heden, hvorved tili'ø,les, at PfsLanden mellem Vej og Vig overalt paa

det under nwrvwrende Punl(t (II) hørende Areal er saa lille, at en
•

Indskrænkning i Adgangen til Debyggelse m.m. paa disse Arealer er

su.rlig paakrwvet. FredninGG~wvnet er tilliGe enigt med Naturfred-

ningsforeningen i, at den i'01eSlaaede Ordning efter Omstændighederne

er tilstrækkelig og at Forsk~llen mellem Servitutterne vedrørende be-

byggede og ubebyggede Strand~runde er velbegrundet i praktiske og ø-

konomiske lIellsyn, idet yderl~gere Raauighedsindskrænkninger paa bebyg-

gede Strandgrunde vil kunne letYde en saadan Fordyrelse af Sagen, at

uen under Hensyn til de her~~ende økonomiske Forhold ikke kan gennem-

føres. Enkelte Lodsejere haJ indvilget i vederlagsfrIt at tiltr~de
I

den ønskede Ordlling paa 13eti~gelse ed, at der for deres Vedkommende i

RaadighedsinuGkrænkningen gøres mindre Undtagelser, nemlig dels med

Hensyn til Opførelse [lf B<:lde-o.:; l~ødtørftshuse 0.1., og dels !!led lIen-

syn til Bevarelse af den nuv~renue Beplantning. Fredningsnævnets
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Medlemmer er enige om at modtage disse Lodsejeres Tiltrædelse paa
de angivne 0etinGelser, dels fordi Undt~gelsesbeste~nelserne ikke
for Helheden har videre Betyjnin;;, og dels fordi de paagwldellde Lods-
ejeres vederla~~fri Tiltrædelse er af stor Betydning for Sa~ens Gen-
nemførelse.

Idet FredningEn~vnet altsaa kan tiltr~de Naturfredllingsfore-
ningens Motivering, er der Enighed blandt Nævnets Medlemmer om, at
Sagen bør fremmes overensstemmende med foranstaaende.

I Anledning af, at forslcellige Lodsej ere har fremsat Kr2v "IJIl
)

Erstatning, hvis Sagen gelU1emføres, har Nwvnet foretaget J3esjbtigels.
'I

af samtlige Strandgrunde SUlIt foretaget Undersøgelse af, hvorvidt !
.... .1

Sagen iøvrigt maatte have økonomisk Betydning for paagwldende 10L t

antages at øges ved :3:::.gensGennemførelse. Resultatet
hvis Vu.. l'di -'Ill!.~\.("~'i
af UndersøgeI§

·1

ejere, specielt om disse maatte v~re Bjere af Jorder,

er blevet, at der ialt i br~tatning vil være at udrede 12.100 ler.

LIed llensyn til Jpørcc ma-llet om, hvem der skal udred'.Jde Er-
der fordeles o: udbetales Gem nedenJ Ol' anført.

. '~. ,
det, at 3agen har et saadant økonomisk Omfang og er af en suadan Be-l

tydning .corhele Landet, at SLa tskassen bør udrede de to 'l'rediedr"'~,i
mens Amtskommunen al tsaa kur. vil have at udrede en Trediedel. Samme~

IFordelingswaade skal gælde I~d Hensyn til de af Sagen foranledigede' ~
''") -~Udgifter, der pa8.:·1Viler3 tat og Amtskommune i l"llllesskab. .\.d'/ <:~

·1

s Latninger, der ikke dtt.kkesaf de to J3ykommuners Bidrag, .findes

I.

T h i b e s t'e m mie s
Bn Servitut som den for11l1under I nwvnte vil vu:re at paalægge

Ide under Ebeltoft KØbstjld
il8b, 65,67,68,69,70,171,72,73, 74a,

\
I

hørende Strandgrunde, Matr. Nr. 63, 6~
75b,

74b,/109, 115, 110, 111
114, 112a Ebeltoft Købsl;ads r,Iarkjorder.

III. a). En Servitut gaaende1ud paa:
at der ikke paa Grundenil for saa vid t ungaar Arealet mellem

I

Vejen 06 Viz,en maa opf2Jl~es:Bygninger, derunder indbefattet Sk.lre
I

Lysthuse eller lignenuei, samt
at der ikke Grundene fO:~ saa vidt ommeld te Areal angaar, rnaa op-
føres Plankevi::l;rkerelle!r lignende eller vwre en saadan 13eplant-

I
ning, at den frie Udsi~t over Ebeltoft Vig skades,

ivil v",re at paalæg6e fø!lgende 3trandgrunde:

I
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l) ~atr. Nr. ge EGsmark, Draaby Sogn, hvis Ejer Garveriarbejder N. Al·
LJeck 3ørensen EgslJwrk som Brs Latning faar tillagt 100 Kr., llvill(en
Erstatning vil vu.re at beLale til Kreditforeningen i Herning eller
hvis KreditforeninGen fralalder Krav paa Erstatningen, til Ebel-
toft Bank.

2) Matr. ~r. 9f Egsmark, hvis Ejere Tømrermester R. Rasmussen og
Murermester Chr. Skovsen, Ebeltoft, i Erstatning faar 500 Kr., der
vil være at fordele ligeligt mellem de to Ejere.

3) Matr. Nr. 9g Egsmark, der ejes af Oversergent P. Kooh, Ebeltoft,
som i Erstatning tillægges 250 Kr., hvilket Beløb vil være at ud-
betale til Bjeren.

4) Matr. Nr. 9i Egsmark, som tilhører Fiskeexportør Otto Jensen, Ebel-
toft, hvem der i Erstatning tillægges 300 Kr. at udbetale til
Ejeren.

5) Matr. Nr. 9a Egsmark, tilhørende R. Johnsen Sørensen, Egsmark, som
i Erstatning tillægges 70C Kr., der vil være at udbetale til
Ejeren.

,,;:~"!#'~:'j\ 6) Matr. Nr. 12a og lla E['.smark,hvis Ejer Grd. Jens Pedersen, Strand-
1 ".

gaarden, som Erstatning faar tillagt 1500 Kr., hvilket Beløb vil
være at udbetale til Ejeren. Det forbeholdes Ejeren at bevare de
nuværende Bygninger og bygge til, hvad Gaardens Drift og Beboelsen
for Guardens .!<'amilieog l!'clk kræver •.

7) Matr. Nr. 4g Egsrnark, hvis Ejer Rasmus Havmølle:r, ~gsmark, i Er-
statning tilkendes 500 Kr., der vil v~re at udbetale Ejeren.

8) Matr. Nr. 4a Egsmark, ti~børende Grd. C.N.Jonassen, Egsmark, som i
Erstatning tillægges 50 Kr., at udbeta'le til Ejeren. Det bemær~{es
vedrørende Matr. Nr. 4a Egsmark, at der i Henhold til Lejemaal paa
Parcellen er opført et Sorrmerhus med tilhørende Udhus, tilhørende
Købmand Westgaard, Ebeltoft, og at dette maa blive staaende til
Lejemaalets Udløb den 9. April 1943.

9) Matr. Nr. 4b Egsmark, tiltørende Grd. Anders Lykke, Egsmark, som
i Erstatning tillægges 30e Kr., der udbetales 2. Prioritetshaverne
Rasmus Lykke, Dejret, P. lykke, Thorup, og Søren Lykke, Dejret,
og hvis disse helt eller delvis frafalder Krav derpaa, 3. Priori-
tetshaver S.P.Pedersen, E2smark.
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10) Matr. Nr. 4h Egsmark, tilhørende .l!'iskehandlerNiels ~asrnussen,
Egsmark, som i ErstatninG tillægges 100 Kr. at udbetale til
1. Prioritetshaveren, Grundejerkreditforeningen eller, hvis denne
frafalder Krav derpaa, 2. Prioritetshaver, Ebeltoft Bank.

11) Matr. lir. 6a Egsmark, hvill Ejer .::lofusJonassen, Egsmark, i
statning faar 400 Kr., son vil være at udbetale til Ejeren.

12) Matr. Nr. 2g Bgsmark, hviB .c;jerEnkefru Karen lIIarieLoche i Er-
statning faar tillag~ 150 Kr. at udbetale til hende.

13) Matr. Nr. 2a og 7a .t:gsmark,hvis Ejer }'rk. Mine Petersen, Vand';"

·tI
kjærsholm, i Erstatning t:.llægges 400 Kl'. at udbetale til 2. Pri-

~~ 4 I

( 1,,;oritetshaver Jydsk Land- I)gHypotekforening.
, ', 1"",'

14) Matr. Nr. 2b Egsmark, tilhørende Niels A. Havmøller (tidl. Kl./, ,;1
t'( ,JThygesen), som i Erstatning tillægges 200 Kr. at udbetale til haln ..

Det bemærkes, at det paa (lenne Grund nu værende Hønsehus ikl(e for..!
I

langes nedbrudt.
15) Matr. Nr. 3a Handrup, Draaby Sogn, hvis Ejer Grd. Nikolius

faar tillagt i Erstatning 500 Kr. at udbetale til Ejeren.
16) Matr. Nr. 2a Handrup, tilhørende Grd. P. Rasmussen, der i

.I

Horn, ",'l
"

I
''1\, I

Erstat- 1
j

r'. ,1
:" I

ning tillægges 1200 Kr. a';udbetale til Ejeren.
4b,

17) Matr. Nr. /)q Lyngsbæk, Draaby Sogn, hvis Ejer Herluf Miklælsen
i Erstatning tilkendes 30l) K~·., der vil være at udbetale til Eje- :

:.() ..;'.Jren.
\," ':'

l ',,' I18) Matr. Nr. 2a Lyngsbæk, tilhørende Fru Ane Thorup, Lyngsb~k, som'i·:
\,

Erstatning faar tillagt 21)0 Kr., at udbetale til 2. Prioritets-
'''1''- l

.1
19) Matr. Nr. ls Lyngsbæk, hvls Ejer Tømrermester Welløv, Randers, ve~

haver Jydsk Land-HypotekfJrening.

derlac;sfrit er indgaaet p<ia, at Parcellen paalægges nævnte Servi-
tut, dog at det forbehold~s ham paa Grunden at opføre fornødne
Bade- og Nød tørf tshuse unlter Forudsætning af, at disse gøres saa
lidt iøjnefaldende og for Stranden saa lidt skæmmende som muligt.

20) Matr. Nr. l° Lyngsbæk, tilhørende Tømrermester Thorvald Pedersen,
Ebeltoft, der vederlagsfrlt er indgaaet paa, at ~arcellen paalæg-
ges nævnte Servitut, dog lt det-forbeholdes ham paa Grunden at op-
føre fornødne Bade- og Nø.itørftshuse under Forudsætning af, at
disse gøres saa lidt iøjnefaldende og for Stranden saa lidt skæm-
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mende som muligt.
21) Matr. Nr. lp Lyngsbæk, hvis Ejer Boghandler Chr. Andersen, Volden:

Aarhus, i Brstatning till~gges 250 Kr. at udbetale til Ejeren.
22) Matr. Nr. lp L~rn~sbækgaard, Draaby Sogn, tilhørende Lensbarones-

se Gyldenkrone, Lyngsbækgaard, der i Erstatning tillægges 10OOKr.
at udbetale til Ejerinden. Det forbeholdes Ejerinden at bevare
nuværende Badehus.

23) Matr. Hr. lu Lyngsbækgaard, tilhørende Musiker Thyge Havmøller,
Aarhus, hvem der i Erstatning tillægges 250 Kr., at udbetale til
Ejeren.

24) Matr. Nr. lv LyngsbækgaaJ:d, tilhørende Centralbestyrer Jens Peter-
sen, Sdr. Felding, der i Erstatning tillægges 250 Kr. at udbetale
til Ejeren.

25) Matr. Nr. lao, leo LyngsNek[';aard,tilhørende Frk. Dora Foged, J!'em·
møller. Der tillægges i}ke Bjerinden nogen Erstatning, idet
J!'redningssagens Gennemføl'else maa antages at være at stor økono-
misk Værdi for hendes pa~.den anden Side af Vejen liggende Ejen-
dom (J3adepensionatet Molf:)• Det forbeholdes 'c'jerindEmpaa Grunde)
at opføre de for !3adepen~jionatetfornødne l3adehuse, naar disse op·
føres saa lidt iøjnefaldonde og for Stranden saa lidt skæmmende
som muligt.

26) Matr. Nr. lx Lyngsbækgaa:'d, hvis Ejer Forpagter Legarth, Nørager,
Sjælland, er indgaaet paa, at Servitutten paalægges uden Vederlag
Det forbeholdes ham paa l>tranden a t opføre l3adehuse med tilhørend.
Nødtørftshuse , naar diGsll gøres saa lidt iøjnefaldende og for
Stranden saa lidt skl:f:mmeJldesom muligt.

27} Matr. Nr. lø, 10, lae Lynz;sbækgaarde, Draaby':>ogn.
lf Strandkjær, Agri Sogn, Bjeren Arkitekt Egil Fiseher,

København, er indgaaet p.l.a,at Servitutten paalægges nævnte Matr.
Nr. uden Vederlag, dog d,t det forbeholdes Ejeren at opføre Bade-
huse, Bade- eller Baadeb;~oer samt Iskagebod , hvis Udseende og Pla.
eering dog vil være at g:)dkende af Danmarks Naturfredningsforenin

,

28) Matr. Nr. le Strandkjær,' Agri Sogn, tilhørende Fru Dora Cederholm
Frederiks Alle 92, Aarhu!3, hvem der i Erstatning tilkendes 1200 K

J

at udbetale til Ejerindei'l.

29) Matr. Nr. 11 Strandkjær, tilhørende Lærerinde Frk. A. Andersen,
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Frederiks Alle 92, Aarhus. Der tillægges Ejerinden i Erstatning
200 Kr. at udbetale til hende.

30) Matr. Nr. ld, 2h, 2b, 2g 2trandkjfur, tilhørende Fru Ellen Dahl,
Sølvgade 26, København. liet bemærkes, at Fru Dahl ikke kræver
Vederlag for 3ervituttens Paalæggelse, men forbeholder sig Ret t~~

: Jf, 11
saafremt der senere af de1, Offentlige mod hendes Ønske skulde bl1~

J
paalagt Strandgrundene Se!'vitut om Adgang for Almenheden, at krn_

i
Erstatning derfor samt Er~,tatning for den undell"heromhandlede fl"S~

l 1

32) Matr. Nr. 2i Strandkjær, l:jeren Redaktør L. Sohmidt, Aarhus, er

paalagte Servitut.
31) Matr. Nr. 2e Strandkj~r, 1ilhørende Enkefru Quade Nielsen, Aarhu.j

For Servi tuttens PaalæggeJ.se kræves intet Vederlag, men det ei -)o~-

beholdt Ejerinden at bevare den nuværende l3eplantning og'oPfør~r'i.

dehuse, naar disse bliver saa lidt iøjnefaldende og saa lidt smæm~

l
lNævnet be- ,

mende for Stranden som mu:.igt.

indgaaet paa, at Servitutten paalægges vederlagsfrit.
kræfter efter l!:jerens Ønsl~e, at Ejeren om Strandgrunden er beret ..,,...tiget til at opføre ethve:~ Hegn, d~r ikke virker hindrende for U4
sigten fra Vejen over Vignn. rt

'" j33) Matr. Nr. 20 Strandkjær, -;ilhørende Godsejer Carl, Møllerup, der 1
har indvilliget i, at Ser-ritutten vederlagsfri t paalægges Strand- ,
grunden. Det forbeholdes Ejeren at bevare og om fornødent udv~le!

. I
1.1det paa Grunden varende Badehus, samt at bevare de paa Grunden nu...'

værende Beplantninger.
34) M:atr. Nr. 381, 38k, 38m, '58iAgri By og iJogn, tilhørende HedeselslO

"

bet, der er indgaaet pa~, at Servitutten paalægges uden Vederlag,
dog med l!'orbeholdaf, at l~tHus, som delvis er bygget paa Matr.
Nr. 38m roaa bevares.

35) Matr. Nr. 38n, 380 Agri, ;ilhørende Jørgen S. Dam m.fl., Bogens.
Ejerne er indgaaet paa, at Servitutten paalægges uden Vederlag,
men det er forbeholdt de~l at der paa Grunden maa opføres Uadehuse
naar de opføres saa lidt løjnefaldende og skæmmende som muligt,
samt at det paa Grunden llggende, af Randers Motorklub opførte
Hus maa bevares.

36) Matr. Nr. la Bogensholm, vistoft ~ogn, hvis Ejer Propr. Jens Nør-
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gaard Clrristiansen, Bo~er.sholm, i Erstatning faar tillagt 1200 Kr

at udbetale til Bjeren. Det tilføjes, at der efter Fredningssagel

Hejsning fra nC;t;vnteI.~atr. Ur. la er solgt og udstykket to Par-

celler nemlig Batr. Nr. lf og 113 Bogensholm, tilhørende henholds-

vis Direktør S. J øreen...,er., Aarhus, og Arkitekt Alfred r,logensen,

Aarhus, og at Servitutter ogsaa skal omfatte disse to Parceller.

§u;rskilt Erstatning u.erfc r ydes i1(ke, idet de to .Parceller er

solet lfied 1!'orbehold af me.lig l!'rednin[jsservi tut, og idet der mel-

lem de paa~u:;ldende er Enjghed om, at hele Brstatningen vedrørende

lIlatr. Nr. la og 19 vil v~;re at udbetale til nævnte Nørgaard Chri-

stiansen uanset, hvorledE's Erstatningen iøvrigt vil blive for-

delt mellem ham og de to Parcelkøbere. Endvidere tilføjes ved-

rørende !.latr. Nr. la I3o~E'nsholm, at Servitutten kun angaar Strand·

arealerne fra l.latr. Nr. :.g indtil Vejen, der fra Bogensholm over

østre Molsvej fører til Havet.

II. b) En Servitut gaaende ud paa,

at der ikke 0rundene t'orsaa'riclt angaar Arealet mellem Vej og Vig

(Strandarealet) maa opf0:~es eller indrettes 13Y3ninger bestemt til

industriel Virksomhed,

at nuværende I3ygninger paa :ltrandarealet ikke gøres højere end de

nu er, og El t mulig senerilopførte Bygninger ikke gøres højere

end l Etage,

at Plankevwrker elle-c li/::,ne.lde dels mod Vejen, dels mod lJaboejendom-

mene i1cke paa StrandareaiLet maa opføres i en saadan Højde, at
I

den frie Udsigt over viGjm fra Vejen slcades, samt

at Udstykning af Strandarea:Lerne ikke maa finde Sted,

vil vu:;re at paalægge følgend'~ Parceller:

l) Matr. Nr. 9h Bgsrnark, Dra,lby ::iogn, tilhørende Ane B. Christensen

2) 9k Frk. Ellen I3elstrup,
Aarhus

- Uh - , Købm. E.E.Frederikse.
Ebeltoft

4i - , Apoteker A.H.S.Ander

4k
sen, Ebeltoft

Fru Agnes Nielsen,
Ebeltoft

- ,

6) 2d Handrup, Dra,?by Sogn,
I

Fabrikant J. 13ec11,
Randers
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7) Matr. Nr. 2b Handrup, Draaby Sogn, tilh. Tandlæge P.Kjwrholm, Aarhus,og
Dommerfm. K.Kj~rholm, Hornslet,

8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)

15) .-
16)

17)
18)

19)
20)
21)
22)

23)
24)
25)
26),- 27)

28)
29)

20
41 Lyngsbæk,

- 4m, 4 o

4q

Læge Holger Thomsen, HOTI1Slet,
Hotelejer Hikkelsen, Ebeltoft,
Grosserer Sofus Nielsen, Aarhus,

3af

Direkt ør Aage Hansen, 1,lørke, l
lilaskinfabrikant H.Nielsen, Aarh~
Sognepræst Jørgensen, Feldballei

~'ruG~rda Kragh, Aar~~s, _". 1
ilemmlng Jørgensen, harhus, ) I,
Grosserer Fr. Eriksen, Randers,~
Hotelej.er r.~athiasen,Rander("'\ j,.

-4n, 3ah, 3ag -

3ae
3ad

l2m,2 ,
2k,2i

2h
2g

2f Strandkjær, Agri Sogn, -
36b Agri By og Sogn,

::::::::::r A ~~:~:::::~e:~n:::~)
.I!'ruKøbmand .Mogensen, Følle, .1

,j
~
i,
j

Søren Hansen Nielsen, Lyngsbøk,1
,\

('\ iLektor Georgsen, København, I)

'l

Fru Hilma Aagaard, London,

2f
2e
ln
1m Lærer Thoralf, Bjødstrup,

lr,lt
li

}'rk. Anna Foged, BjødsLrup,

Handers liJ.oiorklub,
360 IFrivilligt Drengeforbund, Aa~

JI . '";'" '"

) ~'
Hevisør 'i\"indeløv,Aarhus, -,~1d Bogens, Vistoft Sogn,

Der vil ikke v~re at
Direktør S. Jørgensen, Aarhu~, l

tillægge nogen af Ejerne af de under' ',~
le

II. b) 1-23 og 25-29 nævnte ~jendomme Erstatning, idet en væsentlig
Del af Ejerne - nemlig de under 4,6,7,8,9,10,11,13',16,17,20,21,26 og
28 nævnte - har indvilliget i, at Servitutten paal~gges uden Vederlag,
og idet Nævnet skønner, at Fredningssagens Gennemførelse ikke betyder
nogensornhelst Værdiforringelse for Bjendommere.

Forsaavidt angaar den under 24) nævnte Ejendom Matr. Nr. li
Ly~gsbæk, findes der at kunne tillægges Ejeren S. Hansen Nielsen, Lyngs
bæk, en Erstatning paa 100 Kr., der vil være at udbetale til 2. Pri-
oritetshaver Ebeltoft Bank.

Af Erstatningssummelne, ialt 12.100 Kr., vil Aarhus OS Ran-
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ders Købstæder hver betalt 4000 Kr. , ialt altsaa 8000 Kr. Af Restbeløbe1
4100 Kr. vil Statskassen have at betale 2/3, mens den resterende 1/3
betales af Randers Amts Repartitionsfond.

Den Del af SåS ens Omkostninger, der ikke pauhviler Statskasser
alene, udredes af Statskassen og Amts-Hepartitionsfonden i samme Forhole
som med Hensyn til Brstatningen nævnt.

Paataleretten med Hensyn til foranstaaende Servitutbeste~nelsE
tillægges l<'reu.ningsnwvnetoG Da'lmarks Naturfredllingsforening ..

Sauledes vedtaget og afsagt den 30. Juni 1933 Kl. 4 Ef ter-

H.W.Hutzen G.M.Jensen Martin Jørgensen 1\1. Hansen
P.S.Dam J. Hansen



KORT>

•

•





DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



l
I AI

r .~'

\ '
I' ' •.le.

14t

laI.
, .II'.' o

I _

.... ,

U D S K R I F T-

REG. NR. 3'1/

JSjf)-/~?i .

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR
FREDNINGSNÆVNET FOR AARHUS ~'1TSNORDLIGE FREDNINGSlffiEDS

-----00000000000-----



(.• lUe

År 1979, den 15. oktober har fredningsnævn~t for Aar-
hus amts nordlige fredningskreds i

F.S. 102/78 Sag ang. fredning af matr. nr.
9 ø og ~ bc Egsmark by, Dråby

tt truffet følgende

,
; ,
~
i~ ~.

~'I

F R E D N I N G S A F G ø R E L S E:-

Ved skriftligt accepteret salgstilbud af 28. april
1978 og betingede skøder, alene betinget af restkøbesummens be-
taling, underskrevet den 17. august 1978 erhvervede ABCDIT HUSET
Aps., Skanderborg v/direktør, arkitekt Finn Ulf Grabowski som
enetegningsberettiget ejendommene matr. nr. 9 ~ og 9 bc E~smark
by, Dråby sogn, beliggende umiddelbart nord for Ebeltoft, mellem
landevejen Ebeltoft/Molskroen og Ebeltoft Vig, således som disse
matr..nr.e fremtrådte med areal henholdsvis 2050 m2 og 1256 m2,
dels efter en på grundlag af tilsanding fra havet fornyet opmå-
ling, dels efter en af nævnet godkendt omdeling~ hvorved et are-
al af matr. nr. 9 l, som iøvrigt er beliggende på den anden side

/overførtes til matr. nr. 9 ø(øst for) vejen. De nævnte ejendomme, ~voraI matr. nr. 9 ø er
bebygget med et ældre sommerhus og ~n garage, mens matr. nr. 9 bc
.er.ubebygget, er omfattet dels af den ved Overfredningsnævnets
kendelse af 17. oktober 1934 gennemførte fredning af arealer ved
Ebeltoft Vig dels af naturfredningslovens strandbeskyttelseslinie
og .vejbyggelinie.

Ved skrivelse af 25. april 1978 ansøgte arkitekt Finn
Grabowski på anpartselskabets vegne fredningsnævnet om tilladelse
til at nedrive det ældre sommerhus og i stedet af opføre et nyt
sommerhus indenfor sokkelgrænserne for det ældre hus og med en



maksimal højde på '3 meter mod det ældre hus' maksimale højde-på
le 3,20 meter. ' , .

Sagen blev efter en 'foreløbig'besigtigelse~ hvori del-
" tog en repræsentant for det daværende fredningsplanudvalg fdr"

Aarhus amt, forelagt for udvalget, som den 6. juli 1978 efter
henstilling fra Miljøministeriet rejste fredningssag for ejendom-

•
.'e

,
I

l "

f '
I

I'

"

,
;~

~

men •
Det oplystes herved, at fredningsplanudvalget fandt,

at forholdene langs Ebeltoft Vig burde søges saneret med henblik
på at skabe forbedrede rekreative udnyttelsesmuligheder for al-
menheden, og at den ansøgte'ombygning af ejendommen, som måtte
antages at ligge indenfor rammerne Såvel af Ebeltoft Vig'- fred-
ningen som naturfredningslovens § 46, ville forringe disse'mulig-
heder. Endvidere henvistes til, at ejendommen er beliggende i til-
knytning til et af Ebeltoft kommune erhvervet strandareal.

Det oplystes samtidig, at man fra udvalgets side var gå-
et i gang med at forberede en samlet fredningssag med henblik på
sanering af forholdene langs kysten fra Ebeltoft by til Møllebro

,(ved Molskroen )•
Fredningspåstanden gik ud på tilstandsfredtiing af area-

let, hvorhos arealet jfr. den dagældende naturfredningslovs § 19
,påstodes afstået til det offentlige.

Bekendtgørelse om fredningssagen har været indrykket i
Statstidende samt Amtsavisens Djursland/Grenaa udgave og Ebel~toft
Folketidende, henholdsvis den 14. juli, 14. juli og 19. juli 1978.

Efter henstilling fra Fredningsstyrelsen indgik fred-
ningsplanudvalget i forhandlinger 'om erhvervelse af de to ejendom-
me.

Forhandlingerne er resulteret i, at de to ejendomme ved
,__ endeligt skøde tinglyst den 4. april og 16. juli 1979 af den tid-

"



•

ligere ejer, dødsboet efter fr. Elfrida Vissing, Aarhus, er over-
draget direkte til "Den danske Stat - Skov~tyrelsen". Overtagel-
sen, som er sket med den l. juni 1978 som skæringsdag, er til-
trådt af ABCDIT HUSET Aps., idet de~ med Fredningsstyrelsen er
aftalt, at ~npartsel~kabets erstatningskrav under sagen skal af-
gøres i forbindelse med fredningssagens afslutning.

Fredningspåstanden er herefter ved skrivelse af 2. juli
1979 fra Aarhus amtskommune, Amtsfredningskonto~et, ændre såle-
des:
l. Almenheden har. ret til at færdes og tage ophold på ejendommen

fra solopgang til solnedgang samt til i samme tidsrum at bade
fra stranden.

2. Den på ejendommen værende bebyggelse, hegning og beplantning
skal ved Skovstyrelsens foranstaltning (Fussingø Skovdistrikt)
være fjernet senest ved udgangen af 1979.

Sagen har herefter været behandlet af nævnet den 27.
august 1979 i et møde, hvori foruden repræsentanter for anpart-
selskabet deltog repræsentanter for Skovstyrelsen ved Fussingø
Skovdistrikt, Amtsfredningskontoret for Aarhus amt, Ebeltoft kom-
mune og Danmarks Naturfredningsforening.

Skovstyrelsens repræsentant oplyste, at bebyggelsen al-
lerede var fjernet på matr. nr. 9 ø 'samt at hegn og beplantning
delvis var fjernet.

Skovstyr~lsens repræsentant havde iøvrigt intet at ind-
vende mod fredningens gennemførelse.

Fredningspåstanden blev endvidere tiltrådt af Danmarks
Naturfredningsforening og Ebeltoft kommune.

Nævnet tiltræder, at det omhandlede areal må anses for
værdifuldt i rekreativ henseende, og har, også henset til statens
erhvervelse af arealet, fundet, åt fredningen bør udvides til at



omfatte matr. nr. 9 bo, som støder umiddelbart op til matr. nr.
9 ~.

I •

.
Herefter vil fredningen være at gennemføre som neden-

for bestemt:
A: FREDNINGENS FORMAL:

Fredningens formål er at sikre en rekreativ udnyttelse
.af de fredede arealer •

.B: FREDNINGENS OMFANG:
. .

Fredningen omfatt~r de på vedhæftede kortbilag viste
matr.nr.e 9 ~ og 9 bo Egsmark by, Dråby sogn af areal henholds-

e·· vist 2050 m2 og 1256 m2.
re C: FREDNINGENS INDHOLD:

I:
.Almenheden har ret til at færdes til fods og tage ophold

-på ejendommene fra solopgang til solnedgang samt til i samme
tidsrum at bade fra stranden.

l~
I
I.

II: Den på ejendommen værende hegning og beplantning skal
ved SkovstyreIsens .foranstaltning (Fussingø Skovdistrikt) være
fjernet senest ved udgangen af 1979.

Nærværende afgørelse kan efter naturfredningslovens
§ 58 indbringes for Overfredningsnævnet, Amaliegade 13, 1256 Kø-
benhavn K af bl.a. ejeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-
. .

delt den pågældende klageberettigede.

Per Blendstrup Fritz Purup Nielsen



Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Aarhus amts nordlige fredningskreds,
4~n ,15. o~tober 1979.
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År 1979, den l~. oktober har fredningsnævnet for Aar-
hus amts nordlige fredningskreds i
F.S. 102/78 Sag an~. fredning af matr. nr.

9 ø op;_;1 be E..,gsmark..byJ DFå'!:?y
-,

truffet følgende

··E R S T A T N I N G S A F G ø R E L~' E:

.Ved en af nævnet i dag truffet afgørels~ er der truf-
fet beslutning om fredning af matr. nr.ene 9 ø og 9 ~,Egsmar~
by, Dråby sogn. . ,

Under sagen er alene rejst erstatningskrav af ABCDIT. ,

HUSET Aps., og erstatning~kravet er alene fremsat i-forbindelse
med ~redningen af matr. nr. 9 ~.

Det fremgår ~f sagen, at nævne~.ved skrivelse af ll.
oktober 1977 meddelte den tidligere ejers advokat, at der hver-
ken efter bestew~elserne om strandbeskyttelseslinie i naturfred-
ningslovens § 46, stk. l, eller bestemmelserne i Dverfr.ednings-
nævnets kendelse af 17. oktober 1934 om fredning af arealer ved
Ebeltoft Vig var noget til hinder for, at der på matr. nr. 9 ~

Egsmark by, DråbY',sogn til erstatning for et ældre-sommerhus op-
førtes et nyt indenfor soklen af det ældre h~s og med maksimaltag-
højde som det ældre hus, at ~rstatningssøgende herefter ved bin-
dende aftaler i april ~978 erhvervede bl.a •.matr. nr. 9 ~ og 9 be,
alene betinget af restkøbesummens betaling, at erstatningssøgende
ved skrivelse af 25. april 1978 for nævnet forelagde et projekt,
som opfyldte de af nævnet for ,en godkendelse stillede vilkår, 21

ti fredningssag blev rejst den 6. juli 1978 bl.a. for at forhindre
byggeriet, samt at arealerne. senere af den.,.tid~igere ejers døds-

,



bo er overdraget direkte til den danske stat, skovstyreIsen; og
.'.~ erstatningssøgendes'krav er henvist til afgørelse·~der fred-

ningssagen.
Selskabets erstatningskrav udgør ialt 99.547 kr. sg

øre.
Af beløbet udgør 67.500 kr. tabt fortjeneste som føl-

ge af den tabte mulighed for bebyggelse af grunden, anslået til
~ ialt 135.000 ~r., efter omstændighederne nedskrevet til det hal-

e-
~'

I

\ve. Restbeløbet udgør udgifter til projektering af et hus på grun-
den 14.000 kr., udgifter til advokatsalær og handelssalær ialt
6.178 kr. 75 øre og vederlag' for tidsspilde som følge af for-
handling, korrespondance m.f. for direktøren, arkitekt Finn Gra-
bowski personlig 6.475 kr., samt forøget renteudgift som følge
af sagens behandling 5.395 kr. 83 øre.

Erstatningssøgende har for' så vidt angår kravet om
tabt fortjeneste gjort gældende, gi matr. nr. 9 ~ er købt med
henblik på opførelse af et nyt sommerhus og videresalg af ejen-

"dommen, at man, også i henhold til det af nævnet den ll. oktober
1977 meddelte forhåndstilsagn med fuld føje er- gået ud fra, at
der på grunden kunne opføres et nyt hus i overensstemmelse med

I • .

det fremsendte projekt samt - og navnlig - ~ den pågældende grund
- med sin enestående beliggenhed helt ud til Ebeltoft Vig er af en

sådan beskaffenhed, at man ikke ved erhvervelse og bebyggelse af
.,en grund andetsteds kan påregne tilsvarende fortjeneste, som man

kunne have'opnået ved bebyggelse af matr. nr. 9~.
Efter at erstatningsspørgsmålet har været drøftet i

. .

I ' 'nævnet, er der i 'overensstemmelse med flertallets votering opnå-
et forlig med erstatningssøgende om en samlet erstatning på
45.000 kr., - .Beløbet fremkomme~ således:



~ Godtgørelse for udgifter til projektering samt
,"o. advokatbistand og handelssalær •••••••••••••••••••• 20.000,- kr •

Erstatning for tabt fortjeneste •••• • • • •• •• •• •• ••• • 25.000,- kr.

Det bemærkes, at de nævnte voterende (det kommunevalgte
medlem af nævnet og nævnsformanden) af de af erstatningssøgende
nævnte grunde har fundet, at man udover krav på direkte udlæg og-
så har krav på et passende, reduceret beløb for tabt fortjeneste,

re idet de navnlig har lagt vægt på ~ . . grundens særlige kvaliteter,
e samt at;erhvervelsen og forberedelse!1\ af byggeriet er sket i til-

lid til et af nævnet afgivet forhåndstilsagn, og at fredningsa-

~.

gen s rejsning hovedsagelig har haft til formål at hindre det an-
søgte byggeri.

Det amtsrådsvalgte medlem, som har villet tilkende er-
statningssøgende ialt 25.000 kr. for positive udlæg, har ikke fun-
det tilstrækkelig grundlag for herudover at tilkende erstatning
for tabt fortjeneste.

Erstatningen forrente s med en årlig rente svarende til
den af Nationalbanken til enhver--tid fastsatte officielle discon-
to med tillæg af l % fra datoen for afsigelsen af nærværende af-
gørelse.

,"

~
Erstatningen udredes med i af Statskassen og ! af Aar-

hus amtsråd.
Erstatningsafgørelsen kan foruden af ejeren indbringes

for Overfredningsnævnet, Amaliegade 13, 1256 København K af Mil-
jøministeriet, Fredningsstyrelsen og Aarhus amtsråd.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-

~~~n~gældende klageberettigede.

bJ1t1 'C .fE!;sen -,per Blend~trup

Øfr.adY
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Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Aarhus amts nordlige fredningskreds,

A. Holck-Christiansen
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OVERFREDNINGSNÆVNE rs KENDEI,sESPROTOKOL.-----------------------------------------

Aar 19~8 den 21.Februer afsAgde Overfredningsnævnet pes
Grundlag ef skriftlig Voterin~ følgende

K e n d e l s e
om Ændring i overfredningsnævnets Kendelse ef l7.0ktober 1934. jfr.
Kendelse af Fredningsnævnet for Renders Amtsrasdskreds af 3o.Juni
1933 engaaende Fredning ef Arealer ved Ebeltoft Vig.

Ebeltoft Idratsfore1ing har i Skrivelse ef lo.November
1937 endreeet om. et et nær'mere betegnet Areal. l~o m langt og 15
m bredt af de ved Overfredningsnævnets ~ende1se af 17.0ktober 19,4.
jfr. Kendslse af Fredningsnævnet for Randers Amtsreadskreds ef 30.
Juni 1933, Punkt 4. fredede Arealer ved Ebeltoft Vig mae blive ind-
teget til Anlæg ef en sportsplads.

Det indtegne Areel Øhskes derhos omgivet ef en Læplantn1ng
og et st8e1traadshe~n.

Andragendet er anbefalet ef Ebeltoft Byraad og Frednings-
nævnet samt tiltraadt af Danrrarks Naturfredningsforening.

De Overfredningsnæronet efter det foreliggende mener at kun-
ne imØdekomme det fornævnte Andragende. vilOverfredningsnævnets Ken-
delse ef 17.0ktober 1934 v~e at ændre i Overensstemmelse hermed.

T h i b e s t e m ro e s:

Til Overfredningsnavnets Kendelse ef 17.0ktober 1934.
Litra k, tilføjes:

Af de i Fredningsoavnets Kendelse under Punkt 4. 1 Stk ••
omhandlede Omraader ved Ebeltoft Vig vil et Areal. l~o m langt og
15 m bredt. strækkende sig fra den der nævnte Vej imod Nord. kunne
indtages til Brug ved Anlæg af en sport8p~adB~ omkring det Baaledes
indtagne Areal tillades det ~t anbringe forn~en Læplantn1ng og



~
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Indhegning efter nærmere anvilming af formanden for Danmarks

Naturfredninr,sforeninr,s Djursland Momit~.

P. o. v.

Frederiks J. Petersen.

(si;sn).

\...
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OVERFREDNINGSNÆVlIETS"KENDELSESPROTOKOL.----.------.--.---.-.----.---.--.--._---.-
Aa,r 1946. den 24.Junl. 8fssgdes p88 Grundlag ef mundtlig

og skriftlig Votering følgende

K e n d e 1 s e
angssende Ændring af Overfredningsnævnets Kendelse ef 17.0ktober

19~4 i sagen Nr. 139/193' ve dl' ø.~ende Fredning a f Arealer ved Ebeltoft

Viga

I den af Fredningsnævnet for Renders Amtsra13<'1skreds den

30. Juni 1933 efsegte Kendelse I'edrørende Fredning ef Arealer ved

Ebeltoft Vig. der med visse Ænd~inger blev stadfæstet ef Overfred-

ningsnævnet den l7.0ktober 1934. bestemtes bl.a •• at et pa8 lejet

Grund af Ejendommen Matr.Nr. 4e ef Egsmerk opfø.rt sommerhus med

tilhørende Udhus. tilhørende Kø~mend K.A.J. Vestgaerd. Ebeltoft.

mBette blive stesende ~ndtil LejemBalets Udløb den 9.Aprl1 1~3.

Parcellen er senere skyldset son Matr.Nr. 4q ef Egsmark og tilhører

nu KØbmand Vestge9rd.

I Skrivelse ef IB. Ja nuer 1946 tilOverfredningsnævnet

her KØbmand vest~ard anholdt an Fritagelse for Pligten til et fjerne

Huset. Han anfører bl.a •• at ha1. da Huset blev vbyg~t. havde Grund

til at tro. at der intet var til Hinder for Bebyggelsen. oget han

senere forgæves har forsøgt at '9rhverve en Grund i Nærheden. hvortil

Huset kunde flyttes.

Fredningsnævnet ha~ oplyst. 9t KØbmand Vestgasrd i 1941

ans0'gte Nævnet om Tilladelse til at lade Huset forblive pae Grunden.

og et Nævnets Formend under Hen'3yn til mulig Evekuering ef Ebeltoft

8tlllede~ Spørgsmaalet om Fjerne,Lsen i Bero. I et den 26.Januer 194fl

afholdt Møde her Nævnet besluttut at anbefale. at men imØdekommer
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!"øbmend ve.stgeerds Andragende. da man 1 det væsent lige ken ti1trSSde
hens Anbringender.

Overfrednlngsn~net har den l8.Maj 194h besigtiget det
paagældende Areal.

under Hensyn til Hlsets Udseende og ringe størrelse semt
til den øvrige eksisterende BebY,;Belse fandt Overfredningsnævnet
efter Omstændighederne at kunne lmØdekomme det modtagne Andragende.
sasledes at Bygningen i dens nuviEl'endeForm kan forblive p88
Grunden.

T h i b e s t e m n e s,
Overfredningsnævnets ·Kendelse e f l1.0ktober 1934

i segen Nr. 139119,3 vedrørende Fredning ar Arealer ved Ebeltort Vig
ændres seel.des. et den pae Ejendommen Metr.Nr. 4q ef Egømerk opførte
Bygning msa forblive pea Grunden. dog saeledes. et den ikke mae
udvides. ombygges eller dens Udseende løvrigt forandres.

p .c •V.

Poul Andel'sen.
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Alar 1947. den 25.Janu8r, efl;rsgdeOverfrednlnglilnrevnet
pia Grund lag a f skri ft lig Votering følgende

K ti n d e l li e

engQsende Ændring af Overfredning,snævneti Kendelse Ilf 17.0k-
tober 1934 1 sagen Nr. 139/3' vedrørende Fredning lafAre&ler
ved Ebeltoft Vig.

Ifølge den laf Frecnln8inævnet for Rllnders Amtsrll~nskredi
don 30.Juni 1933 aflilseteKendeIie vedrørende Fredning af Arealer
ved Ebeltoft Vig. liItadfæatetaf Overfredningsnrevnet med vililse
Ændringer den 17.0ktober 1934, er Ebeltoft Byre.d indg'laet ps~,
at et Ebeltoft Kommune tilhørende strandareal underkastedes Fred-
ning, 1iI8laled.1iIat Arealet stedse skal henligge i sin nuværend~
Tilstand og ikke mllB lndhegnelil,dyrkes, beplantes eller bebygges
m.v., hvorhos der tilkommer ~lmenheden fri Adglng til at færlies
paa 08 opholde sig pas Arenl~t, dog at Kommunen kan regulere

I

Omfan~ og Art ar Ad~ang til ~~ Ophold pac Arealet.
I

I en Skrivelse af \23.September 1946 til Frednings-
!næNnet for Rllnders Amtiraadlil~r.dihar Ebeltoft Byraad anmodet
:

om, at Kendelsen mal. blive ænclr-et,s~sledelilIlt der meddeles Til-,
ledelse til Ilt lInlægge en Llj'rplad; pIlS det Kommunen tilhm-ende
Ar'enl Matr.Nr. G5!. o~ (;7 Ebeltoft Købstads Mu'kjorder, der udgør en
Del af det frodede Areal.

Projektet g~pr ud JQQ ved p&liIsendeBeplantning at skaffe
ILæ for Bl~ten 08 indrette Pl~dliltil Teltsligning m.v. Til Brug

for Lejrgæi1erne indrettes bl.a. Pumpe,' KIosk og Vaskebænke. ~er
opførei et mindre Hu; med TOii,etter, Halmlsde og Pllds til OPliIyn
opsættes Cykle at.&t1vel" m.v. P u; ntninBt'lntænkes Udført er ~ko"fyr'
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Hyld, S8ndtorn, Bukketorn, Lærk, Pil og SIssen.
Hele Lejrpladaons Indretning og Drift tænkes iøvrtgt

udført i Overensatemmelac med Turiatforeningens Vejledning for
Lejrpledur.

Beskrivelse og Plan over Projektet er forelagt Over fred-
ningsnævnet.

Fredninganævnet for Randers Amtsreedskreds nar ved
Skrivelse af 7.0ktob.r 1946 meddelt, et det kan anbefale det an-
søgte.

na den projekterede Lejrp1sda tildele mea betragtes
som en Videreførelse af FOrrrJs8:etmed Fredningen, og der iøvri,t
ikke findell nOBet at er'indre mod PlRnen. ti 1111der·Overfrednings-
nævnet den 'bskedl!lLe jrpllilds.

T h i b e s t e rr 11 e s:

OverfredningsrrevnetlJ Kendeiae af 17.0ktob~r 1934

i sagen Nr. 139133 vedr'ørenoe :rr·l.'Idnin~ef Are~ller ved Eheltoft
Vig ændres, sllaledea llt der meldelea Tilladelse for Ebeltoft
Byra.d til at lade indrette en Lejrpløds pø. Ejendommen M~tr.Nr.
65. 0E: 67 Ebeltoft Købstada Mlilr'kjcr'deri Overensstemmelie med
det indsendte Projekt og s8aledea, at Lejrpladsen i~rigt
indrett.es og drives i Over'enuLemmelse med 'Turhtforeningens
Vejledning for LejrPledaer.

F.O.V.
poul Andersen.
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OVERFREDNINGSNJEVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1972, den 26. juni~ afsagde Overfredningsnævnet
følgende

t i l l æ g s k e n d 6 l s e

~ i sagen nr. 139/33 om fredning af arealer ved Ebeltoft Vig.
Overfredningsnævnets kendelse af 17/10 1934 skal som med-, delt i Overfredningsnævnets skrivelse af 7/6 1972 ikke være til

hinder for, at der omkring træningsbanen ved Ebeltoft stadion -
udover den ved Overfredningsnævnets skrivelse af 30/7 1959 til-
ladte hegning mod vigen - foretages hegning på 811e sider af træ-
ningsbanen på en måde, som vil kunne godkendes af fredninp,snævnet
f or Århus amts nordlige fredningskreds E.. f ter sagens for 81æggE:dse
for fredningsplanudv81gct for Århus omt.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.
_ r-

J / t '- l

/

,,t-- l, ~, /\,. )I / -.! - -(/ . 1../ \

~ .J. Fisker

kh.
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1972, den 12.oktober, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
i sagen nr. 139/3~ om fredning af arealer ved Ebeltoft Vig.

Overfredningsnævnets kendelse af 17/10 1934 skal ikke være
til hinder for, at der - i overensstemmelse med det af fredningsnæv-
net for Århus amts nordlige fredningskreds i skrivelse af 30/6 1972
indstillede - på ejendommen, matr.nr. 2 ~ Strandkær by, Agri sogn,
opføres en toiletbygning med senere tilføjelse af en kiosk efter
fredningsnævnets forudgående godkendelse af bygningstegninger og med
placering ved et på arealet nu beliggende badehus, som vil være at
fjerne.

Yderligere godkendes en allerede stedfunden udlæggelse af
en grusvej med parkeringslommer samt opsætning af et hegn langs
landevejen.

Udskriftens rigtighed
bekræfter-:-

Jf)J-"~
J. Fisker

kh.
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

••e Ar 1977, den 28.oktober, afsngde overfredningsnævnet

følgen de

tillægskendelse

i sag nr. 139/33 om fredning af arealer ved Ebeltoft vig.

Overfredningsnævnets kendelse ;=tf 17. oktober 1931,

skal ikke være til hinder for, at det på matr.nr. 70~, Ebel-
toft markjorder, bestående ca. 50 x 100 m store friareal umid-
delbart nord for de eksisterende træningsbaner anvendes til
idrætsformål for en periode på 5 år fra dato. Denne tilladelse
er meddelt på vilkår, at intentionerne i over'fredningsnævnets
kendelse af 17. oktober 1934 opretholdes i videst muligt omfang,
sRledes at almenheden skal have fri adgane; til såvel den eksi-
sterende træningsbane som den ansøgte udvi.delse, at der ikke
opføres bebyggelse eller anlægges faste indretninger udover
målstænger, springstØtter og lignende sportsindretninger. Det
er tillige et vilkår, at det tidligere tilladte hegn på den
eksisterende træningsbane ikke etableres.

Udskriftens rigti8hed

bekræftes.

h~~l«tit ~
Morten Palle Hansen.

kh .

..
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Ar 1977, den 23.deeembcr,afsagde overfredningsnævnet
ff"lgende

t i l 1 æ g s k c n d e ] s c

i s Cl g e n n r. 13 ~ / 3 tI- o fil f r c d n i fl 0 Cl F a r c a.l (' r v c d [l> e l t o f t V.i.~J -

ov e r f r e d n i II ~J ~.;n æ v ri c t s k c 11 d c J. s e a f .l 7. o k t ob e r 19 J 4 •

•
Overfredni.ngsnævnets kendelse skal i kke være LIl h.inder

f o r, Clt cl e r - s om v i s t. P ~l U d s n.l t a r t e g n i n g 11 r. I( II J89 - a n -

l>rjngcs en lav transfo.rmerklosk p!.i eje.:ndommen f,latr.nr. 3 g, Lyngs-

b æk b y, Dr å I> Y , i. d e t e 11 15 k V .1. LI f t 1c d n Ln ~J s Cl m ti d.i g f j e r n c~; •

UdskrLftens rigtighed bekræftes.
r-'7 C--~-~I

...1 j;7l1V-r.
V J. Fisker.

l le
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Ebeltoft kommunalbestyrelse,
Rådhuset, .
8400 Ebeltoft.

139-1/31-78

-----._------- ..

Vedr. [beltoft kommune og fDM#s campingpladser ved Ebeltoft Vig - over-
fredningsnævnets kendelse af 17. oktober 1934 vedrørende Ebeltoft
Vig og naturfredningslovens I 46 m.fl.

Fredningsnævnet for Arhus amts nordlige fredningskreds
har den 6. januar 1978 truffet beslutning om, at campering på ovennævnte
2 campingpladser skal være tilladt Indtil en afstand af 30-35 m fra
den fra sammenhængende lanrlvegetatlon blottede del uf stranden, samt
at der I denne afstand samt langs syd- og sydøstgrænsen for pladsen
vil være at opsætte et fod hegn til hindrIng af Indkørsel på strandområ-
det.

Afgørelsen er meddelt som en dispensation fra naturfred-
ningslovens -' 46t .. stk. l, jfr. stk. 6, om strandbeskyttelseslinien
samt i henhold til naturfredningslovens f 47, stk. l nr. l og l om
skov- og vejbyggelinie. Samtidig har fredningsnævnet indstillet til
overfredningsn~vnet, at der dispenseres fra overfredningsn~vnets ken-
delse at 17~ oktober 1934 om fredning af arealer ved Ebeltoft Vig til
camperingspladserne i det af n~vnet godkendte onfang •

Oe~ne afgørelse er påklage t tiloverfrednlngsnævnet af
tredr.inqsplanudvalget og Danmarks Naturfredningsforening med pAstand
om, at det ikke skal være tilladt at campere i videre omfang end efter
qældende fredningsbestemmelser, jfr. nedenfor. Endvidere har Ebeltoft
kommune anket afgerelsen, idet adgang til camperIng ønskes bibeholdt
i samme omfang som hidtil, d.v.s. indtil en langs kysten - i ca. 10-12
meters ofstand fra denr.~ -gAende grusv~j.

De arealer, hvorpå .caRpln9Plads~rne er beliggende, er del-
vis o~fattet af overtronnlngsnævnets kendelse af 1934 om fredning at
arealer ved Ebeltoft Vig. Ved denne kendelse er bl.a. frcde~ en Ebel-\e toft kOl1lilUne til hørende kyststræknIng fra b yen tIl Vi bække n i nord,

•
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hvorved arealerne er totalt fredet og åbnet for almenhedens
færdsel og ophold - ved en såkaldt A-fredningsbeste~melse. pi
størstedelen af strækningen omfatter A-fredningen kyststrækningen
I en bredde af &0 m. I den nordlige del, ud for Vlbæk plantage,
er dog kun fredet den lidt smallere strimMel, som ligger'mellem
kysten og plantagen. Umiddelbart syd fur plantagen er ved ken-
delsen yderligere fredet et mellem Go m-fredningen og den tidli-
gere jernbane beliggende areal med en såkaldt B-fredningsservitut,
der svarer til A-frednIngen, ~en tillader afgr~snlng uden anven-
delso at hegn.

I 1947 meddelte overfredningsnævnet Ebeltoft kommune
dispensation fra fredningskendelsen· til at anvende en del af det
B-fredede areal til en kommunallejrplads. Denne havde lfolge
kortmaterialet, der var'vedlagt kommunen~ ansøgning, en udstræk-
ning af ca. 120 m fra nord til syd, og 8gtedes indrettet med læ-
plantning samt opsætning af ganske enkelte faciliteter - alt land.
værts 60 m-frcdningsllnien.

•-e

Senere i 1958 blev at rOM imod nord i selve plantagen -
altså uden for det fredede - etableret en lejrplads for motorkø-
rende, hvilket overfredningsnævnet, hvem sagen var forelagt, i
skrivelse at 21. juni 1958 udtalte intet at have at Indvende Imod.
Samtidig tilføjede nævnet, at der etter det oplyste var passage
tor offentligheden fra landevejen til stranden ad en langs det
pågældende areals sydlige afgrænsning tørende vej.

Senere er på begge campingpladser opført tidssvatende
servicebygninger m.v., og der har efterhd~den fundet en udvidelse
sted af campIngpladserne Ind på fredede arealer. Der camperes
således nu ganske tæt ned til stranden - indtil en langs denne fø-
rende grusvejl- (A-fredet areal) sa~t pA arealer beliggende syd
for den i 1947 tll1arlte lejrplads (B.fredet areal).

Overfredningsnævnet har den lo. maj 1978 afholdt besig-
tigelse og efterf~lgende offentligt møde med deltagelse at de i
sagen implicerede myndlgherler, foreninger m.'v.

Det oplystes herunder, at FOM', campingplads består at.
IAo enheder, ~om dog vil blive reduceret lidt på grund af afståelse
~f yreal til vej m.v.ogat ca~perln9 kun finder sted l so~mersæ-
sonen og kun landverts grusvejen.

Ebeltoft kommunes campingplads var godkendt til 300 en-
heder, hvoraf 8 statIonære og 84 til vintercamping. Det konstate_
rodes, at campering ud mod kysten fInder sted pA A-fredet areal i
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• 1-2 rækker 1 den nordlige del og 1 ca. 6 rækker syd herfor, samt
at der ikke er foretaget yderligere tilplantning.

Borgmester Jens Aage Rasmussen påstod campingpladserne
godke~dt 1 det nuværende omfang, d.v.s. indtil grusvejen langs
stranden bl.a. a; hensyn til det store behov og de foretagne in-
vesteringer. Kommunen ville iøvrigt gerne foretage yderligere
beplantning - bAde af hensyn til lævlrknlng,og sløring.af'camping-
vognene.

•
Danmarks Naturfredningsforenings og fredningsplanudval-

gets repræsentanter, der påstod området ført tilbage 1 overensstem-
melse med g~ldende fredningsbestemmelser, fandt det særdeles uhel-
digt, at dat her var en offentlig myndighed, der havde handlet i
strid med gældende regler.

Overfredningsnævnet skal udtale:
Det er efter det i sagen oplyste uomtvisteligt - og ube-

stridt at der på de 2 campingpladser genneffien årrække har fundet
en overtrædelse sted af de for området gældende fredningsbestemmel-
ser - overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober 1934 med til-
lægskendelse af 25. januar 1947 samt re~lerne i naturfredningslo-
vens § 46. Overf~edningsnævnet finder det meget beklageligt, at
Ebeltoft kommune som en offentlig myndighed har tilsidesat regler,
der kræves overholdt af private under naturfredningslovens trussel
om strafansvar.

Under hensyn til den siden fredningens gennemførelse 1
1934 stedfundne betydelige ændring, som har fundet sted af dette
område, og til, at der på grund af eksIsterende lovlig beplantning
på denne strækning ikke er udsigtsmæssige hensyn at varetage, fin-
der et flertal af overfredningsnævnets medlemmer ikke, at der ved
en tilbageføring af arealerne i overensstemmelse med fredningsbe-
stemmelserne vil opnås sådanne frednings~æssige fordele, at det
vil være rimeligt at fremsætte krav herom. Overfredningsnævnet
har derfor med 6 stemmer mod l besluttet at godkende pladserbe
1 deres nuværende omfang, dog at den yderste række enheder land-
værts grusvejen vil være at fjerne.

Grænsen mellem det til campingplads benyttede areal og
det til offentligt brug frilagte A-fredede strandareal vil være at
markere ved opsætning af et ubrudt fodhegn 1 en afstand af mindst
12 m fra grusvejens m~dte. fodhegne~.vil ligeledes være at opsætte
i campingområdets nuværende sydlige- og sydøstlige grænse.
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Det skal endvidere være tilladt at foretage yderligere læplantning
ned mod stranden )()Q<~W)< indtil ovennævnte fodhegn, men kun 1 fort.
sættelse af den nuværonde beplantnIng.

For dispensationen gælder 1øvrigt følgende v11k~rl
at stationær campering ikke må tinde sted søværts strandbeskyttel.-scslinien, !! vintercampering (l/II - 1/3) skal holdes landværts
A-trednlngsgrænsen i det nu beplantede område, !! afgrænsningen
af det til campering tilladte areal på kommunens foranstaltning og
bekostning vil være at afs~tte i narken mindst 3 steder pA den
3amlcde str~knlng 1 en afstand af ca. 12 m fra midten at den nu ek-
51stcre~de gru~vej, ~ der på det frilagte A-fredede område foreta-
ges skiltning om offentligt strandområde, og at opsat hegn her fjer-
nes, og 2.!. der ved ft sl:ovvejen s" udmund ing i landevejen op sætte s
skIlt om, at vejen fører til offentligt strandområde.

Ovennævnte vilkår om begrænsning af ca~plngpladsens ud.
strmkn1n9 finder anvendelse fra den l. november 1978 at regne, me-
dens bestemmelsen om opsætnIng af skilte m.v. er gældende allerede
fra indeværende sommersæson.

De implicerede myndigheder er herfra Grlenteret om cvan-
stående.

P. o. v.

c. HerJ:lann

P.s. Under henvisning til ovenstående anmodes kommunen om at
foranledige, at ovennævnt~ afmærkning i marken ved ~ ndin-
spekter finder sted, samt at kortmateriale herover fremsendes
hertil til brug ved udfærdigelse af overfredningsnævnets
kendelse. Fredningsplanudvalget bedes indvarslet til afsæt-
ningen 1 marken.
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Off. strandområde
A-fredet areal 1•••• Arealafgrænsning
B -fredet areal.)
Strand beskyttelseslinie( c~.placeri ng)

Skovvej
Afgrænsning af eksisterende bevoksning (luftfoto)

Campingplads
Ebeltoft Vig--.-

~u ppieret i janua r 1980
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Kortbilag hørende til

OVERFREDNINGSNÆVNETS
skrivelse af 29. maj 1978

i sag nr.: 139131-1/78

J

:"(lr..dlnsp~/dør lørqeJl- t~tilc.u.-m, ~rn6aJZetlad? ~f /fJlO:Jf:6e.!/:1!.
,-i/ ~b -,J;f'.!Z,Jf ' '
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c' Nordlige Fredningskreds Sandgode 12 . 8900 Randers

Telefon 06·437000

Randers, den 13. december 1978.
HG/lu F.S. 68/78

.Egsmark Grundejerforening
v/formanden Knud Børge Eriksen
Rådhusstræde 7
8900 Randers

• I

---_ ..._--------

Under en besigt~ge1se i anledning af en anden sag
har nævnet konståteret, at der på den foreningen tilhørende
grund, matr. nr. 2!! Egsmark by, Dråby sogn, beliggende mellem

. "

landevejen Femmøller/Ebeltoft og Eb~ltoft Vig, dels er hen;agt
en række kampesten parallelt med landevejen, dels bag stenene...
er foretaget beplantning med Rosa Rogusa.

, Arealet er omfattet af den af Overfredningsnævnet
den 17. oktober 1934 afsagte kendelse om fredning af arealer
~angs Ebeltoft Vig.

Ifølge kendelsen må arealet ikke tilplantes så den
frie udsigt over vigen hindres.

Arealet er endvidere omfattet af strandbeskytte1ses-
linien efter naturfredningslovens § ~, stk. l, og hermed omfat-

'-'-

tet af det senare indførte forbud mod hegning, beplantning m.v.
søværts beskyttelseslinien.

Det fremgår, at bestemmelsen om, at beplantningen ikke
må hindre udsigt over vigen er tilsidesat på et større antal
grunde langs vigen. Fredningsplanudvalget for Aarhus amt arbej-

~tt der for tiden med forslag til supplerende fredningssag for om-
r

rådet, i hvilken forbindelse spørgsmålet om beplantningen' .'Vil.

_.
blive optaget til overvejelse.

,......
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F.REDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
NordlIge Fredningskreds Sondgode 12 . 8900 Randers

Telefon 06·437000

Randers, den 13. december 1978.
F.S. 68/78 - side 2.

Under møde i nævne~ har en repræsentan~ for grundejer-
foreningen oplyst, a~ formåle~ med stensætningen er at undgå par-
kering, som tidligere har været belastende for vegetationen på '

,
arealet. Han har endvidere erklæret, at .foreningen vil være ind-
forstået med, såfremt det under den senere rejste sag måt~e bli-
ve forlangt, at stenene og/eller beplantningen fjernes, da at i-
værksætte disse foranstaltninger uden erstatningskrav.

Således foranlediget skal man meddele, at nævnet har

vedtaget at meddele dispensation til bibeholdelse af såvel sten-
række som den skete beplantning.

Dispensationen er betinget af, at beplantningen holdes
nede i en højde af ikke over ca. l meter.

Det bemærkes udtrykkeligt, a.t nævnet forbeholder sig
under den kommende fredningssag at kræve såvel stenene som beplant-
ningen fjernet, og at tilladelsen er meddelt under den forudsæt-
ning, at der ikke i den anledning bliver spørgsmål om erstatning
til foreningen.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbrin-
ges for Overfredningsnævnet, Amaliegade 13, 1256 Købe~vn K at
bl.a. ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristan er 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-
delt den pågældende klageberettigede. Fristen kan,under særlige
omstændigheder forlænges.

Nævnet har d.d.
v/formanden Knud Børge

tilskrevet Egsmark Grundejerforening
f

,r'I ../.'Eriksen som forari~/../·::/'/·
~

..... ,. :.,/
;' h ~/''', /' ..--"_~

• jo ,.-' ----

/ 'A. ~o~,~J~Christiansen
L,/{/!:1 ff

L.

r.
,

."\ .
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l~' Fredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 København K.
2. Fredningsplanudvalget for Aarhus amt, Søndergade 74, 8000

Aarhus C.
3. Aarhus amtsråd," Lyseng alle 3, 8270 Højbjerg.
4. Ebeltoft kommune, 8400 Ebeltoft.
5. Danmarks Naturfredningsforening, Fr.berg Runddel l, 2000 KØ-

benhavn F.
6. Vurderingsrådet, Ebeltoft kommune, 8400 Ebeltoft.
7. Naturfreaningsrådet, Amaliegade 13, 1256 København K.
8. Herr elektriker Per Blendstrup, Drosselvej 9, Bjerregrav,

8900 Randers.
9. Herr gdr. Fritz Purup Nielsen, Mariendalsvej 8, Boeslum,'

8400 Ebeltoft

I'
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Randers, den 15. juni 1982.

1 6.1 UN t 1982 He/eml. FS. 36A/1982

Hr. advokat Schytt Poulsen,
Adelgade 54,
8400 Ebeltoft •

Deres j.nr. J. 4315 - matr.nr. l c m.fl. Agri by, Agri, tilhøren-
de Erik Parsbo -

,.". ·n!ll\ol~ _ ----._'I'"'flIII'T:::...1....--._"'...--. ._ ._. __ ..~....._ .__

Under behandlingen af den verserende sag angående fred-
ning af arealet i Mols Bjerges nordlige del er der rejst spergs-
mål om lovligheden af et på matr.nr. 38 l Agri by, Agri, belig-
gende badehus.

Det fremgår af sagen, at den omhand1..edeparcel tl1berer
Erik ParsbQ, København, som tillige er ejer af en række andre ma--

trikelnumre af Agri og Strandkær byer.
Ejendommen er omfattet af såvel strandbeakyttelsesl1n1en

efter naturfredningslovens § 46, stk. l, som vejbyggel1nlen etter
samme lovs § 47, stk. l, nr. 2. Endvidere er ejendommen omfattet
af den af Overfredn1ngsnævnet den 30. juni 1933 afsagte kendelse
angående fredning af arealer ved Ebeltoft vig.

Strandbeakyttelsesl1n1en forløber 1 en afstand af 50 me-
ter fra grænsen for sammenhængende grønsvær eller anden landvege-
tation.

Det er ved besigtigelse konstateret, at det pågældende
badehus, som er opført i træ, ligger i en afstand af ca. 30 meter
fra vegetationsgrænsen. Huset er beliggende i en 1111e beplant-
ning med udsigt over vigen og består af et forrum med borde og
stole samt to omklædn1ngskabiner. Huset er ikke forsynet med 8ove-
rum. , '. ..
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Det er under sagen oplyst, at der tidligere har ligget et"
ældre redskabsakur af træ på grunden. Dette byggeri lA angiveligt
betydeligt nærmere stranden end det nuværende hus. som ligelede.
er opført at træ.

Det er fra ejerens sIde gjort gældende, at der 1 sin tid
er givet tilladelse til opførelse af det nuværende badehus 1 ste-
det for redskabsskuret.

Det har ved en af nævnet foretaget undersøgelse ikke været
muligt hverken i nævnets arkiver eller i de nu i Ebeltoft kommune
bero ende arkiver vedrørende den tidligere Agri-Egens kommune at
f1nde nogen sag angående byggeriet.

Efter på ny at have besigtiget forholdene på stedet har
nævnet vedtaget at meddele dispensation fra såvel naturfrednings-
lovens strandbeskyttelsesl1nie og vejbeskyttelsesl~le som fra
Ebeltoft Vig-kendelsen.

Tilladelsen er betinget af, at badehuset ikke anvendes til
overnatn1ng, og det bemærkes udtrykkeligt, at dispensationen. så-

fremt dette vilkår ikke overholdes, eventuelt kan forventes tilba-
gekaldt af nævnet.

Der må ikke ske ombygning eller tilbygning til huset uden

nævnets godkendelse.
Tilladelsen skal også være gældende efter gennemførelsen

af fredningssagen.
Det bemBrkes herved, at fredrLingsafgørelse kan ventes af-

sagt inden for den nærmeste fremtid.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes

for Overfredn1ngsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K., af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefrlsten er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede.

Nævnet har d.d. tilskrevet advokat Schytt/Poulsen 1 Ebeltoft"" ";, ./ ~ .../";. - ...,.

som foran. '. "
• • lO".. • (. '~"'.. \A. Holck-Christiansen.
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M11jøministeriet, fredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256o_avn_K. . . . _

2. Århus amtskommune, amtsfredningskontoret, Søndergade 74, 3.,8000 År-
hus C.

I l. Køben-

3. Århus amtskommune, amtsarkitektkontoret, Lyseng a.lle 3, 8270 Høj-
bjerg. J.nr. 27151-4-77.

4. Kommunalbestyrelsen i Ebeltoft kommune, rådhuset, 8400 Ebeltoft.
5. Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Runddel l, 2000 Kø-

benhavn F.
6. "Vurderingsrådet" i Ebeltoft kommune.
7. Hr. elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, Randers.
8. Hr. gårdejer Fritz Purup Nielsen, Mariendalsvej 8, Boeslum, 8400 EbeJ

toft.
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Nordlige Fredningskreds

REG. NR. 3CJ I
Sandgode 12 . 8900 Randers
Telefon 06· 43 7000

Randers, den' ~ 8 J 11j:." ;~ U

HC/gm F.So 186/83.
Herr landsretssagfører
Poul Madsen
Houmeden 12,
8900 Randers.------~--_..._---

Ved skrivelse af 260 april 1984 tillod ~et Deres
,

klient J. Staal Petersen at foretage tilbygning og ombygning til
et ekslsterende sommerhus pi matr.nr. :3 al Lyngsbæk by, Drlby som
nærmere angivet i nævnets skrivelse.

:Ejendommen er omfattet af d.en ved Overfredn1ngs-
nævnets kendelse af 110 oktober 1934 gennemførte fredning af Ebel-
toft Vig. Det hedder i Overfred.nlnganævnets kendelse bl.a., "at

<;"

nuværende bYt~1nger pi strandarealet ikke geres ~øjere end d.e nu
er, og at mulig senere opførte bygninger ikke gere s hejere end l

etage •
Endvidere er ejendommen omfattet af .en senere gen-

nem.tlJrtestrandbeskyttelsesl1nle, j.tr. naturfredningslovens § 46,
......--..=-

atk. l. Beskyttelseslinien er pi grunden reduceret til 'o II. fra
II'Ølsen for sammenhængende srønSVlBr eller anden landvegetation.
Beskyttelsesl1n1en har ved dens fastlæggelse auligvis løbet ae-
verts bebyggelsen pi ejendommen, ..en som forholdene fore11gger''"1
dag, løber beskytte1sesl1nlen omtrent 1 den eks1sterende bebyggel-
aes nor4facadeo

Tilladelsen omtatter dels lnddr8.l1'1ingat en overdæk-
ket terrasse langs husets nordslde til bo1lgformAl uden tor.gelse
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tt) af grundareal.t, dels udførels. af no,le kviste pi det eksiste-
rende strAtac. N.vnets d1spensation bl.v pi 4iss. punkter .ed-
delt uden s.. 11ge vilkår.

Endelig tillod nævnet, at det ekslsterende strAtag
forlængede s mod west, udover .n eksisterende t11bygning i een
etage med Aben altan på taget.

Denne del af dispensationen var betinget af, at et
plankeværk mellem tilbygningens .estfacade og et'vest for belig-

tt\ gende redskabsskur fjernes, og at der hverken pi dette sted eller
mellem busets estgavl og østskellet senere opsættes nyt- hegn 81-

I ler at der i øvrigt pA grunden foretages yderligere beplantning,
. . .som kan hindre udsigten over Ebeltoft Vig.

Nævnet lagde ved afgørelsen vægt på ikke blot, at der
ved ombygningen bliver tale om en forskønnelse af byggertet, men
yderligere og navnlig, at udsigten over vigen, tor sA vidt angår
tilbygningen mod vest, sllerede er hindret at den eksisterende
bygning, og at der ved de stillede vilkAr om fjernelse af planke-
værket og forbud mod yderligere beplantning sker en sldan forbed-
ring af udsigten, at det fuldt ud ~ kunnet begrunde, at der i

• det foreliggande tilfælde meddeltes disper;s,etionsAvel fra fred-
nlngskendelsen som fra strandbesk)~te~6eslinien.

. -

I en til nævnet fremsendt ansegning har De' for eje-
ren ansøgt om, at vilkAret ml blive lempet, aAledes at hegnet del-

I ........ \,1.

vis kan bevares, såfremt det pi hele strækningen nedskære a til en
højde af 1,5 Il.

De har til støtte for ansøgningen fremhævet, at plad-
, \ ~:~ \-

sen mellem plankeværket og stranden er det eneste sted Deres kll-
ent og hans familie kan opholde slg ugeneret pi grunden 1 forhold
til den betydelige traf1k, aom foregAr dels ad landeve,en nord for
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ejendommen, 4e1s langs stranden.

Med denne endring har Deres klient i det hele accep-
teret de af ~et stillede vilkår.

Sagen 'har været behandlet i ••de i nævnet.
Der var blandt nævnets medlemmer enighed om, at den

meddelte dispensation til for1.nge1se tf stråtaget over tilbyg-
ningen mod vest,l modsætning til 4e i ~igt tilladte foranstalt-
ninger, i 8ig selv IAr ud over, hvad der etter nævnets praksis
normalt tillades, og at dispensationen alene var begrundet i de
fornævnte serlige landskabelige fordele, som kunne opnles ved, at
det ældre hegn blev fjernet.

Der har pA denne baggrund været enighed mellem næv-
nets medlemmer om, at fastholde de stillede vilkår for den .edde1-

-- p-

te dispensation.
Det stAr fortsat ejeren frit for at opgive tagudvidel-

sen mod vest og bibebolde plankeværket, således som anført i DBV-

nets skrivelse at 26. april 1984.
Det skal herunder være tilladt at ændre tagkonstrukti-

( .:) l..... r r r • r-r r '- r) - ...")......- - r r _l (~ \ ...-.......,. • " f .~ '! .

onen mod vest, således at der udføres afvalmet gavl.

•
ti'

Nævnet finder anledning til, for så vidt ~r vilkå-
ret om, at der ikke ~A'plantes eller opsættes plankeværk .ellem

" .'husets østside og .stskellet, 'at tilføje, at en sAdan foranstalt-
tt ning efter~ets opfattelse vil stride mod overfredningsnævn"s

,

k~ndel~e, af,'~1~,9~:tob~x:'" +~~~om. tr~i~.,~t r~e,le~ V~d t"'~e~~ott
Vig, hvori det i wvrigt hedder blos. et plankeværker 'eller lignen-
de ~els-'I\od'·vejen"dels' mod-,ne.boe-;1endomm,ne,;tkke pA stl'andarealet

, .
må opføres.i en sAdan højde, et den fri udsigt over vigen fra ve-
jen skades: r' ( ''I'' L •• ')"~' c. ,0""" rJ '.

-, r· f""'\ r- • r -
Nævnet er herved opmærksom pA,'st'forholdene langs

• I • _rO)' r r \ {_L ....... ri ,r' , 'J I'"' rJ ~-) -LO 'J-L r0 _ \

vigen flere steder strider mod denne bestemmelse, men nævnet af-
~,.. r ...... r r ; f ~ --l \~....... ~ ~ ,..... • - .... ,-..." - r,' ~ I f r r -~ ....

venter, forinden der eventuelt foretages v14ere~i denne anledning,
• j' - -.... f -" fj l (~ I
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et samlet udspil fra Arhus ..tskoIlJllUDe.Om det eksisterende hegn
i forbindelse .ed en aamlet gennemgang af forholdene kan tillade.
bibeholdt, eventuelt i lavere højde end nu, kan der ikke pi n~
rende tidspunkt udtales noget om.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 ind-
bringes for Overfredntngsnævnet, Amallegade 7, 1256 København K
af bl.a. ans.geren og forskellige myndigheder.

Xlagefristen er 4 uger fra den dag, afg.relsen er
meddelt den pAgældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes f.r udl.bet af klage-
fristen. Er klage iV8rksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmin-
dre den opretholdes af overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, hvie den ikke er udnyttet in-
den 5 Ar.

Man udbeder sig, hvis afgørelsen ikke anke s , bygnings-
tegninger. Med hensyn til tinglysning henvises til ~.ts skri-
velse af 26. april 1984.

Nævnet har dags dato tilskrevet lrs. Poul Madsen som
foran •

. :,:::::3styrels,=n
rJ{Æl~ ~:trt.lansen.•

2 9 JutU\98~

IX l. IFredn1ngsstyrelsen, Miljøministeriet, Amaliegade 13, 1256
København K.

2. Arhus amtskommune, amts:!redningkontoret, Søndergade 74,
8000 Århus C.

3. Arhus amtsråd, amtsarkitektkontoret, Lyseng All~ l,
8270 Højbjerg.

4. Ebeltoft kommune, Rådhuset, 8400 Ebeltoft.
5. Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Runddel l,

2000 København F.

',J
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FREDN,~NGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
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"<lnders, den l 2. ma r t s l 986 •

Heleml. rs. 63/85

Ebeltoft kommune, (41'~ ~ ~
Teknisk Forvaltning, ~ ~~'.,

Adelgade 11, MOdtagetlfreCf~sen p,~~
8400 Ebeltoft. 1 lt MAR. 1986 (~-~

-------------- ~~

/IØ~~
I en for nævnet indbragt sag er der rejst spørgsmål om

lovligheden af en på matr.nr. 111 a Ebeltoft markjorder beliggen-

de skøjtebane.

Sagen har været behandlet i møde i nævnet den 5. marts

1986.

Det fremgår af de foreliggende oplysninger, at skøjteba-

nen er beliggende i et vådområde, som dels er omfattet af strand-

beskyttelseslinien efter naturfredningslovens § 46, stk. l, dels

af naturfredningslovens § 43 om vådområder.

Arealerne er endvidere omfattet af den ved overfrednings-

nævnets kendelse af 17. oktober 1934 gennemførte fredning af area-

ler langs Ebeltoft Vig og Overfredningsnævnets kendelse af 12. ju-
...

ni 1961 gennemførte fredning af udsigten fr~ Ebeltoft-Ahl-vejen

ind over Ebeltoft Vig.

Det fremgår, at skøjtebanen har ligget på stedet siden

omkring 1930. Området, hvor banen ligger, er i sommerperioden

ofte ikke vanddækket, men om vinteren står området under vand på

grund af naturlig oversvømmelse eller opstemning med det formål

at retablere skøjtebanen.

Sagen er rejst i anledning af, at kommunen med maskinkraft

har foretaget en oprensning af området. Den herved fjernede jord

er oplagt dels som en jordbunke midt i vådområdet, dels som lave
sj;~~.2'7
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volde omkring banen.
Kommunen har under mødet opl}bt, at oprensningen er fore-

taget med maskinkraft for at få ordnede forhold. Den opgravede

jord skulle have været fjernet, men kommunen har i anledning af

sagens rejsning ikke foretaget videre i sagen. Der ønskes dog

bibeholdt lave volde omkring banen, ligesom kommunen af hensyn

til fuglelivet vil være interesseret i at bibeholde en mindre ø

eller holm i området, hvor der kan være tilholdsste~ for fugle og-

så i perioder, hvor banen står under vand.

Fremtidig vedligeholdelse vil ske ved, at kommunen med en

rabatklipper, formentlig sent på sommeren, fjerner siv og græs-

vækst, inden banen, såfremt det på grund af vejrforholdene måtte

blive aktuelt, tages i brug den følgende vinter.

Arhus amtskommune, amtsfredningskontoret, har for sit ved-

kommende som en acceptabel løsning foreslået følgende:

l. Opgravede volde og jordbunker fjernes helt fra området. En mindre del kan
dog anvendes til skræntregulering (hældning 1:3 til 1:6).

2. En ny-("op")-gravet grøft syd for skøjtebanen, der afvander et tilgrænsende
vådområde, tilkastes.

3. Vandstanden på skøjtebanen reguleres, så der kun står åbent vand om vinte-
ren (herved undgås uønsket opvækst af søvegetation).

4. Skøjtebanen slås en gang årligt mellem l. og 20. august (fjerner uønsket
plantevækst i skøjtebanen i vinterperioden).

5. Der må ikke sås ny græs o.lign. Uønsket opvækst af brændenælder på volden
holdes nede ved hyppig slåning med le.

Amtsfredningskontorets repræsentant har under mødet ikke

umidd~lbart kunnet tage stilling til spørgsmålet om bibeholdelse

af en lille "holm" på stedet.

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentanter har under

mødet lagt afgørende vægt på, at vådområdet bevares, men efter op-

lysningerne om skøjtebanens mangeårige tilstedeværelse på stedet,

ti ikke villet udtale sig mod dens bibeholdelse på vilkår, som sikrer

vådområdet.



- )-
• rs. 63/85 - fortsat.

Som sagen er forelagt for nævnet, drejer den sig alene

om forholdet til de gennemførte fredninger og til strandbeskyttel-

seslinien.

Fredningæne,hvis væsentligste formål har været at sikre

udsigten over Ebeltoft Vig, kan efter nævnets opfattelse næppe

være til hinder for bibeholdelsen af skøjtebanen på stedet, og
,

det er nævnets opfattelse, at en dispensation, såfremt den trods

4t nævnets opfattelse måtte være fornøden, absolut ville blive meddelt.

F.s.v. angår forholdet til naturfredningslovens § 46, stk •.
l!
l

l
l

1

l
i

I l, nr. l, har nævnet eenstemmigt vedtaget at godkende den foretag-

ne oprensning og fjernelse af jord fra området på betingelse af,

at det opgravede materiale fjernes helt fra området, dog med und-

tageise af en mindre del, som kan anvendes til skræntregulering

i overensstemmelse med amtsfredningskontorets forslag, således

at den endelige regulering sker i samråd med amtsfredningskon-

toret.

Det skal, såfremt amtskommunen i forbindelse med sin stil-

lingtagen til sagen efter naturfredningslovens § 43 kan godkendeII det, være tilladt, hvor den store jorddynge ca. midt i skøjtebanen

ligger, at bibeholde så meget af materialet, al del' opstår en lil-

4t le ø eller holm, hvor fugle kan opholde si9.i de våde perioder.

Det tilføjes, at spørgsmålet om de af amtsfredningskonto-

ret i øvrigt foreslåede foranstaltninger henhøler under den afgø-

relse, som nu skal træffes af amtskommunen vedrørende forholdet

til naturfredningslovens § 43.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes

for Overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K., af

bl.a. ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klegefrlsten er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
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den pågældende klageberettigede.
Nævnet har i dag skrevet til Ebeltoft kommune som foran.

l. Miljøministeriet, fredningsstyrelsen, Amaliegade 13; 1256 Kbh. K.
~ 2. Arhus amtskommune, amtsfredningskontoret, Søndergade 74, 3.,

8000 Arhus C. J.nr. 8-70-52-1-701-85-9.It 3. Arhus amtskommune. amtsarkitektkontoret. Lyseng alle l.
8270 Højbjerg.

4. Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Runddel l,
2000 København F.

5. Naturfredningsrådet, Ama1iegade 13, 1256 København K.
6. "Vurderingsrådet" i Ebeltoft kommune.
7. Hr. elektriker Per B1endstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, Randers.
B. Lis Hansen, Bykrogen 25, Viderup, 8420 Knebel •

• Modtaget I fr«flllngsstyÆlsen

1 li MAR. 1986

)

I.



RE6.NR. 30;/
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT

Nordlige Fr.dningskr.ds

•

Modtagei i
Skov- og Naturstyrelsen Sondgade 12 . 8900 Randers

Telefon 06·437000~ 6 JUli i981
Randers, den l. jU li l98 7 •

'·HE/eml. FS. 33/87

Ebeltoft kommunes tekniske forvaltning,

Adelgade 11,

8400 Ebeltoft •

I en for fredningsnævnet indbragt sag har kommunen søgt

om dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober

1934 om fredning af Ebeltoft Vig til opførelse af bolig- og in-

formationsbygning samt butik på matr.nr. 70 ~ Ebeltoft markjor-

der og 83 a smst. (campingpladsen).

Arhus amtskommune, amtsfredningskontoret, har erklæret,
at man-ikke skal udtale sig imod, at der meddeles dispensation

fra Overfredni~gsnævnets kendelse på nærmere bestemte vilkår.

I den anledning skal fredningsnævnet herved for sit ved-

kommende i medfør af naturfredningslovens § 34 meddele tilladelse

til det ansøgte på vilkår,

at strandbeskyttelseslinien respekteres,

at byggeriet trækkes mod nord op til gavlen af bygning nr. 9, og

at den eksisterende beplantning ved byggestedet bevares så meget

som muligt, og at den suppleres med ny tilsvarende beplantning

omkring bygningerne, således at de sløres udefra. Træerne bør

plantes med så stor størrelse som muligt.

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens § 58 ind-

bringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm,

af bl.a. ansøgeren og forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt

7FOTOjl;



den pågældende klageberettigede.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.

Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-

retholdes af Overfredningsnævnet.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden

5 år.

~H. Esdahl, fg.

KOPI sendt til:

~l. Miljøministeriet, skov- og naturstyrelsen, Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.

2. Arhus amtskommune, amtsfredningskontoret, Søndergade 74, 3.,
8000 Arhus C. J.nr. 8-70-53-4-701-8-87.

3. Arhus amtskommune, amtsarkitektkontoret, Lyseng alle l,
8270 Højbjerg.

4. Ebeltoft kommune, rådhuset, Adelgade 11, 8400 Ebeltoft.

5. "Vurderingsrådet" i Ebeltoft kommune.

6. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

7. Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/lektor Carsten
Petersen, Nygaardsvej 8, Lyngby, 8570 Trustrup.

8. Elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, 8900 Randers.

9. Lis Hansen, Bykrogen 25, Viderup, 8420 Knebel .

.'.
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REG. NR. 3'1/
~DNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
• Nordli •• ',.dni" ••• r.d.

MOdtaget I
Skov-og Nalurstyrelsen

. 2 5 APR. 1988

Sand,ode 12 • 1900 'ond.,.
Telefon06·437000

lancier., cIeft 2.2. epr i l ,1~88 •

HE/pk. F.S.33/87.

Ebeltoft kommune,
Teknisk Forvaltning,

• Adelgade 11,
8400 Ebeltoft.

Ved brev af l. juli 1987 meddelte fredningsnævnet i medfør
af naturfredningslovens § 34 dispensation fra Overfrednin9snævnets
kendelse af 17. oktober 1934 og senere, om fredning af Ebeltoft Vig,
til opførelse af bolig- og informationsbygning, samt butik med vi-
dere på matr.nr. 70 ~.Ebeltoft markjorder og 83 ~ smst. (camping-
pladsen). Tilladelsen var meddelt på nærmere angivne vilkår blandt

•e
•

andet,
at den eksisterende beplantning suppleres. med en ny tilsvarende be-

plantning omkring bygningerne, således at de sløres udefra.
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite for E~eltoft/

Rønde kommuner har den 26. februar 1988 skrevet til nævnet, og blandt
andet anført, at det af sagens tegninger fremgår, at de påtænkte
huSe .skal.be.kledes me~ sQrtm,let træværk, m~n de opførte huse er
med gule mursten. Det er end~id~re i brevet anført, at frednings-
nævnet ikk~ har meddelt tilladelse til brolægning med videre af
en parker ingsplads, syd for de op førte huse.

Ebeltoft kommune har den 24. marts 1988 fremsendt beplant-
ningsforslag for området.

MiljØminiSterie~ævnetskal indledningsvis oplyse, at det ved forelægningen
Skov-og Naturstyrelsen
J.nr.F /3o!7 /;;. ~kBft. _ lime vont~p·



~ for nevn~t mundligt bl~v oplyst, at hus~n~ 8kull~ opfør~s i gul~
st~n, samt at nævnet ikke har haft indvending~r mod dett~. Da det
imidl~rtid ikk~ fremgår af nævnets godkende18es8kriv~lse sf l. ju-
li 1987, skal nævnet hermed i medfør af naturfr~dningslov~ns § 34
meddele sin godkendelse af, at de nævnte huse ~r opført med gule
mursten.

e
e--
•

...

- Fredningsnævnet skal vedrørende parkeringspladsen bemærke,
at grundlaget for nævnets behandling af sagen er kommunens ansøg-
ning samt de medfølgende tegninger herunder dispositionsplanfor-
slaget for området. Det fremgår heraf, at området ønskes anvendt
til gæsteparkering og opmarchbåse for campister, der ønsker adgang
til campingpladsen. Nævnet finder som følge heraf, at den nævnte
parkeringsplads - som ikke på nogen måde strider mod den gennem-
førte fredning, herunder især som præciseret ved Overfrednings-
nævnets tilladelse af 29. maj 1978 - allerede er godkendt ved næv-,
nets brev af l. juli 1987.

For så vidt angår beplantningsplanen har Arhus Amtskommune,.
By- og Landskabskontoret; og Danmarks Naturfredningsforenings Lo-

..,
kalkomite, udtrygt betænkelighed ved, at der plantes høje træer i
området, idet det gøres -gældende, at dette er i modstrid med inten-'
tionerne i den gennemførte fredning. Det er endvidere anført, at
beplantningen foran.husene ikke bør strækkes længere mod syd end
til sydkanten af hegnet syd for servicebygningen.

Nævnet skal herved i fortsættelse af den ~idligere med-
delte godkendelse i medfør af naturfredningslovens § 34 og § 46
(for så vidt angår punkt E) meddele følgende vedrørende den fore-
lagte beplantningsplan:

A) Godkendes, herunder, at der på dette sted plantes indtil
6 højstammede træer.

B) Godkendes.
C) Godkendes ikke.

I
II

II
I
I

I' ":; " .1,
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F.S. 33/87 fortsat.

D) Beplantningen m~d hyb~nroser godk~ndes, mens det ikke kan
godk~ndes, at d~r plant~s træer.

E) Beplantningen mad h)lbenrosel' godkl!'ndes, mens det ikke kan
godkendes, at der plantes ren og estrisk fyr.

F') Godkendes.
G·) Godkendes.
H) Godkendes.
I) Godkendes, dog at det alene kan godkendes, at der fore-

tages beplantning med træer mod syd indtil sydkanten af
hegnet omkring gården syd for servicebygningen, det vil
sige til det punkt, hvor beplantningen benævnt "F" begyn-
der.
Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens § 58, ind-

bringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af.blandt andet ansøgeren og forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt

den pågældende klageberettigede.

~~H. Esdahl, fg.

KOPI sendt til:
X l. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970

Hørsholm.
2. Arhus ~mtskommune, By- og Landskabskontoret, Lyseng Alle l, 8270

Højbjerg. (j.nr. 8-70-53-4-701-8-87)
3. Ebeltoft kommune, Rådhuset, Adelgade 11, 8400 Ebeltoft.
4. "Vurderingsrådet" i Ebeltoft kommune.
5. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
6. Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/.~pnning Petersen,

S~ellerupvej 2 A, 8420 Knebel.



REG. NR. 31/

FtfNINGSNAVNET FORÅRHUS AMT
Nordlig. Fr.dningskr.ds

Sondgod. 12 . 8900 Rand.rs
T.I.fon 06·~370oo

Rand.rs, den 2 o. S e p t e mb e r l 9 8 8 •

HC/pk. F.S. 137/88.

Ebeltoft kommune,

Teknisk Forvaltning,

Adelgade 11,

8400 Ebel toft.

,
I en hertil indsendt ansøgning med tilhørende tegning

og situationsplan har Ebeltoft kommune, Teknisk Forvaltning, an-

søgt om, at der meddeles en dispensation fra Overfredningsnævnets

kendelse af 17. oktober 1934 om fredning af arealer ved Ebeltoft

Vig, til opførelse af en carport i tilslutning til lejrchefens

bolig på den kommunale campingplads på matr.nr. 70 a Ebeltoft Mark-

jorder., Opførelsen af boligen er godkendt ved nævnets skrivelse

af l. juli 1987.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af natur-

fredningslovens § 34 den fornødne dispensation fra Overfrednings-

nævnets kendelse på betingelse af,

at vilkårene i nævnets skrivelse af l. juli 1987 om overholdelse

af strandbeskyttelseslinien og eksisterende beplantning i det

hele iagttages.

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens § 34,

stk. 2, indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970

~J Hørsholm, af blandt andet ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-

~to VQntQr •
•



delt den pågældende klageberettigede.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefrls-

ten. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre

den opretholdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden

5 år.

,
KOPI sendt til:

~l. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970
Hørsholm.

2. Arhus Amtskommune, By- og Landskabskontoret, Lyseng Alle l, 8270
Højbjerq. (8-70-4]-701008-1-87)

3.

4. "Vurderingsrådet" i Ebeltoft kommune, Adelgade 11, 8400 Ebeltoft.

5. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

6. Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkoimte v/museumsinspektør
Henning Petersen, Skellerupvej 2 A, 8420 Knebel. ,

7. Elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, 8900 Randers.

8. Gdr. Kjeld Søndergård, Mariendalsvej lo, Boeslum, 8400 Ebeltoft. tt
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: FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
.' Nordlige Fredningskreds

REG. NR. .3 t? I, Sand gode 12 . 8900 Randers
Telefon 06·437000

d d 1 ',f"~ ''''1''1Ran ers, en - 1'11."" I.;ci

Leif og Kirsten Glavind,
Fredensgårdsvej 12,
8270 Højbjerg.

HC/lu F.S. 181/83

·fh~7~~:
r.- . ,. . /<.' r.. ~j

f....1, .). , / ({ i
r"'- j,].1

., )1,

I en hertil fremsendt ansøgning har De ansøgt om tilla-
delse til at foretage overdækning af Aben gård ~il et Dem til-
hørende sommerhus pA ejendommen matr. nr. 2.! Handrup by, Drå-

by.

e
e
e

GArden fremtræder som et -indhak" 1 ejendommens aydfa-
cade, og ov.e~1ngen sker ved en for~ge18e a,f taget ud over

gårdspladsen. . , , ",
'Ejendommen er 'omfattet 'af Ebeltof't Vig-fredningen, -hvorI

det bl.a. hedder. -at nuværende bygninger på strandarealet ikke
• I t" -,

gøres højere end de nu er, og at mulig senere opførte bygn~ger

ikke gøres højere end l etage."

Strandbeskyttelsesl1n1en er på det pågældende sted redu-
ceret til 40 m, og huset er beliggende lige landværts strandbe-
skyttelsesl1n1en.

Således foranlediget skal man meddele, at det ansøgte ef-
ter nævnets opfattelse ikke strider mod .fredn1ngskendelaen, og

at man 1 wvrlgt 1 forhold til den censurbestemmelse, som gælder
ved a!kortet strandbeskyttelsesl1nle, kan godkende projektet pA

~ betingelse af, at taget udføres 1 samme materIaler og farver som
det øvrige tag.

Afgørelsen kan 1 medfør at naturfredningslovens § 58 1nd-
~·Shi·'\
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af forskellige myndigheder.
K1agefr1sten er 4 uger fra modtagelsen af meddelelsen

om afgørelsen.
En ~il18delse kan ikke udnyttes før udløbet at klagefris-

ten. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
den opretholdes af Overfredn1ngsnævnet.

L~odtaget I fredningsstyrelsen

Nævnet har d.d. tilskrevet Le

:'" 5 MAR. 1984

~. Miljøministeriet, fredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 Kø-
benhavn K.

2. Århus amtskommune, amtsfredningskontoret, Søndergade 74, 8000
Århus e, j. nr. 5403-701-83-73.

3. Århus amtskommune, amtsarkitektkontoret, Lyseng alle 3, 8270
Højbjerg.

4. Ebeltoft kommune, Tekn.forv., Rådhuset, 8400 Ebeltoft, j. nr.
24-4-ST08-20-06.

5·. Danmarks Naturfredningsforening , Frederiksberg Runddel l, 2000
København F.

6. Vurderingsrådet, Ebeltoft kommune, Rådhuset, 8400 Ebeltoft.
7. Herr elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, 8900

Randers.
8. Herr gårdejer Kjeld Søndergaard, Mariendalsvej lo, Boeslum,

8400 Ebeltoft.

• I
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EONINGSN.ÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Nordlige Fredningskreds

Sandgade 12 . 8900 Randers
Telefon 06·437000

Randers. den l O • f e b r u a r l 9 8 9

LH/ka. F.S. 168/88

Fredningsnævnet er blevet gjort opmærksom på, at der på ejendom-
men matr. nr. 2 ~ , Egsmark by, Dråby, er opstillet en sejlbåd.

I

Fredningsnævnets tilladelse er nødvendig, fordi båden er place-
ret på et område, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendel-
se af 30. juni 1933 om fredning af arealer langs Ebeltoft Vig,
jfr. Naturfredningslovens § 34. Arealet er endvidere omfattet af
Strandbeskyttelseslinien, jfr. Naturfredningslovens § 46, stk.
1.

Fredningsbestemmelserne går ud på, at der ikke må opføres byg-
ninger, derunder skure, lysthuse eller lignende, og at der ikke
på grundene må opføres plankeværker eller lignende, eller være
en sådan beplantning, at den frie udsigt over Ebeltoft Vig ska-
des.

•
Nævnet har besigtiget forholdene på stedet. Niels Skouby oplys-
te, at han ejer den pågældende båd, der er 30 fod lang og 7 meter
bred. Han foreviste skriftlig tilladelse fra ejeren af ejendom-
men, John Christensen, Vandkærsholm, Egsmark pr. Dråby. Han op-
lyste, at båden gennem de sidste år har været placeret det på-
gældende sted fra oktober måned til april måned, og at det vil
være vanskeligt for ham at finde et andet egnet sted til båden på
grund af dennes størrelse.

Svend Jørgensen, Kystvejen 143, Egsmark Strand, oplyste på klager-
nes vegne, at båden tager udsigten ud over stranden og vigen, at
rigningen støjer meget kraftigt i blæsten,og at bådens placering
er skæmmende på strandengen.

j

'1

Grundejerforeningens formand, Eigil Webel, oplyste, at der ham
~ bekendt ikke havde været klager over placeringen af den pågæl-

dende båd.

- Slt:l-/~:{)
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Arhus Amtskommune, By- og Landskabskontoret, kan ikke anbefale,
at nævnet meddeler dispensation, og har til støtte herfor an-
ført, at bådens placering er uforenelig med fredningens formål.

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite har tilsluttet sig
det af By- og Landskabskontoret anførte.

Under hensyn til fredningens formål sammenholdt med de landska-
belige forhold på stedet, finder fredningsnævnet ikke, at der
kan meddeles dispensation til placering af båden på stranden ne-
denfor Ravnsvej.

På denne baggrund pålægger nævnet ejeren af båden, Niels Skouby,
Ravnsvej 15, Egsmark, 8400 Ebeltoft, inden den 28. februar 1989
at fjerne sejlbåden.

Nævnet pålægger endvidere John Christensen, Vandkærsholm, Egs-
marI pr. Dråby, som ejer af matr. nr. 2 ~, Egsmark by, Dråby, in-
den samme frist at sørge for, at båden er fjernet.

Opmærksomheden henledes på, at fredningsnævnets afgørelse i med-
før af Naturfredningslovens § 58 kan påklages til Overfrednings-
nævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, såvel af Niels Skouby som
ejer af båden, som af John Christensen, som ejer af 2 ~ Egsmark
by, Dråby, og af forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

P- /l-c4
Lilian Hindborg,
suppleant.



Kopi sendt til:

l. Arhus Amtskommune, By- og Landskabskontoret, Lyseng Alle l,
8270 Højbjerg.

2. Ebeltoft kommune, Rådhuset, Adelgade 11, 8400 Eoeltoft.

3. "Vurderingsrådet" i Ebeltoft kommune.

4. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

5. Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/museumsinspektør
Henning Petersen, Skel1erupvej 2 A, 8420 Knebel.

6. Elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, 8900 Ran-
ders.

7. Gårdejer Kjeld Søndergaard, Mariendalsvej 10, Boeslum, 8400
Ebeltoft.

8. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2971
Hørsholm. Att. Anne-Lise Remdal.

9. John Christensen, Vandkærsholm, Egsmark pr. Dråby, 8400 Ebel-
toft.

~ 10. Svend Jørgensen, Kystvejen 143, Egsmark Strand, 8400 Ebeltoft •

•
•

J
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OVERFREDNINGSNÆVNET
Q C) 3q {.

REG. N R. Slotsmarken 15

2970 Hørsholm
Telefon 02 7657 18

JF/ic
iVioci(age~ i

S!(Qv- og i\!aturstyrelse!:

~ (3 Jm~~1~~1~~
Advokat N. Birger Christensen
Vestgården
Vesterbro Torv 1-3
8000 Århus C.

Den 23.06.89
J.nr. 139/31-1/89

Ved en enstemmig afgørelse af 10. februar 1989 har Fredningsnævnet for Århus
Amts Nordlige Fredningskreds bestemt, at en sejlbåd, der er henlagt på stran-
den til ejendommen matr.nr. 2 ~ Egsmark By, Dråby, skal fjernes senest den
28. februar 1989.

Afgørelsen er truffet i medfør af bestemmelserne i naturfredningslovens § 46
(strandbeskyttelseslinien) samt Overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober
1934 om fredning af arealer ved Ebeltoft Vig, som udover byggeri bl.a. også
forbyder varig anbringelse af større vogne og udsigtshindrende indretninger.

Denne afgørelse har De for bådens ejer, Niels Skouby, Ebeltoft, påklaget til
Overfredningsnævnet. De har bl.a. anført, at forholdet ikke kan anses for at
være omfattet af de foran nævnte bestemmelser, at båden ikke skæmmer, og at
afgørelsen er udtryk for forskelsbehandling, idet andre bådejere har tinglyst
ret til at oplægge både på stranden.

Af sagen fremgår, at Fredningsnævnet har optaget sagen til behandling på grund-
lag af henvendelse fra et antal beboere i området, som har gjort gældende, at
langvarig henlæggelse af båden, en trimaran, der måler ca. 10 x 3 m, bl.a. ta-

ger udsigten over stranden.

Århus Amt har i en udtalelse til Fredningsnævnet anført, at bådens placering
på stranden må anses for at være uforenelig med forannævnte bestemmelser samt
modsætningsvis med naturfredningslovens § 54, som tillader at have en båd uden
motor liggende på strandbredden i kortere tid.

F~
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Overfredningsnævnet skal udtale:

Overfredningsnævnet finder ikke grundlag for at ændre Fredningsnævnets enstem-
mige afgørelse, som er truffet efter forudgående besigtigelse.

Herefter stadfæstes Fredningsnævnets afgørelse af 10. februar 1989, dog såle-
des at fristen for fjernelse af båden forlænges til senest den l. august 1989.

Overfredningsnævnet har henledt Fredningsnævnets opmærksomhed på Deres oplys-
ning om, at andre både er henlagt på den pågældende kyststrækning i længere
tid .

Samtlige II medlemmer af Overfredningsnævnet har deltaget i sagens behandling.
Afgørelsen er enstemmig.

M~::;,
• --/~. FiskerV e~sp. sekr .



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Nordlig. Fr.dningskr.ds .\lioo~~\~S'("

: ):\~,.v~·u~NE..~,\~·~;iYn;,~s~~~

REG. HR. o (f) 3~/.o ()O

Sondgad. 12 - 8900 Randers
T.1.lon 06·437000

,;~ ~iF ':;~';.Y/7
.. " \~ ...~we ~~ .....t ....~

Randers,den - ~ O1(.... '\~J9'., ,\.,.fttI
F.S.208/89.lH/pk.

Rådgiv~nd~ ing~niør Mog~ns V~st~rskov,
Strandv~jen 7,
8400 Ebeltoft.

I skrivels~ af 10. august 1989 har De ansøgt fredningsnævnet om
tilladelse til opførels~ af 6 stk. pump~stationer i forbindels~
med projektering af kloakledning langs Ebeltoft Vig.

Det ~r oplyst, at pump~stationern~ agtes opført på følg~nde ejen-
domme:

e
e
e

PI - matr.nr. 3 a Handrup by, DrÅby.
P2 - matr.nr. 2 a Handrup by, Dråby.
P3 - matr.nr. 3 q lynqsbæk by, Dråby.
P4 - matr.nr. 2 h lynqsbæk b y, Dråby.
P5 - matr.nr. l p lyngsbæk by, Dråby.
P6 - matr.nr. l u lyngsbækgård Hovedgård, Dråby.

De har oplyst, at t~rrænkoten ved de ~nkelte pumpestationer er be-

liggende im~llem kote 1,00 og kote 2,00. Med denne korte afstand
til grundvandet er det ikke muligt at udføre og sikre installati-
oner ved en underjordisk udførelse, hvorfor det er nødvendiqt at
etablere en overbygning på disse.

De har samtidig oplyst, at der ved de senere års kraftige storme
en enkelt gang er konstateret en max vandhøjde i kote ca.~1,50 me-

ter.

Overbyqningen pÅtænkes udført på samme måde som elseiskabet ARKE's
eksisterende transformere i området. For at minimere overbyqninqens
størrelse pr qulvniv~auet doq sænkpt ca. 1,0 meter under terræn.
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e
e

Dette indebærer en højde over terræn på ca. 1,60 meter og en byg-
ning beklædt på siderne med trykimprægnerede brædder og et fladt
tag beklædt med stålplader af cortenstål.

De oplyste under besigtigelsen, at størrelsen af de enkelte pum-
pestationer andrager 3,40 meter x 3,40 meter bortset fra pumpe-
station 6, hvor størrelsen bliver 3,40 meter x 2,40 meter.

Arhus Amtskommune, By- og landskabskontoret, har henstillet, at
pumpestationen ved Handrupqårdsvej flyttes til matr.nr. 3 f, hvor
den placeres i den eksisterende bevoksning.

Under hensyn til de landskabelige forhold på stedet og til det an-
søgtes karakter, finder fredningsnævnet at kunne give den efter
naturfredningsloven nødvendige tilladelse til det ansøgte i over-
ensstemmelse med de hertil fremsendte tegninger, idet dog pumpe-
stationen ved Handrupgårdvej skal flyttes til matr.nr. 3 f, og
der placeres i den eksisterende bevoksning.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturfredningslovens § 58 ind-
bringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm,
af blandt andet ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag,afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er kla-
ge iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år.

~~L
Lilian ~:n;bokg,

suppleant.
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~N/NGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Nordlig. Fr.dning.kr.d.

REG. NR. O O 3~ I.H-d
Modtaget I

Sondgod. 12.8900 RØMlhog Naturatyreleen
Telefon 06·437000 2 1 NOV. 1989
Rand.,., d.n 2O. n o v e mb e r 1989.
HC/1v. F.S. \lz,;q./g~""

Arhus Amtskommune,
Vej kontoret,
Lyseng Alle 1,
8270 Højbjerg.

Vedrørende j.nr. 9-04-3-413150-1-87. Kanalisering af hovedlan-
devej 413, Tåstrup-Ebeltoft.

I en til nævnet indsendt ansøgning har vej kontoret ansøgt om til-
ladelse til gennemførelse af et projekt til kanalisering af ho-
vedlandevej 413, Tåstrup-Ebeltoft ved sidevejen Strandhøjgaards
udmunding i hovedvejen.

Projektet går ud fra en udretning af vejen, så den i en kurve flyt-
tes mod vest, nærmere Ebeltoft Vig. Samtidig sker der en ændring
i Strandhøjgaards udmunding i hovedvejen, således at de to veje
kommer mere vinkelret på hinanden.

Den vejstrækning, som agtes reguleret forløber umiddelbart øst
for Ebeltoft Kommunes Campingplads på matr. nr. 63 ! Ebeltoft
Købstads Markjorder. Campingpladsen omfatter hele arealet mel-
lem vejen og Ebeltoft Vig, og arealet er delvis omfattet af
strandbeskyttelseslinien og i sin helhed omfattet af den af 0-
verfredningsnævnet den 17. oktober 1934 afsagte kendelse om
fredning af arealer ved Ebeltoft Vig.

Af campingpladsens areal er de yderste 60 m langs stranden fre-
det efter bestemmelserne i kendeIsens Punkt I A, som har føl-
gende indhold:

-Miljoministeriet
Skov- og Naturst ,r~_I ~re~n
J.nr. SN 1:l1'/I'2-ocCl/
Akt. nr. l.(;;' .



nAt Arealet er fuldstændig fredet, saaledes at paagældende Areal
stedse skal henligge i sin nuværende Tilstand og herefter ikke mA
indhegnes, afgræsses, dyrkes beplantes eller bebygges, hvorhos
der hjemles Almenheden fri Adgang til at færdes paa og opholde sig
paa peagældende Areal, idet Kommunen dog naturligvis gennem Ved-
tægt eller ved anden Bestemmelse forbeholder sig at regulere Om-
fang og Art af Adgang til Ophold paa Arealerne, forsaavidt saa-
dant er nødvendigt til Opretholdelse af ordnede Forhold og til
Opnaaelse af den bedst mulige Udnyttelse af Arealerne til Almen-
hedens Bedste."

Resten af arealet mellem vejen og vigen er fredet efter punkt Iti B, som har følgende indhold:

"Fredning i samme Omfang som i Klasse A, dog med den Indkrænkning
at Afgræsning uden Benyttelse af Indhegning er tilladt, naar Dy-
rene er i Tøjr (Spædekalve, Føl og Lam maa dog gaa løse)".

Der er ved Overfredningsnævnets afgørelse af 29. maj 1978 med-
delt dispensation til fortsat drift af campingpladsen på nærmere
angivne vilkår såvel i relation til strandbeskyttelseslinien som
i forhold til fredningen.

~ Ved projektet berøres den inderste del af campingpladsen herun-
der et areal, som med Overfredningsnævnets godkendelse er udlagttt til vintercampering. Arealer er undergivet "B-Fredning", men ikke

4t omfattet af strandbeskyttelseslinien.

Der er for projektet udarbejdet alternative muligheder, dels et
projekt, omfattende vej med cyklister og normal afgrøftning, dels
et projekt uden vejgrøft, men med afvanding gennem rendestens-
brønde og lukket rørledning.

Ved det sidstnævnte reducerede projekt vil indgrebet i camping-
pladsen blive mindre end ved det normalt afgrøftede projekt.

Ved begge løsninger vil det være nødvendigt at fælde nogle ældre

...
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egetræer og anden slørende beplantning langs vejen, og der vil
ved begge projekter ske en stor redukton af det areal, som for
tiden anvendes til vinteropbevaring af campingvogne.

Det er fra vej kontoret oplyst, at omlægningen af vejen er nød-
vendig af trafiksikkerhedsmæssige grunde .på grund af den meget
trafik, både i form af kørsel til og fra Ebeltoft Færgehavn, og -
navnlig om sommeren - i forbindelse med den store tilstrømning af
turister til området.

Andre muligheder har været overvejet, men mindre indgribende for-
anstaltninger, såsom "bump" og riller i vejbelængingen må anses
for utilstrækkelige.

Vej kontoret har herved fremhævet, at der i sommerhalvåret er en
så voldsom trafik af turister og feriegæster, at det uanset pla-
nerne om en omfartsvej til færgetrafikken af hensyn til trafik-
sikkerheden vil være påkrævet at gennemføre de ønskede foran-
staltninger.

Sagen har været behandlet i møde i nævnet.

Arhus Amtskommune, By- og landskabskontoret, har ikke villet ud-
tale sig imod gennemførelsen af projektet i dets reducerede om-
fang (uden grøft mod campingpladsen).

Ebeltoft kommune har for så vidt tiltrådt det ønskelige i en for-
bedring af trafikforholdene på stedet, men kommunen har næret be-
tænkelighed ved en inddragelse af arealer af campingpladsen til
vejformål, medmindre der inden for campingpladsens areal kan op-
nås tilladelse til at foretage vintercamping og vinteropstilling
af campingvogne på et andet areal end det, som påtænkes inddraget
til vej formål.

Danmarks Naturfredningsforening har protesteret mod en godkendel-
se, idet man herved har peget på, dels at behovet for ændringer
vil være mindre, når der etableres en omfartsvej, dels at forhol-



dene kan løses ved mindre indgribende foranstaltninger, såsom
"dump" eller lignende i vejbanen og hastighedsbegrænsning udover

~ den nu eksisterende.

•
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Såvel vej kontoret som kommunen har heroverfor fastholdt, at ale-
ne den meget omfattende turisttrafik nødvendiggør foranstaltnin-
ger udover de af naturfredningsforeningen foreslåede, og at en
effektiv løsning på anden mAde end den foreslAede vil være van-
skelig at gennemføre, også fordi en sådan løsning vil kunne med-
føre meget væsentlige indgreb i private haveanlæg langs vejens
østside.

Nævnets af Rørelse:
Der er allerede ved Overfredningsnævnets godkendelse af camping-
pladsen på arealet mellem vejen Ebeltoft Vig sket væsentlige æn-
dringer i det fredede områdes tilstand, og den ønskede vejforlæg-
ning efter det reducerede projekt skønnes ikke i sig selv at med-
føre sådanne yderligere forringelser af forholdene på stedet, at
de overfor de påberåbte hensyn til færdselssikkerheden kan være
til hinder for dette projekts gennemførelse.

Nævnet har imidlertid fundet, at afgørelsen vedrørende vejpro-
jektet også må ses i sammenhæng med de følgevirkninger, nedlæg-
gelsen af vintercampingområdet vil få for campingpladsens frem-
tidige drift, og de dispensationer, som måtte blive nødvendige
for at muliggøre en fremtidig tilfredsstillende drift af cam-
pingpladsen.

Dette spørgsmål har nu fundet sin løsning derved, at Ebeltoft
kommune i samråd med Arhus Amtskommune, By- og landskabskonto-
ret, til nævnet har fremsendt et forslag om godkendelse af et
andet område til vintercamping og vinteropbevaring af camping-
vogne. Idet det fremsendte forslag efter nævnets opfattelse fal-
der indenfor de rammer, som ved Overfredningsnævnets afgørelse af
29. maj 1978 er fastsat for pladsens drift, har nævnet ved en
samtidig truffet afgørelse godkendt det fremsendte forslag, og
de aktuelle problemer for campingpladsen må herefter anses for
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løst pA en sAve l for campingpladsens fremtidige drift og i natur-
fredmæssig henseende tilfredsstillende mAde.

Også på denne baggrund har nævnet eenstemmigt vedtaget at med-
dele den til gennemførelse af vejprojektet i dets reducerede form
(uden grøft) fornødne dispensation fra fredningskendelsen af 17.
oktober 1934.

Det er en betingelse for dispensationen, at der, som også skit-
seret i vej kontorets oplæg, til erstatning for den beplantning,
som fældes, etableres anden slørende beplantning i samråd med By-
og landskabskontoret .

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturfredningslovens § ~4 ind-
bringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm,
af blandt andet ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, såf n ikke er udnyttet inden 5 år.

I~PI sendt til:
~ Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13,

2970 Hørsholm.
2. Arhus Amtskommune, By- og landskabkontoret, Lyseng Alle l,

8270 Højbjerg. (j.nr.
3. Ebeltoft Kommune, Adelgade 11, 8400 Ebeltoft.
4. "Vurderingsrådet" i Ebeltoft Kommune.

-vend-
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Nordlig. Fr.dning.kr.d. REG. N R. 3 C? I Møcftaget I ,""

Sandgad. 12 . 8900 Rand.oY- og Naturstyre
T.lefon06·"37000 2 1 HOV. 1989

Rand.,., cI.n 20. no vember 1989.
HC/lv. F.S. 186/aa. . ..

Ebeltoft Kommune,
Adelgade 11,
8400 Ebeltoft.

Ved nævnets skrivelse af 6. januar 1978 meddeltes dispensation
fra strandbeskyttelseslinien efter naturfredningslovens § 46,
stk. l, bibeholdelsen af dels en da af FDM drevet campingplads på
matr. nr. 63·~ Ebeltoft Markjorder, dels en af Ebeltoft kommune
drevet campingplads, umiddelbart syd for FDMs plads, placeret på
del af matr. nr. 70 ! og matr. nr. 18 ~ smst., således at der ik-
ke måtte ske campering nærmere kysten end en linie, forløbende i
en afstand af 35 m fra sammenhængende grønsvær eller anden land-
vegation og iøvrigt på angivne vilkår.

Strandbeskyttelseslinien forløber på hele strækningen i en af-
stand af 100 m fra vegationsgrænsen.

Da arealerne tillige er omfattet af Overfredningsnævnets kendel-
se af 17. oktober 1934 om fredning af arealer ved Ebeltoft Vig,
blev sagen fremsendt tilOverfredningsnævnet til afgørelse, for
så vidt angår forholdet til fredningskendelsen.

Nævnets afgørelse blev påklaget tilOverfredningsnævnet af Dan-
marks Naturfredningsforening, samt af Ebeltoft kommune, henholds-
vis til skærpelse og til lempelse i forholdet til strandbeskyt-
telseslinien.

Overfredningsnævnet godkendte den 29. maj 1978 såvel efter
strandbeskyttelseslinien som Ebeltoft Vig-Fredningen bibeholdel-
se af campingpladserne, dog således at grænsen for opstilling af

e Mi1jøministeriet
Skov- og Naturs~
J.nr. SN /3/'/1;)- ooc/
Akt. nr. ICJ-r. all. I
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campingvogne langs kysten for begge pladsers vedkommende fastsattes
sA don yderste række campingvogne op til en grusvej langs
stranden skulle fjernes.

Som vilkår blev det fastsat blandt andet,
at stationær camping ikke måtte finde sted søværts standbeskyt-

telseslinien, og
at vintercamping (11/1 - 1/3) skulle holde landværts grænsen for

grænsen til det "A-fredede område" under Ebeltoft Vig-Frednin-
gen.

o

De to campingpladser er senere slået sammen og drives nu samlet
under Ebeltoft kommune.

I forbindelse med en projekteret vejregulering af Færgevejen gen-
nem Ebeltoft vil det være nøuvendigt at inddrage det område, hvor
vintercampering hidtil har fundet sted, under vejarealet.

Kommunen har herefter i samarbejde med Arhus Amtskommune udarbej-
det det i kopi vedlagte forslag til nye arealer for ~intercamping
og vinteropbevaring.

De pågældende arealer ligger i den eksisterende bevoksning og i
det hele landværts "A-fredningsgrænsen", men er delvis omfattet
af strandbeskyttelseslinien.

Campingvognenevil efter nævnets vurdering ligge lige så skjult af
beplantning på det nu valgte sted, som på det tidligere sted helt
ud mod vejen, og det er nævnets opfattelse, at den valgte nye
placering er i overensstemmelse med vilkårene i Overfrednings-
nævnets afgørelse af 29. maj 1978.

Nævnet kan herefter godkende den ønskede ændring af placering af
campingvogne under vintercamping og vinteropbevaring.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturfredningslovens § 34 ind-
bringes for Overfredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm,
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af blandt andet ansøgeren og forskellige myndigheder .

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pAgældende klageberettigede.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år.

Med hensyn til vejforlægn:ngen henvises til en af nævnet samtidig
hermed truffet afgørelse .

KOPI sendt til:
([) Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13,

2970 Hørsholm.
2. Arhus Amtskommune, By- og landskabskontoret, Lyseng Alle l,

8270 Højbjerg. (j .nr.
3. "Vurderingsrådet" i Ebeltoft kommune.
4. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København

K.
5. Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/museumsinspek-

tør Henning Petersen, Skellerupvej 2 A, 8420 Knebel.
6. Elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, 8900

Randers.
7. Gdr. Kjeld Søndergard, Mariendalsvej lO, Boeslum, 8400 Ebel-

toft.
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Arhus Amtskommune,
Teknisk Forvaltning,
Vejkontoret,
Lyseng Alle l,
8270 Højbjerg.

I Vedrørende hovedlandevej 413, Tåstrup - Ebeltoft Færgehavn, km.
44,2 - 46,0, stianlæg Egsmark Strand - Ebeltoft. Deres j.nr. 9-
04-1-413101-1-89.

Ved skrivelse af 30. oktober 1989 godkendte nævnet et projekt til
fodgængertunnel under den nuværende landevej Tåstrup-Ebeltoft. Ar-
bejdet var en del af arbejdet i forbindelse med den projekterede
færgevej udenom Ebeltoft til Ebeltoft Færgehavn.

•
Arbejderne omfatter anlæg af fodgængertunnel samt skrånings-
og stianlæg på arealer af matr. nr. 11 ~ Egsmark by, Dråby, belig-
gende mellem vejen og Ebeltoft Vig.

Det blev samtidig meddelt, at yderligere anlægsarbejder på land-
siden af vejen ikke stred mod bestemmelser, hvis overholdelse det
påhviler nævnet at påse.

...:

Det areal, hvorpå foranstaltninger skulle udføres, er omfatte~ af
Overfredningsnævnets kendelse af 30. juni 1933 om fredning af a-
realer ved Ebeltoft Viq, pkt. II a), hvorefter der ikke melllem
vejen og vigen må ske bebyggelse, og ej heller opføres plankevær-
ker eller lignende eller beplantning, således at den frie 'udsigt
over vigen skades.

• &
: t ...~
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matr. nr. 11 ~ Egsmerk by, Dråby, forløber i en .fstand af 100 m
fra grænsen for sammenhængende grønsvær eller anden landvegation.

I en nu modtaget ansøgning har Vejkontoret ansøgt om tilladelse til,

at cykelstien langs vestsiden af hovedlandevejen Tåstrup-Ebeltoft
st. 44.380 - 45.460 tillades udført som dobbelrettet cykelsti i ste-
det for de tidligere planlagte cykelstier i begge vejsider.

Projektet omfatter en sideudvidelse af den eksisterende ca. 2 m
brede sti i vestsiden af vejen til en 3 m bred dobbelrettet sti.
Det bliver herved nødvendigt at erhverve ca. 1,5 m af grundene mel-
lem vejen og Ebeloft Vig •

• Herudover vil der blive etableret sti forbindelse ved Nøset for at
skabe forbindelse med hovedlandevejen mod nord, og der vil blive
udfærdiget en mindre regulering af tilslutningen af;v~jen Rønde-
Femmøller-Nøset til hovedvej~n, idet krydset e~ meget uheldsbelas-
tet.

Man har overvejet, om man kunne indskrænke arealerhvervelsen ud mod
vandet, men er veget tilbage fra denne løsning, da dette ville kræ-
ve opførelse af en støttemur langs den dobbeltrettede sti, en løs-
ning som må antages uheldig i naturfredningsmæssig henseende.

Man vil i forbindelse med projektets udførelse søge at bevare flestII muligt af de store træer på strækningen st. 45.670 - 45.780 v.h.s.

Også de arealer, som nu skal erhverves, er omfattet af den nævnte
fredningsbestemmelse, og - i alt væsentligt - tillige af strand-
beskyttelseslinien.

Det er nævnets opfattelse, at bestemmelserne i fredningskendelsen
ikke kan være til hinder for projektets gennemførelse, og at den
relativt ubetydelige udvidelse af cykelstien heller ikke medfører

sådanne gener i naturfredningsmæssig henseende, at projektet bør næg-
tes godkendelse i forhold til strandbeskyttelseslinien.

Nævnet meddeler derfor den til projektets gennemførelse fornødne
dispensation. ,



•

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturfredningslovena § 58 ind-
bringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af
blandt sndet snsøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er kla-
ge iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den oprethol-
des af Over fredningsnævnet.

udnyttet inden 5 år.
-----,

Tilladelsen bortfalder,

ristiansen

KOPI sendt til:LY Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970
Hørsholm.
Arhus Amtskommune, Landskabskontoret, Lyseng Alle l, 827U Høj-
bjerg.
Ebeltoft kommune, Adelgade 11 A, 8400 Ebeltoft.
"Vurderingsrådet" i Ebeltoft kommune.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/Henning Petersen,
Skellerupvej 2 A, 8420 Knebel.
Elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, 8900 Ran-
ders.

~ 8. Kjeld Søndergaard, Mariendalsvej 10, Boeslum, 8400 Ebeltoft.

2.

3.

4.
5.
6 •

• 7.
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Det Danske Hedeselskab
Miljøteknisk afdeling
Jegstrupvej 96 A
8361 Hasselager

............7. august 1990.

HC/hgs FS. 61/90

---------------

• Ved skrivelse af 3. oktober 1989 meddelte nævnet dispensation
til opførelse af 6 stk. pumpestationer i forbindelse med projek-
tering af kloakledning langs Ebeltoft Vig. Pumpestationerne skul-
le anbringes på følgende matr. nr.• PI - matr. nr. 3 a Handrup by, Dråby.
P2 - matr. nr. 2 a Handrup by, Dråby.
P3' - matr. nr. 3 .9. Lyngsbæk by, Dråby.
P4 - matr. nr. 2 h Lyngsbæk by, Dråby.
PS - matr. nr. l f!. Lyngsbæk by, Dråby.
P6 - matr. nr. l u Lyngsbækgård Hovedgård, Dråby.

Ved skrivelse af 10. april 1990 godkendte nævnet, at maksimal-
højden for pumpestationerne forhøjedes fra 1,60 meter over ter-
ræn til 1,80 meter over terræn .

• I en hertil indsendt ansøgning har De nu ansøgt om godkendelse
af et projekt omfattende:

l. en spildevandsledning langs Molevejen med tilslutning til
spildevandsanlægget ved Femmøller Strand.

Denne ledning berører matr. nr. 2 bi, 3 !' 1 ~, l fp, l l, l ad
og l ~ Lyngbæk Hovedgaard, Dråby.

Til anlægget her ønskes på matr. nr. l ~ etableret en pumpesta-
tion med overbygning. Bygningen bliver på ca. 3 x 4 meter. Den
vil blive nedgravet i terræn, så højden ikke bliver over 1,60

e
Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN J P. /l/I !l.-00' 6'-
Akt. nr. 3

Bil.

L V S
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.1 meter.

•
I

•
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Man har overvejet en pumpestation uden overbygning, men overbyg-
ningen er ønskelig.

2. 2 mindre spildevandsledninger berørende matr. nr. l!, l ~'
l Y og 1 u ved Ebeltoft Vig, nær "Molskroen".

Her ønskes yderligere til erstatning for den tidligere godkendte
pumpestation 6 projekteret på matr. nr. l ~' på matr. nr. l !'
umiddelbart opad en eksisterende kiosk- og toiletbygning, opført
en vacuumstation med et grundareal på 4,85 x 3,55 meter og højde
på 3,40 meter.

Arealerne er omfattet henholdsvis af Overfredningsnævnets afgø-
relse af 30. april 1984 om fredning af arealer i Mols Bjerges
nordlige del og Overfredningsnævnets kendelse af 10. oktober
1934 om fredning af arealer ved Ebeltoft Vig.

Repræsentanter for nævnet og Arhus Amtskommune har sammen med
ingeniør Henning Degn fra Hedeselskabet besigtiget forholdene.

Efter at sagen har været drøftet i det samlede nævn, skal man
meddele, at nævnet ikke har bemærkninger til nedgravningen af de
projekterede ledninger under forudsætning af
at nedgravningen foregår så nænsomt som muligt, og
at arealerne efter nedgravningen retableres fuldstændigt.

For så vidt angår spørgsmålet om opførelse af overdækket pumpe-
station på matr. nr ..°1 '!!!,-, skal man meddele, at arealet er fredet
som "forland" til de arealer, som iøvrigt er omfattet af Mols
Bjerge Nord-Fredningen. Nævnet finder det betænkeligt at meddele
tilladelse til en overdækket bygning, men har intet at indvende
imod, at der på stedet etableres en pumpe station uden overbyg-
ning, således at stationen får dæksel i terrænhøjde, og der,
bortset fra nødvendige udluftningsventiler, ikke iøvrigt findes
genstande eller installationer over terræn.

,.....



- 3 -

Det tilføjes, at nævnet intet vil have at indvende imod opførel-
sen af en station som projekteret på den tilstødende ejendom
matr. nr. l ~' smst., såfremt ejerens tilladelse kan opnås. Den-
ne ejendom er alene omfattet af skovbyggelinien efter naturfred-
ningslovens § 47, stk. l. Hvis denne løsning vælges, må bygge-
riet stedse været sløret mod indsigt udefra ved passende beplant-
ning.

For så vidt angår vacuumstationen ved Molskroen, har nævnet ved-
taget at meddele den fornødne tilladelse til opførelsen på betin-
gelse af,
at såvel denne bygning som de tidligere godkendte pumpestationer
behandles med mørk brun træimprægneringsvæske eller lignende i
samme farver.

Dette vilkår er tiltrådt af selskabets repræsentant under besig-
tigelsen.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af bl.a. an-
søgeren og forskellige myndigheder.

, Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen
/

/,

udnyttet inden 5 år.

nævnsformand.
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Ebeltoft kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuset
8400 Ebeltoft
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~_ 15. august 1990
HC/hgs FS. 120/90

------------- Sk MOdtaget,
ov- og Naturstyrersen

1 7 AUG. 1990

I en hertil indsendt ansøgning har kommunen søgt om tilladelse
til opsættelse af ialt 5 campinghytter på Vibæk Camping, matr.
nr. 70 ~, 63 a Ebeltoft markjorder .

Arealet er omfattet af den ved Overfredningsnævnets kendelse af
17. oktober afsagte kendelse om fredning af arealer ved Ebletoft
Vig. Arealet er endvidere delvis omfattet af strandbeskyttelses-
linien.

Overfredningsnævnet har tidligere på nærmere angivne vilkår god-
kendt arealets anvendelse som campingplads.

Nævnet har besigtiget forholdene på stedet sammen med repræsen-
tanter for kommunen og Arhus Amtskommune, Landskabskontoret .

Ebeltoft kommune påviste, hvor de 5 hytter agtedes opført i til-
knytning til en række allerede opførte hytter på stedet. Place-
ringen er valgt, dels fordi kommunen har fundet det landskabe-
ligt bedst at hytterne samles på eet sted, dels fordi det af hen-
syn til udnyttelsen af allerede etablerede el- og vandledninger
vil være mest hensigtmæssigt at placere hytterne som ønsket.

Man har overvejet en placering på den plads,som er forbeholdt
vinteropstilling af campingvogne, men presset er her så stort,
at det er vanskeligt at afse plads til hytterne.

To af hytterne er allerede opsat, men opstillingen af de øvrige
hytter, som er ~!stilt, er udskudt, efter at kommunen er blevet

Miljøministerief
Skov- og Naturstyre1sen
J.nr. SN t:lll I l,. . oo~ l
Akt. nr. l ..
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opmærksom på, at strandbeskyttelseslinien er - og for de øvrige
hytters vedkommende vil blive - overskredet .

.Nævnet finder, selvom hytterne i strid med Overfredningsnævnets
tidligere afgørelser er anbragt søværts strandbeskyttelsen,een-
stemmigt at kunne meddele den til bibeholdelsen af de to opsatte
hytter og opsætningen af yderligere tre hytter som ønsket fornød-
ne dispensation.

Nævnet har herved udover det praktiske forhold til det etablere-
de ledningsnet lagt vægt på, at hytterne kun overskrider strandbe-
skyttelseslinien med relativt få meter, og at det af hensyn til
arealets karakter findes mindst skæmmende, at hytterne anbringes
tæt ved de allerede opførte mindre hytter.

Nævnet må forbeholde sig sin stilling med hensyn til placeringen
af eventuelt senere ønskede yderligere hytter i området.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hersholm, af bl.a. an-
søgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede .

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen ke er udnyttet inden 5 år.
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Nordlig. Fr.dningskr.ds

REG.Ni. o~'-j I o M1gget,
Skov-og Naturstyrelsen

Soncigod. 12 . 8900 Rand.;s 2 S EP. 1991
Telefon 06·437000

Rand .. s. den 3O. a u g u st 1991.
He/ Iv. F.S. 60/91.

Ebeltoft kommune,
Teknisk Forvaltning,
Rådhuset,
Adelgade 11,
8400 Ebeltoft.

I en til nævnet fremsendt ansøgning har kommunen søgt om god-
kendelse af en række foranstaltninger til indretning af offent-
ligt strandareal på matr. nr. 9 iø Egsmark by, Dråby.

Parkeringspladsen er indrettet for~t skaffe offentligheden mu-
lighed for at udnytte arealet og afgrænses mod stranden af en
række sten ca. 30-40 meter fra vandkanten for at hindre, at mo-
toriseret trafik til gene for de badende kører helt ned til vand-
kanten. Endvidere er der på stedet opstillet redningsposter.Dg
flagstang med "Det blå Flag".

Endelig har kommunen op mod skråningen til vejen i parkerings-
pladsens nordlige ende opstillet midlertidig toiletbygning, be-
stående af 2 lejede "skabe" i blå farve. "Skabene" er tilsluttet
afløb til kloakledning langs stranden. Kommunen har, da det ik-
ke har været muligt at få ~skabe" i en mere diskret farve, omgivet
dem med et hegn af trykimprægneret træ, for så vidt muligt at
skjule "skabene" mod indsigt. "Skabene" vil blive nedtaget efter
sæsonen og opsat næste sæson.

Det er på længere sigt kommunens planer med nævnets godkendelse
at opstille et mere permanent toilet.

MiljominiRt.erie1
Skov· og l'latuI'styrelsen
J.nr.SN I 'J.1(t~_~J I
Akt. nr. i



_' Arealet er omfattet- af en af Overfredningsnævnet den 17. okto-
ber 1934 afsagt kendelse angående fredning af arealer ved Ebel-
toft-Vig.

e
1-'•
e

-I

I bestemmelsen indeholdes bl.a. forbud mod opførelse af bygnin-
ger herunder skure m.v.

I denne anledning skal man meddele, at nævnet enstemmigt har ved-
taget at godkende opstillingen af toiletbygningerne, dog på be-
tingelse af, at bygningerne fjernes fra arealet senest med udgan-
gen af august måned 1991.

Nævnet har foreløbig for perioden indtil slutningen af sæsonen
1994 vedtaget at godkende opstilling af tilsvarende toiletbyg-
ninger udført i brun farve, således at der ikke opsættes hegn om-
kring dem. Denne tilladelse er betinget af, at wskabeneft først
opsættes ved sæsonens opstart pr. 1. juni og hvert år nedtages
med sæsonafslutning den 31. august.

Til de øvrige foranstaltninger har nævnet meddelt en ikke tids-
begrænset dispensation.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for 0-
verfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af blandt an-
det ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

nævnsforlDand.



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Norclllge Fr.clningskr.cls

REG.Nk ~CJ \.00

Sone/god. 12 . 8900 Ronclers
Tele'on 06·437000

Randers, d.n 2 8 . O kt O b e r 1991.

HC/eml. FS. 60/91
Ebeltoft kommune,
Teknisk Forvaltning,
Adelgade,
8400 Ebeltoft.

ModtagetI
Skov-ogNaturstyrelsen

3 O OKT. 1991

J.nr. 24-4-8-05-20-208. Indretning af offentlig strandareal på
.. matr.nr. 9 iø Egsmark by, Dråby.
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Ved skrivelse af 30. august 1991 meddelte nævnet tilladelse til
gennemførelse af en række foranstaltninger, herunder opstilling
af "toiletskabe" på ovennævnte strandareal. Foranstaltningerne
skulle tilsigte at skaffe offentligtheden adgang til arealet og
at bringe forholdene her i en sådan stand, at det var muligt at
markere stedet med "Det blå Flag".

For så vidt opstillingen af "toiletskabene" blev tilladelsen be-
grænset til slutningen af sæsonen 1994, og det blev bl.a. fast-
sat, at "toiletskabene" først måtte opsættes ved sæsonens op-
start pr. 1. juni, og at de hvert år skulle nedtages ved sæso-
nens afslutning den 31. august.

t

Afgørelsen er af kommunen påanket tiloverfredningsnævnet, idet
kommunen samtidig hermed har ansøgt om, at opstillingsperioden
for "toiletskabene" må blive ændret til tidsrummet 15. juni - 20.
oktober hvert år.

Kommunen har herved oplyst, at det, hvis ikke ansøgningen imøde-
kommes, ikke vil være muligt at opretholde "Det blå Flag" på
arealet.

I denne anledning skal nævnet i overensstemmelse med indstilling

\2.. l \/\2.. - 003 \ .J '6
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fra Arhus amt, Landskabskontoret, meddele, at nævnet ændrer af-
gørelsen derhen, at opstillingen af "toiletskabene" i sæsonerne
1991, 92, 93 of 94 hvert år kan ske i perioden fra 15. juni ind-
til 20. oktober.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens
overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970
ansøgeren og forskellige myndigheder.

§ 58 indbringes for
Hørsholm, af bl.a.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er medde)t den på-
gældende klageberettigede.

e
~ Kopi af afgørelsen er tilsendt overfredningsnævnet, men man skal- for ~n-- skyld anmode kommunen om at bekræfte, at anken til

er bortfaldet.
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KOPI er sendt til:
1. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13,

2970 Hørsholm.
2. Arhus amt, Landskabskontoret, Lyseng alle 1, 8270 Højbjerg.

J.nr. 8-70-53-1-701-7-91.
3. "Vurderingsrådet" i Ebeltoft kommune.
4. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbhvn. K.
5. Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/museumsinspek-

tør Henning Petersen, Skellerupvej 2 A, 8420 Knebel.
6. Kristian Albrechtsen, Elmelundsvej 2, Dalbyover, 8970 Havn-

dal.
7. Gårdejer Kjeld Søndergaard, Elsegårdevej 44, Lykkestrup,

8400 Ebeltoft.

Mil it'J ,jaisteriAI

Sko\,- 06 Natw'stYI'elsen
J.nr.SN \':1\\\\~-ao~1
fikt nr. .3



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Nordlig. Fr.dningskr.ds

REG. NR. sc) L O O
Sondgad. 12 • 1900 Rond_s
TeI.fan 06·437000

Rand.rs, den 11. december 1991.

HCjeml. FS. 201/90

Ebeltoft kommune,
Teknisk Forvaltning,
Postboks 131,
Adelgade,
8400 Ebeltoft .

S MOdrkov_ o 8Qet /
g l'IJa'u' - ""f ~. ,.... _ Q/sen

.. ULt_. 1fJ.Q1

•
I Vedrørende område omfattet af lokalplan nr. 159 Ebeltoft Skude-

havn.

Kommunen har overfor nævnet ansøgt om godkendelse af, at der i
tilslutning til Ebeltoft Skudehavn, omfattet af ovennævnte lokal-
plan, på et areal af en del af matr.nr. 127 ~ Ebeltoft markjor-
der - på kortbilag tillokalplanen betegnet a - kan henlægges
mindre b~de (joller)i vintersæsonen fra den 1. oktober til den
15. juni.

Arealet er omfattet såvel af strandbeskyttelseslinien efter na-
turfredningslovens § 46, stk. 1, samt af den gennemførte fred-
ning af arealer omkring Ebeltoft Vig, som indeholder forbud mod
udsigtshæmmende foranstaltninger.

Arealet er opfyldt efter gennemførelsen af fredningen.

Nævnet har tidligere meddelt principiel godkendelse af lokalpla-
nen.

, .,
"

Det pågældende areal var efter planen oprindeligt friholdt for
anvendelse, men det har, efter at antallet af både, som er op-
lagt på stedet om vinteren, er vokset, været nødvendigt at finde
særskilt plads til oplægning af joller udenfor det hertil god-
kendte areal.

~ cl'b l'O \~ qf I -=J. -C5C~ I

es-
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Sagen har været behandlet i møde i nævnet.

Nævnet har herved enstemmigt vedtaget at godkende arealets anven-
delse til vinteroplægningsplads for mindre både (jolleT) ,~'dog
kun i tidsrummet fra den 1. oktober til den 15. juni, svarendej:.
til det tidsrum bådoplægningen kan ske indenfor det hertil 'udlag-'
te område mrkt. II på lokalplankortbilaget.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970
søgeren og forskellige myndigheder.

§ 58 indbringes for
Hørsholm, af bl.a. an-

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

Det bemærkes udtrykkeligt, at nævnet stiltiende har godkendt, at
arealet er taget i brug til formålet i sæsonen 1. oktober 1991

15. juni

KOPI er sendt til:
1. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13,

2970 Hørsholm.
2. Arhus amt, Landskabskontoret, Lyseng alle 1, 8270 Højbjerg.

J.nr. 8-70-53-1-701-1-87.
3. Danmarks naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbhvn. K.
4. "Vurderingsrådet" i Ebeltoft kommune.
5. Danmarks Naturfredningsforening Lokalkomite v/museumsinspek-

tør Henning Petersen, Skellerupvej 2 A, 8420 Knebel.
6. Kr. Albrechtsen, Elmelundsvej 2, Dalbyover, 8970 Havndal.
7. Gårdejer Kjeld Søndergaard, Elsegårdevej 44, Lykkestrup,

8400 Ebeltoft.



00391. 00

DISPENSATIONER>

Afgørelser -' Reg. nr.: 00391.00

Dispensationer i perioden: 21-08-1992 - 26-10-2000



REG.NR. 30 ~.o a
OVERFREDNINGSNÆVN ET KOPI TIL

ORIENTERING
Slots marken 15
2970 Hørsholm
Telefon 45 76 57 18 BJ /lh

Ebeltoft Kommune
Rådhuset
8400 Ebeltoft

21. august 1992

J.nr. 151-15

1.. Ebeltoft Kommune har den 4. december 1991 ansøgt Fredningsnævnet for Århus
Amts Nordlige Fredningskreds om tilladelse til at udvide den kommunen til-
hørende Vibæk camping med ca. 4000 mZ samt til at indrette et grønt område
syd for campingpladsen.

Fredningsnævnet har videresendt sagen tilOverfredningsnævnet til afgørelse
på grund af habilitetsproblemer i forhold til det kommunevalgte medlem, der
er medlem af kommunalbestyrelsen, og suppleanten, der er medlem af Danmarks
Naturfredningsforenings lokalkomite.

Såvel campingpladsen som de arealer, der nu berøres af kommunens projekt,
er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober 1934 om fred-
ning af arealer ved Ebeltoft Vig samt af Strandbeskyttelseslinien efter
naturfredningslovens § 46. Arealerne skal stedse henligge i tilstanden på
fredningstidspunktet og må bl.a. ikke dyrkes, beplantes eller bebygges.
Almenheden har fri adgang til at færdes og opholde sig på arealerne. Dog
kan kommunen fastsætte regler til regulering af almenhedens adgang i det
omfang det er nødvendigt for at sikre ordnede forhold m.m.

Ved tillægskendelser af henholdsvis 21. februar 1938 og 25. oktober 1977
har Overfredningsnævnet på nærmere vilkår tilladt, at der på det fredede
område anlægges en sportsplads på 130 m gange 15 m, samt at et ca. 50 m
gange 100 m stort friareal nord for de hidtil godkendte træningsbaner an-
vendes til idrætsformål for en femårig periode.

Fu 1().1
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Selve campingpladsen er anlagt i 1947 med dispensation fra fredningsbestem-
melserne meddelt af Overfredningsnævnet. I 1958 blev der af FDM uden for
det fredede område anlagt en ny selvstændig campingplads. Senere er der på
begge campingpladser opført tidssvarende servicebygninger m.v., og der har
efterhånden fundet en udvidelse sted af campingpladserne ind på de fredede
arealer.

I 1978 gav Overfredningsnævnet dispensation til at bibeholde campingplad-
serne, i den udstrækning de havde på daværende tidspunkt, dog at den yder-
ste række enheder, der lå ganske tæt på selve stranden, skulle fjernes.

I 1989 har fredningsnævnet godkendt et projekt til regulering af hovedvej
413 ud for sidevejen Strandgårdshøj. Gennemførelsen af dette projekt har
betydet en beskæring af campingpladsens areal med ca. 3.800 m2. En del af
det afskårne areal blev benyttet til vinteropbevaring af campingvogne.
Fredningsnævnet har herefter ved en afgørelse af 20. november 1989 tilladt,
at der inden for campingpladsens areal udlægge s andre arealer til vinter-
campering og til vinteropbevaring. Tilladelsen blev ikke påklaget.

Nævnet udtalte i forbindelse med ovennævnte afgørelse af 20. november 1989,
at man måtte anse de aktuelle problemer for campingpladsen for løst på en
såvel for campingpladsens fremtidige drift som i naturfredningsmæssig hen-
seende tilfredsstillende måde. Det var herved forudsat - selvom det ikke
direkte fremgår af afgørelsen eller af nævnets referater - at den godkendte
vejforlægning ikke skulle kunne medføre krav om inddragelse af erstatnings-
arealer under campingpladsens areal.

Kommunens ansøgning om en udvidelse af campingpladsen med et ca. 4000 m2

stort fredet areal mod syd er begrundet med henvisning til, at camping-
pladsen har måttet afgive ca. 3700 m2 til vejanlægget.

Herudover ønsker kommunen, at der etableres er større grønt område syd for
campingpladsen og ned til kolonihaverne nord for Hotel Ebeltoft Strand.
Dette indebærer, at depot for bundgarnspæle skal flyttes, samt at eksiste-
rende stadion nedlægges, træer og klubhus fjernes. Der vil herefter kunne
etableres et stort grønt område med badestrand beliggende tæt ved Ebeltoft
gamle bykerne.
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Århus Amt, Landskabskontoret har bl.a. udtalt, at man finder den ansøgte
udvidelse af campingpladsen yderst uheldig, fordi udsigten fra Færgevejen
vil blive påvirket, ligesom opholdsarealer for almenheden vil blive redu-
ceret. Amtet vil efter sagens afslutning vurdere, om der er behov for at
rejse en ny fredningssag til løsning af delproblemer.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at der ikke foreligger sådanne gan-
ske særlige forhold, der kan betinge en dispensation fra strandbeskyttel-
seslinien eller fra fredningskendelsen fra 1934. En tilladelse til udvi-
delse af campingpladsen inden for de fredede arealer må derfor kræve æn-
dring af fredningen efter bestemmelsen i naturfredningslovens § 34 a. For-
eningen henviser i denne forbindelse også til, at der er planer om en revi-
sion og udvidelse af fredningen fra 1934.

Skov- og Naturstyrelsen har udtalt, at man er enig i behovet for en revi-
sion af fredningen, og at en revision på initiativ af Danmarks Naturfred-
ningsforening og i forståelse med Århus Amt er medtaget i Handlingsplanen
for fredninger, men at man ikke påtænker at være medinitiativtager til en
sådan sag.

Overfredningsnævnet skal udtale:

TilOverfredningsnævnets afgørelse foreligger alene spørgsmålet, om den af
Ebeltoft Kommune ansøgte udvidelse af campingpladsen og indretning af grønt

4It område syd for campingpladsen kan tillades som en dispensation efter natur-
fredningsloven § 34, eller om der efter reglerne i naturfredningsloven § 34
a må rejses fredningssag til ændring eller ophævelse af de tidligere fred-
ninger.

Efter lovens § 34 kan der meddeles dispensation fra en fredningsbestemmel-
se, når det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens formål. Vide-
regående afvigelser fra fredningsbestemmelser samt ændringer og hel eller
delvis ophævelse af fredningsbestemmelser kan efter lovens § 34 a kun fore-
tages efter reglerne i lovens §§ 12, 13 og 17, d.v.s. efter reglerne om
gennemførelse af nye fredninger, jf. lov om naturbeskyttelse §§ 36, 37 og
40.
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Denne forskel i kravene til sagsbehandlingens form må tillægges stor betyd-
ning for fredningens bestandighed, og den nødvendige afgrænsning mellem lo-
vens § 34 og § 34 a kan ikke påvirkes af, om en ansøgt fravigelse forekom-
mer rimelig.

En tilladelse til at det ansøgte areal inddrages til udvidelse af camping-
pladsen og den i forbindelse hermed påtænkte ændrede arealdisponering syd
for campingpladsen vil medføre en ganske væsentlig ændring af de eksiste-
rende forhold og indebærer således en videregående afvigelse fra frednings-
bestemmelserne. Det ansøgte kan derfor ikke tillades i medfør af natur-
fredningslovens § 34.

I sagens behandling har deltaget samtlige af Overfredningsnævnets 11 med-
lemmer. Afgørelsen er enstemmig.

Med venlig hilsen

Bent Jacobsen
viceformand
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UDSKRIF1'
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

'. ,...-
Den 26. april 1993
Sag nr. 35/1993

o·

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
at opføre en ny toiletbygning på
vibæk camping på et areal, der er
omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 19. maj 1978 om fredning
af arealer ved Ebeltoft Vig.

.....

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Kjeld Søndergaard.
Der foreligger ansøgning af 19. februar d.å. fra Ebeltoft
kommune som ejer af arealet.
Århus Amt, Landskabskontoret, har i skrivelse af 9. marts
1993 anbefalet det ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte.

f,yrvtt 1'z,lM.,
Jørgån 'Jensen.

J

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives •..,.skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

Miljøministeriet
.\:~v- ogNaturstyrelsen

J.nr. SN 1211 11'1. - 00 '?:> \
A~t. nr. \0

~.
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U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

"C(;~r~''2t;
Sko\, ...;:) ,,'t 'l ['''·I ...~ts~'''

." ......
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Den 24/9 1993
Sag nr. 97/1993

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående indsigelse mod amtets/
Fredningsnævnets afvisning af gen-
behandling af Ebeltoft Vig-frednin-
gen.

! sagen, der har
Fredni~ssnæv~ets

været behandler skriftligt,
formand, donmer Jørge:~

har del tage~
Jensen, det

amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Kjeld Søndergaard.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 29. juni 1993 - var til
stede.
Århus Amt, Natur og Miljø,
naturbeskyttelsesloven ikke hjemler
indsigelse mod amtets afvisning af at
for kystarealerne langs Ebeltoft Vig.
Fredningsnævnet kan herefter henholde sig til Århus Amt,
Natur og Miljøs skrivelse af 19. juli 1993 .

har oplyst, at
ret til at gøre

rejse ny fredningssag

• Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives sk~iftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening , Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt
samt Skov- og Naturstyrelsen.

, - , , -, ,',:L;en
I 'J. 11/12, (te;})!

1/
:~



U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 27. oktober 1994
Sag nr. 77/1994

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
opførelse af en 9 m2 stor gæstehytte
på ejendommen matr. nr. 2 k Handrup
by, Dråby, der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 17.
oktober 1934 for arealer langs
Ebeltoft Vig .

• Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, det
kommunevalgte medlem, Jacob Møller, og sekretæren,
retsassessor Grethe opstrup.
For Århus Amt, Natur og MiljØ, mødte ekspeditionssekretær
E.H. Mikkelsen.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 29. juni 1994 - var til

stede.
Ansøgeren, Lisi Ellen Margr. Olivarius, var mødt ved
svigerdatteren, Dorthe Olivarius.
Endvidere mødte Lund, Ebeltoft kommune.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Århus Amt, Natur og Miljø, har ikke kunnet anbefale det
ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
afslag på det ansøgte, da det vil være i strid med
fredningens formål.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.

i ~



U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 9. december 1994
Sag nr. 97/1994

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
afholdelse af max. 10 arrangementer
årligt til velgørende formål på
ejendommen matr. nr. 70 a Ebeltoft
markjorder, der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 17.
oktober 1934.

• Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, det
kommunevalgte medlem, Jakob Møller, og sekretæren,
retsassessor Grethe Opstrup.
For Århus Amt, Natur og Miljø, mødte ekspeditionssekretær
E.H. Mikkelsen.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 14. oktober 1994 - var
til stede.
Ansøgeren, Ebeltoft kommune, var mødt ved formanden for
teknisk udvalg, Ole Bjerregård, og afdelingsingeniør F. Lund.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Århus Amt, Natur og Miljø, har ikke haft indvendinger mod det
ansøgte .
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte samt hegning i forbindelse med
arrangementernes afholdelse på vilkår, at hegnet fjernes
umiddelbart efter.

•

4~[""UM,1Jøl~'Ef.n5'ensen.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.

::llormmsrcnct
'",;,(jv- ()~~.NatUl'stYl'ClSen
J.m. S~J I ') , \ J \ L' :.':J ~~ \ Al.
t\:,t. nr. t S
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Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening , Dansk ornitologisk Forening i Århus Amt
samt Skov- og Naturstyrelsen .

•



U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 9. december 1994
Sag nr. 107/1994

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
ændring af tagkonstruktionen og
beklædningen på et eksisterende hus
på ejendommen matr. nr. 4 q Lyngsbæk
by, Dråby, der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 17.

oktober 1934 .

• Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, det
kommunevalgte medlem, Jakob Møller, og sekretæren,
retsassessor Grethe Opstrup.
For Århus Amt, Natur og Miljø, mødte ekspeditionssekretær
E.H. Mikkelsen.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Århus Amt, Natur og Miljø, har ikke haft indvendinger mod det
ansøgte.
Fredningsnævnet meddel te efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte .

• ~'ft'jhj ~'I~
Jør(gerpJensen.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

4t Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
, ::; ifimll11:~rCrIct

";:~I)V- IX; .Nah":l'stYJ'elSen
,J..-·t.c:;~ l')\lIll. - .:h) 'J, \ ~l.

--' '
'<\,:'l. nr, \' {
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fredningsforening , Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt
samt Skov- og Naturstyrelsen.
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 14/03-96

Ebeltoft Kommune
Teknisk forvaltning
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

~,liori~r:U;~U

SlcoVu og Na:UlSVY"Øls~11l
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Vedr. j.nr. 8/1996 - matr.nr. 21 Lyngsbæk by, Dråby - Deres j.nr. S1020323A.

I skrivelse af 22. januar 1996 har kommunen for ejeren Grethe Petersen, ansøgt om til-
ladelse til udvidelse af det eksisterende sommerhus samt opførelse af en carport på
ovennævnte ejendom, beliggende Kystvejen 20.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober 1934 om
fredning af arealer ved Ebeltoft Vig.

Udvidelsen af sommerhuset sker ved sammenbygning af hovedhus og anneksbygning,
og carporten på cirka 45 m2 opføres i en eksisterende nåletræsbeplantning tæt på Kyst-
vejen.

Da de ansøgte byggearbejder ikke vil hindre det frie udsyn over Ebeltoft Vig, og derfor
ikke vil stride mod fredningsbestemmelserne, meddeler Nævnet imedfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i
overensstemmelse med de fremsendte tegninger med beliggenhedsplan, og at den eksi-
sterende beplantning omkring carporten opretholdes og vedligeholdes i videst mulig
omfang til sløring af carporten.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendelse til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

M'S,~ \~~l-,--\~\t\\~-c)DCJl-

\
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg U.nr. 8-70-21-2-701-5-96)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrak Fredninellregister.._Haraldsgade 53, 210D København ø__
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Henning Petersen, Skellerupvej 2
A, 8420 Knebel.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jakob Møller, Vesterkærvej 24, 8400 Ebeltoft

,Grethe Petersen, Kongsvang Alle 2, 8000 Århus C

.,



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

Modraaer l
Skov- og NaturstYrersen.

') ? \j i" J' .qQ~
... J ./~ .j 'J I.)

20/05-96

Ebeltoft Kommune
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

Vedr. j.nr. 44/1996 - udskiftning af carport og udhusbv~in~ i forbindelse med
sommerhuset på matr.nr. 3 af Lyngby, Dråbv, beIi~llende Kystvejen 26, Lyn2s-
bæk - Deres j.nr. Sl020202B .

• Den 22. april 1996 fremsendte Århus Amt en fra Ebeltoft Kommune modtaget ansøg-
ning, hvorefter Erling Rasmussen, Bakkedraget 21, 8400 Ebeltoft søger om tilladelse
til at udskifte en gammel utidssvarende carport samt et lille udhus i tilknytning til et ek-
sisterende sommerhus på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober 1934 om
fredning af arealer ved Ebeltoft Vig.

Den nuværende bebyggelse, som er på 48 m2, ønskes erstattet af en 69 m2 stor bebyg-
gelse til samme formål samt en overdækket terrasse. Den nye bebyggelse placeres tæt-
tere på hovedhuset, og tagbelægningen (stråtag) bliver som anvendt på hovedhuset.

Da den nye bebyggelse vil bidrage til en bedre bygningsmæssig helhed, og da det frie
udsyn over vigen fra vejen ikke ændres, er det Fredningsnævnets opfattelse, at det an-
søgte ikke er i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet tillader derfor i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, det påtænkte byggeri på vilkår, at dette udføres
i overensstemmelse med den fremsendte tegning med beliggenhedsplan.

Klag:evejlednin2

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Narnrfredningsfo.rening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

I_iii"· og Enerftiministeriet
, Skov- og Naturstyrelsen

J.nr. SN 1996- \'lI\/l1.-0CO( ~
Akt. nr. 2



Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

•
Erling Rasmussen, Bakkedraget 21, 8400 Ebeltoft
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-701-4-96)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings loka1komite v/Henning Petersen, Skellerupvej 2
A, 8420 Knebel.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej III, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jakob Møller, Vesterkærvej 24, 8400 Ebeltoft.
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Århus Amt,
Natur og Miljø
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg

REG. NR. 03~\· 00
M~mØ .

Skovo og Naturstyrei~iJ

L5l JUNI 1991

Vedr. j.nr. 52/1997 - dobbeltrettet cykelsti langs Ebeltoft Vig fra Molskroen til
Egsmark.

• I skrivelse af 14. maj 1997 har Århus Amt for Amtets Vej- og Trafikområde ansøgt om
tilladelse til anlæg af en dobbeltrettet cykelsti langs sydsiden af landevejen på stræknin-
gen fra Molskroen til Egsmark. Stien er en fortsættelse af den eksisterende cykelsti-
strækning fra Ebeltoft til Egsmark. Ved to veje til sommerhusområderne nord for vejen
ønskes etableret venstresvingespor . Af skitsen fremgår, at anlægget såvidt muligt place-
res i terræn. Ved de åbne strandarealer og af hensyn til sommerhusejerne langs ruten,
anlægges stien ud for de bebyggede grunde i kørebaneniveau.

Strækningen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober 1934 om
fredning langs Ebeltoft Vig.

Da anlægget ikke findes at være i strid med fredningens bestemmelser, og da stræknin-
gen indgår i Amtets cykelplanrute, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at cykelstien anlægges i
overensstemmelse med den fremsendt principskitse, og at der ikke etableres hegn eller

• beplantning langs cykelstien.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.



Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen,

Kopi er sendt til:

•
Århus Amt, Vej. og TrafIkområdet, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 9-04-1-
521101-1-95)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fre~ningsregister? !!~:,!ldsgade 53, 2100 København,? _
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Henning Petersen, Skellerupvej 2
A, 8420 Knebel
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jakob Møller, Vesterkærvej 24, 8400 Ebeltoft
Ebeltoft Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft

•



TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000 12/06-97

Ebeltoft Kommune
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft KtU. NR. O:J~ \. O o

Vedr. j.nr. 7/1997 - godkendelse af tegninger for carport m.m. på ejendommen
matr .nr. 1 i Lyngsbæk by, Dråby.

• I skrivelse af 19. februar 1997 meddelte Fredningsnævnet tilladelse til opførelse af en
cirka 35 m2 stor carport på ovennævnte ejendom på betingelse af, at endelige tegninger
skulle godkendes af Nævnet.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober 1934 om
fredning langs Ebeltoft Vig.

Kommunen har nu for ejeren Frank. Logan fremsendt tegninger for carportbyggeriet,
som er på 33 m2 og samtidig søgt om tilladelse til opførelse af et redskabsskur i til-
knytning til carporten, således at det samlede areal for carport og redskabssklIr vil ud-
gøre cirka 42 m2.

Da redskabsskuret opføres i tilknytning til carporten, og er af ubetydelig størrelse, kan
fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele tilladelse til
opførelse af carport med redskabsskur på vilkår, at byggeriet udføres i overensstem-
melse med de fremsendte tegninger med beliggenhedsplan.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.



"

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

•

Rita og Frank Logan, Hovedgaden 28, 8400 Ebeltoft
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-701-15-96)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø

- Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Henning Petersen, Skellerupvej 2
A, 8420 Knebel
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jakob Møller, Vesterkærvej 24, 8400 Ebeltoft



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT TJL ORIENTERING
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Hedeselskabet
Miljø-og Energidivisionen
Jegstrupvej 96 A
8361 Hasselager REG.NIt o~~l.oo,

,Vlodt~ye~~
0i<O\fgog Naturstyfeiflal~

;~ [~ AlJf, 19~P'

Vedr. j.nr. 94/1997 - etablering af udløb ved Vibæk Strand i forbindelse med
afvandingsprojekt for Lille Bilsø i Ebeltoft kommune .

•
Den 28. juni 1997 fremsendte Århus Amt en fra Hedeselskabet modtaget ansøgning om
tilladelse til at etablere et udløbsbygværk i forbindelse med afvandingsprojektet ved
Ville Bilsø. Bygværket etableres ved udlægning af en del store sten på strandbredden.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober 1934 om fredning
af arealer langs Ebeltoft Vig.

Da det ansøgte udløbsbygværk ikke er i strid med fredningens intentioner, meddeler
Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det an-
søgte på vilkår, at bygværket udføres som vist på en fremsendt skitse med beliggen-
hedsplan.

• Klageve,jledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Clet 0'<'0 \~~tr\ "t \ I.. \' ~ - ~-a 1-
q



Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

•

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-701-15-97)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Henning Petersen, Skellerupvej 2
A, 8420 Knebel.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jakob Møller, Vesterkærvej 24, 8400 Ebeltoft
Ebeltoft Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
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Ebeltoft Kommune
Teknisk Forvaltning
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft REu.NR. O?>l,. 00·

Vedr. j.nr. 131/1997 - om- og tilbygning af eksisterende sommerhus på matr.nr.
l m Lyngsbæk by, Dråby, beliggende Kystvejen 4, Lyngsbæk - Deres j.nr.
S102033B.

•
Den 11. november 1997 fremsendte kommunen en fra Ingeniørfirmaet Viggo Madsen
A/S modtaget ansøgning, hvor der på ejeren, Ellen Margrethe Stausholms vegne søges
om tilladelse til om- og tilbygning til det eksisterende sommerhus på ovennævnte
ejendom.

Om- og tilbygningen består i, at en eksisterende sidebygning på ca. 17 m2 nedrives og
erstattes med en ny værelsesfløj samt nyt indgangsparti med et samlet areal på 82 m2•

Bygninghøjden på den nye bebyggelse forøges ikke i forhold til højden på den eksiste-
rende bebyggelse.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober 1934 om
fredning af arealer ved Ebeltoft Vig.

Fredningsnævnet har tidligere i skrivelse af 27. juni 1990 tilkendegivet, at man under
forudsætning af, at der ikke bliver tale om at udvide bygningen mod vandet, og at byg-
ningshøjden ikke øges, kan anbefale en om- og tilbygning af det eksisterende sommer-
hus.

Fredningsnævnets afgørelse:

Da det fremsendte projekt er i overensstemmelse med det tidligere godkendte skitsepro-
jekt meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dis-
pensation til projektet på vilkår, at dette udføres i overensstemmelse med de fremsendte
tegninger med beliggenhedsplan, og at den eksisterende beplantning omkring huset op-
retholdes og vedligeholdes til sløring af sommerhusbebyggelsen set fra kystsiden.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet



over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen •
Kopi er sendt til:

Ellen Margrethe Stausholm, Storegade 39, Pindstrup, 8550 Ryomgård
Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S, Bakkekammen 40,4300 Holbæk
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-701-20-97)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Henning Petersen, Skellerupvej 2
A, 8420 Knebel.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jakob Møller, Vesterkærvej 24, 8400 Ebeltoft
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Århus Amt
Vej og Trafik
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg REG.Nit 039). GO

Vedr. j.nr. 21/1998 - tilladelse til etablering af cykelsti langs Ebeltoft Vig fra
Molskroen til Egsmark, rundkørsel, midlertidigt arbejdspladsareal samt
venstresvingsspor , buslommer og parkeringsplads.

Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendte den 26. februar 1998 et fra Vej- og TrafIkom-
rådet modtaget projekt vedrørende anlæg af cykelsti samt rundkørsel ved Fuglsøvej
m.v.

Projektet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober 1934 om fred-
ning af arealer langs Ebeltoft Vig.

Den 12. juni 1997 meddelte Fredningsnævnet dispensation fra fredningen til anlæg af
en dobbeltrettet cykelsti langs Ebeltoft Vig.

Efter at projektet har været til høring hos de berørte myndigheder, samt efter atboldel-
se af et borgermøde, er der udarbejdet et detailprojekt, der har medført en del ændrin-

• ger i forhold til det af Fredningsnævnet i 1997 godkendte projekt.

Fredningsnævnet afholdt besigtigelse den 22. april 1998.

Vedrørende cykelstiprojektet er der senest i marts 1998 foretaget nogle ændringer,
hvorefter der er enighed om forløbet af den dobbeltrettede cykelsti.

Rundkørslen anlægges dels på det tidligere trekantede parkeringsareal ved Fuglsøvej og
dels på arealer, der er omfattet af fornævnte kendelse fra 1934.

Århus Amt, Vej- og Trafikområdet, redegjorde nærmere for projektet i overensstem-
melse med de til Fredningsnævnet fremsendte tegninger/skitser og oplyste, at Amtet
har modtaget en klage fra Danmarks Naturfredningsforening vedrørende anlægget af
rundkørslen. Rundkørslen er planlagt etableret under hensyntagen til trafiksikkerheden.
Den skal placeres således, at den nemt kan ses af trafikanterne, uanset hvorfra de kom-
mer. Der er meget stærk trafik i området om sommeren, herunder også meget svingen-
de trafik. Det er Amtets erfaring, at rundkørsler er det, der virker mest hastighedsbe-
grænsende, idet f.eks. chikaner af forskellig art alene vil dæmpe hastigheden med 2-5



km/t. Man påtænker alene at rydde beplantning i relation til det, der er nødvendigt for .-
etablering af rundkørslen, ligesom man vil prøve at sikre krydsende trafIk med midter- •
heller.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite anførte, at rundkørslen virker overdi-
mensioneret på stedet. Kun tre veje mødes, og der må være andre løsninger på proble-
met, f.eks. miljøveje. Naturfredningsforeningen har ingen indvendinger mod den plan-
lagte cykelsti, men fInder at rundkørslen er unødvendig.

Ebeltoft Kommune kan anbefale, at der meddeles dispensation til det ansøgte, idet man
finder, at rundkørslen er nødvendig af trafIksikkerhedsmæssige hensyn.

Århus Amt, Natur & Miljø, har anbefalet, at der meddeles tilladelse til anlæg af rund-
kørsel på betingelse af, at der ikke sker nogen form for beplantning i rundkørsiens mid-
terø, og at terrænet maximalt hæves 1/2 m i forhold til vejbanernes niveau.

Ingen af de fremmødte havde indvendinger imod ansøgningen om anvendelse af et om-
råde til midlertidigt arbejdspladsareal.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Vedrørende cykelsti:

Da det nu planlagte projekt til anlæg af cykelstien medfører mindre indgreb i de frede-
de arealer end det hidtil tilladte, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det reviderede projekt.

Vedrørende rundkørsel:

To medlemmer lægger vægt på, at den projekterede rundkørsel efter det oplyste vil
medføre en betragtelig øget trafiksikkerhed i området og samtidig vil kunne opfylde
fredningens intentioner om en fri udsigt over Ebeltoft Vig. Under hensyn til, at der ale- •
ne vil ske indgreb i en meget begrænset del af det fredede areal finder disse medlem-
mer, at der bør meddeles tilladelse.

Et medlem lægger vægt på, at trafikregulerende foranstaltninger findes at kunne place-
res udenfor det fredede område, samt at de af Århus Amt, Vej- og Trafik, anførte tra-
fikmæssige problemer må kunne løses uden et så omfattende projekt som en rundkør-
sel, hvorfor dette medlem stemmer for at meddele afslag vedrørende denne del af pro-
jektet.

Afgørelse træffes efter stemmeflertal, og Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på betingelse af,

at der ikke sker nogen form for beplantning i rundkørsiens midterø, og
at terrænet hæves maximalt 1/2 m i forhold til vejbanernes nuværende niveau.

Vedrørende ansøgning om etablering af venstresvingsbås, buslomme og parke-



• ringsplads:

Da de angivne projekter ikke medfører væsentlige ændrede indgreb i de fredede area-
ler, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilla-
delse hertil.

Vedrørende etablering af midlertidigt arbejdspladsareal:

Under henvisning til at der alene er tale om en midlertidig arbejdsplads, som er place-
ret på et forholdsvis jævnt strandoverdrevsareal meddeler Fredningsnævnet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på betingelse

at der alene sker deponering af jordfyld og evt. oplag af materialer på arealet
at arealet afmærkes forud for påbegyndelse af arbejdet/deponeringen
at al jord og evt. deponerede materialer fjernes ved arbejdets afslutning, og
at arealet herefter retableres med et lag strandsand øverst, således at strand- og

• strandoverdrevsplanter får mulighed for at genetablere et vegetationsdække.

Klageveiledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

• Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-701-5-97)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53,2100 København ø



Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
a'Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Henning Petersen, Skellerupvej 2 A, •

8420 Knebel
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Eigil Holm Nielsen, GI. Stationsvej 24, 8400 Ebeltoft
Ebeltoft Kommune, Teknisk forvaltning, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft - Att.
N.C.Madsen
Ebeltoft Kommune, Kloakafdelingen - att. Børge Jørgensen
Hasse Toft, Ravnsvej l, 8400 Ebeltoft
Dorthe Mette Jensen, Molskroen, Hovedgaden 16, Femmøller, 8400 Ebeltoft
Naturklagenævnet under henvisning til klage af 26. marts 1998 fra Danmarks
Naturfredningsforening vedrørende anlæg af rundkørsel.

•

•
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Afgørelse
i sagen om etablering af en rundkørsel ved Molskroen, Femmøller Strand,

Ebeltoft Kommune.

Fredningsnævnet for Århus Amt har den 19. maj 1998 i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, meddelt tilladelse til at etablere en cy-
kelsti langs Ebeltoft Vig fra Molskroen til Egsmark og til at etablere
en rundkørsel ved Molskroen. Tilladelsen er en dispensation fra Over-
fredningsnævnets kendelse af 17. oktober 1934 om fredning af arealer
langs Ebeltoft Vig. En beboer ved Femmøller Strand har påklaget afgørel-
sen til Naturklagenævnet.

Klageren har gjort indsigelse mod, at der er givet tilladelse til at
etablere en rundkørsel på en del af det meget naturskønne fredede område
med udsyn over Femmøller Strands strandarealer og Ebeltoft Vig.

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:

Efter naturbeskyttelseslovens § 86 er klageberettigede efter loven
adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig in-
teresse i afgørelsen.

Beboere i området er ikke klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven,
så klagen kan derfor ikke realitetsbehandles.

JcoOrJ~
Inger Vaaben
Viceformand

/
æ~~

Karen Paabøl
Fuldmægtig

Afgørelsen er ~~~~EtJil!ft§'~\Jti\'l~'t!R~(§bden administrativ myndighed,jf. naturbeskyttelseslovens §82. Eventuel retss

J.nr. SN 1996· \2.\\ J l;l- (J o o~
, 4 JUNI 1998

Akt. nr.

mailto:nkn@nkn.dk
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•
Afgørelse

i sagen om etablering af en rundkørsel ved Molskroen, Femmøller Strand,
Ebeltoft Kommune .

Århus Amt har den 26.' februar 1998 meddelt godkendelse efter naturbe-
skyttelseslovens § 20 og dispensation fra samme lovs §§ 3 og' 15 til
etablering af en cykelsti langs Ebeltoft Vig fra Molskroen til Egsmark,
nogle venstresvingsspor, buslommer, en parkeringsplads, en rundkørsel
ved Fuglsøvej og til midlertidig anvendelse af et areal som arbejds-
plads. Danmarks Naturfredningsforening har påklaget afgørelsen til Na-
turklagenævnet for så vidt angår dispensationen til etablering af rund-
kørslen.

Vejen fra Ebeltoft og sidevejen Fuglsø er meget trafikeret. Rundkørslen
ved Fuglsøvej ønskes anlagt af trafiksikkerhedsmæssige grunde. Krydset
er svært at overskue for bilisterne, idet der er mange små sideveje,
parkerede biler og butikker nær ved krydset. Rundkørslen anlægges del-

• vist på en strandeng og inden for strandbeskyttelseslinien.

I dispensationen efter naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 15 er der bl.a.
stillet vilkår om, at der ikke må ske nogen form for beplantning i mid-
ten af rundkørslen, og at terrænet i midten maksimalt må hæves 0,5 m i
forhold til vejbanernes niveau.

Endvidere berører rundkørslen det område, der er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 17. oktober 1934 om fredning af arealer ved
Ebeltoft Vig. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 19. maj 1998 meddelt
en dispensation fra fredningen. Denne afgørelse er ikke påklaget til Na-
turklagenævnet.

Miljø- og Energiministeriet
J.nr, SN 1996 - \ '} \\ \ \ "J. - ccc<i-e 2 4 SEP. 1998
Akt. nr. \ k,

mailto:nkn@nkn.dk
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Danmarks Naturfredningsforening er imod, at der anlægges en rundkørsel
ved Fuglsøvej, da foreningen finder, at den er overdimensioneret, og at
der er tale om et ret kraftigt indgreb i Ebeltoft Vig - fredningen. An-
lægget vil indebære betydelige terrænændringer inden for strandbeskyt-
telseslinien. Foreningen mener, at anlægget muligvis vil gøre publikums
adgang til et meget benyttet strandområde vanskeligere og farligere end
i dag. Foreningen mener, at en mindre omlægning af det eksisterende T-
kryds i forbindelse med trafikdæmpende foranstaltninger må kunne tilgo-
dese hensynet til parkering og trafiksikkerhed.

Århus Amt har bemærket til klagen, at ca. en tredjedel af rundkørslen
berører arealer, der er omfattet af Ebeltoft Vig - fredningen, mens de
resterende to tredjedele af rundkørslen berører en asfaltbelagt parke-
ringsplads, hvor der er opstillet flaskecontainere og et læskur. qm som-
meren, når parkeringspladsen benyttes fuldt ud, er bilerne og beplant-
ningen syd for pladsen en hindring for det frie udsyn over Ebeltoft Vig,
som fredningen fra 1934 tilsigter at opretholde. Da antallet af parke-
ringspladser skal bevares for at undgå uhensigtsmæssige parkeringer på
vej- og stiarealer og stranden, anlægges der parkeringspladser langs ve-
jens nordlige side, hvor bilerne ikke hindrer udsynet over vejen. Rund-
kørslen anlægges i samme niveau som det nuværende kryds, det vil sige
0,5 m over terræn.

Afgørelse.

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:

Naturbeskyttelseslovens § 15 indeholder et generelt forbud mod at ændre
tilstanden af strandbredder og andre kyststrækninger, der ligger inden
for en afstand af 100 m fra begyndelsen af den sammenhængende landvege-
tation. Efter naturbeskyttelseslovens § 3 gælder et forbud mod ændring
af tilstanden af bl.a. strandenge. Efter lovens § 65, stk. 3, kan en
dispensation kun meddeles i særlige tilfælde.

Der er ikke grundlag for at tilsidesætte amtets vurdering af, at det af
hensyn til trafiksikkerheden er nødvendigt at etablere en rundkørsel det
pågældende sted. Da amtet har oplyst, at flytningen af parkeringspladsen
vil betyde, at der vil blive et frit udsyn over Ebeltoft Vig, som fred-
ningen har til formål at opretholde, er det lagt til grund, at dispensa-
tionen samlet set vil indebære en forbedring af områdets naturværdier.



3

På denne baggrund stadfæstes Århus Amt dispensation af 26. februar 1998
med de fastsatte vilkår efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3, jf.
§§ 3 og 15.

Dispensationen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra
datoen for denne afgørelse, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 .

.-;~._.{1 ""
,J .-::;' .... !' ()....((.:< ~/l"y_c~_...t-..~

Inger Vaaben
Vice formand

/ Karen Paabøl
Fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens §88, stk. 1.



FREDNINGSNÆVNET FOR ARHUS AMT
RETTEN I RANDERS, SANDGADE 12
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21/12-98
Karna Jensen
Vagtelvej 33

8560 Kolind

Vedr. j.nr. 93/1998 - udvidelse af sommerhus på ejendommen matr.nr. 4 i Egsmark
by, Dråby.

• De har søgt om tilladelse til udvidelse af sommerhuset på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober 1934 om
fredning af arealer ved Ebeltoft Vig.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 25. november 1998.

Under besigtigelsen redegjorde De og arkitekt Ole Resting-Jeppesen nærmere for projek-
tet ud fra de til Fredningsnævnet fremsendte tegninger.

Det oplystes i den forbindelse, at det er hensigten af videreføre den eksisterende bebyg-

gelses taghældning, samt at gennemføre udvidelsen på det eksisterende fundament. Ole
Resting-Jeppesen påpegede endvidere beliggenheden i forhold til øvrige ejendomme i
området, ligesom det påpeges, at materialevalget passer til området, og at farverne vil
blive holdt i jordfarver.

Hverken Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, Ebeltoft Kommune eller År-
hus Amt havde indvendinger mod, at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Den ønskede tilbygning vil ikke forringe udsigten i området væsentligt. Da tilbygningen
i øvrigt er harmonisk udformet i forhold til den eksisterende bygning, har Fredningsnæv-
net i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,s tk. 1, besluttet at meddele tilladelse til det
ansøgte.

cvtSlvl '1~b"V'(f<-0009
\.[-



KLAGEVEJLEDNING:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet

over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Na-
turfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i
afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for

sagens videresendeIse til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttel-
seslovens § 66, stk. 1.

•
Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur og Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-701-15-98)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø _
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K

Danmarks Naturfredingsforenings lokalkomite v/Henning Petersen, Skellerupvej 2 A,

8420 Knebel
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Arne Pedersen, Tved Bygade 41, 8420 Knebel
Ebeltoft Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft (j.nr. S0520558A)
Arkitektfirma Ole Resting-Jeppesen,Holme Parkvej 192, 8270 Højbjerg
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

02/02-99

Århus Amt
Natur og Miljø
Lyseng Alle l
8270 Højbjerg

•
Vedr. j.nr. 100/1998 - ændringer af projekt for den dobbeltrettede cykelsti langs
Ebeltoft Vig ~ Amtets j.nr. 8-70-51-8-701-5-97 .

Den 12. juni 1997 meddelte Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. l, tilladelse til anlæg af en dobbeltrettet cykelsti langs sydsiden af landevejen på
strækningen fra Molskroen til Egsmark.

Strækningen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober 1934 om
fredning langs Ebeltoft Vig.

Den 10. november 1998 fremsendte Natur og Miljø en fra Vej- og Trafikområdet mod-
taget ansøgning om tilladelse til mindre ændringer af projektet. I det tidligere projekt
var buslommen placeret øst for Nato Mole. Af hensyn til de omkringliggende helårs-
huse og bækken, der er rørlagt under vejen, flyttes buslommen til umiddelbart vest for
Nato Mole. Desuden etableres en parkeringsplads mellem buslommen/cykelstien og
den nuværende transformerstation. Endelig laves der en fælles adgangsvej til Kystvejen
60 og strandarealet. Fordelen ved denne fælles adgangsvej er, at den nuværende ad-
gang til nr. 60 (cirka 30 m længere mod øst) kan nedlægges. Adgangsvejen til strand-
arealet etableres parallelt med cykelsti og landevej.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Da de foreslåede ændringer af projektet ikke findes at stride mod fredningens bestem-
melser, og da ændringerne vil medvirke til at forbedre de trafikale forhold på den be-
rørte vejstrækning, meddeler Fredningsnævnet i medfør af narurbeskyttelseslovens §
50, stk. l, tilladelse til de ansøgte ændringer i forhold til den tidligere meddelte tilla-
delse.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet



over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

•
Kopi er sendt til:

Århus Amt, Vej- og Trafikområdet, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 9-04-1-
521101-1-95)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø

- 6anmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Henning Petersen, Skellerupvej 2
A, 8420 Knebel
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Arne Pedersen, Tved Bygade 41, 8420 Knebel
Ebeltoft Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 8643 7000

18/03-99

S. ø. Havmøller
Benedikte Alle 23
2690 Karlslunde

Vedr. j.nr. 119/1998 - erstatning af 25 fyrretræer på matr.nr. 4 g Egsmark by,
Dråby.

• Den 21. december 1998 fremsendte Århus Amt en fra Dem modtaget ansøgning om til-
ladelse til at plante 25 fyrretræer til erstatning for et tilsvarende antal skovfyr, som er
blevet fældet i forbindelse med anlægget af den dobbeltrettede cykelsti langs Ebeltoft
Vig.

Ejendommen, der er en ubebygget strandgrund, er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 17. oktober 1934 om fredning af arealer ved Ebeltoft Vig.

Nævnet foretog besigtigelse den 8. marts 1999, hvor De bl.a. anførte, at De altid har
lagt stor vægt på den læ, som beplantningen giver. Da der er tale om fældning af 25
skovfyr i forbindelse med anlæg af cykelstien, finder De det naturligt, at der meddeles
tilladelse til genplantning af et tilsvarende antal træer, der ønskes foretaget mod sydvest
op mod den tilbageværende fyrretræsbeplantning. Samtidig erklærede De Dem indfor-
stået med at fjerne to høje nåletræer, som ikke falder naturligt sammen med den øvrige
beplantning.

Århus Amt har anført, at man ikke kan anbefale det ansøgte, da det har været frednin-
gens formål at bevare den frie udsigt fra landevejen over Ebeltoft Vig.

Ebeltoft Kommune har ikke villet udtale sig imod det ansøgte, da der er tale om erstat-
ning for træer, som har måttet fældes i forbindelse med anlæg af cykelstien.

Fredningnævnets bemærkninger:

Da det har været nødvendigt at foretage fældning af en række træer i forbindelse med
etablering af cykelstien findes det - når henses til ejerens ønske sammenholdt med at
der ikke ville være sket fældning, hvis ikke cykelstien skulle have været anlagt - ud fra
en konkret vurdering rimeligt, at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,

···~"'r"'··"'" ,--_ .....__ --T""' ...............~roJItr,....·



dispensation til at plante 25 skovfyr, maksimalt 2,5 meter sydvest for den nuværende
fyrretræsbeplantning (mod havsiden).

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
,Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeIse til Naturklagenævnet. •
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til: •Århus Amt. Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-701-5-97)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 5]-,~100 Køb_entIa,:,n@
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Henning Petersen, Skellerupvej 2
A, 8420 Knebel
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Arne Pedersen, Tved Bygade 41, 8420 Knebel
Ebeltoft Kommune, aU.Jørgen Andersen, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.
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Vedr. j.nr. 112/99 - Helhedsplan for strandarealet mellem Hotel Ebeltoft
Strand og Vibæk Camping.

Den 8. november 1999 fremsendte Århus Amt en fra Ebeltoft Kommune modtaget
helhedsplan for strandarealet imellem Hotel Ebeltoft Strand og Vibæk Camping.

Strandarealet er delvist omfattet af Fredningsnævnets kendelse af den 30. juni
1933 om fredning af arealer ved Ebeltoft Vig.

Nævnet foretog besigtigelse den 24. november 1999.

Kommunens hovedsigte med projektet er at få området til at fremstå som et åbent
strandareal. Desuden ønsker kommunen, at en del af arealet skal kunne anvendes
som festplads med 5-7 arrangementer pr. år.

Århus Amt anbefaler, at der meddeles tilladelse til det ansøgte på betingelse af:
- at stien befæstes med grus, flis eller lignende (ikke asfalt eller fliser),
- at der ikke sker tærrænregulering af arealet som helhed, samt
- at der afuoldes maksimalt 5 arrangementer årligt af maksimalt 3 dages varighed

på festpladsen.

Endvidere anbefaler Århus Amt:
- at festpladsen tilsåes med samme vegetation som strandoverdrevet iøvrigt og ikke

gødes.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har tilsluttet sig amtets udtalelse.
Dog ønsker Danmarks Naturfredningsforening ikke, at en del af parkeringsarealet
etableres i grus.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Da strandarealet ved helhedsplanens iværksættelse vil komme til at fremstå som et
sammenhængende strandengområde ioverensstemmelse med idegrundlaget bag
Ebeltoft Vig-fredningen, meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelses-



lovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte projekt på vilkår:
at der maksimalt må afholdes 5 arrangementer på festpladsen (inel cirkus) årligt,
og
at arrangementerne må have en maksimal varighed af 3 dage

Tilladelsen gælder foreløbig til november 2004, hvorefter der skal ansøges om
eventuel forlængelse.

Klagevejledning:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklage-
nævnet over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Dan-
marks Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væ-
sentlig interesse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge ( l
for sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har op-
sættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg U.nr.8-70-51-8-727-
20-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Henning Petersen, Skellerupvej
2 A, 8420 Knebel
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brab-
rand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Arne Pedersen, Tved Bygade 41, 8420
Knebel

()
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Vedr. j.nr. 64/2000 - bibeholdelse af hoppeborg på Vibæk Camping i Ebeltoft.

Den 8. juni 2000 har Århus Amt fremsendt en fra kommunen modtaget ansøgning om
tilladelse til bibeholdelse af en "hoppeborg" , opstillet på Vibæk Camping.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober 1934 om
fredning af arealer ved Ebeltoft Vig. Fredningen har til formål at bevare udsigterne
over Ebeltoft Vig, og arealerne må derfor ikke dyrkes, beplantes eller bebygges.

Hoppeborgen, der er oppustelig og som ikke kræver faste installationer, har været op-
stillet på pladsen i de sidste tre år umiddelbart ved bygningerne på ejendommen. Århus
Amt har oplyst, at en del af hoppeborgen i dag rager op over de bygninger, som den er
anbragt i nærheden af. Amtet har endvidere oplyst, at Vibæk Camping har meddelt, at
den nuværende hoppeborg er blevet renoveret, og skal udskiftes om 2 år. Udsigten
over Ebeltoft Vig forringes ikke af det ansøgte, set fra offentlig vej.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Med en placering som ansøgt i forhold til de tidligere tilladte bygninger og beplant-
ning, vurderes hoppeborgen ikke at stride mod fredningens formål, hvorfor nævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddeler tilladelse til bibeholdelse af
hoppeborgen i 2 år, hvorefter den skal udskiftes til en model, der ikke er højere end de
bygninger, den er placeret i tilknytning til.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.
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En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresende Ise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Vibæk Camping, Nrd. Strandvej 23, Vibæk, 8400 Ebeltoft
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-701-6-00)
Natur og Miljø, Planlov - j.nr. 8-70-41-701008-1-00
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø .
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 KøbeDhavn- ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Henning Petersen, Skellerupvej 2 A,
8420 Knebel
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsråds valgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommune valgte medlem af Nævnet, Arne Pedersen, Tved Bygade 41, 8420 Knebel
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Vedr. j .nr. 112/99 - udvidelse af brugen af festpladsen, Ebeltoft.

I skrivelse af 22. december 1999 meddelte Fredningsnævnet i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til udnyttelse af festpladsen på ejendommen
matr.nr. 70 a Ebeltoft markjorder, beliggende mellem Hotel Ebeltoft Strand og Vibæk
Camping på vilkår, at der maksimalt måtte afholdes 5 arrangementer på festpladsen
(inc1. cirkus) årligt, og at arrangementerne maksimalt måtte have en varighed af 3
dage. Tilladelsen blev meddelt foreløbig til november 2004.

Det ansøgte areal er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 30. juni 1933 om
fredning af arealer ved Ebeltoft Vig.

Den 30. juni 2000 har Århus Amt fremsendt ansøgning om udvidet brug af festpladsen
til 5 arrangementer af 4 dages varighed, hvilket Lions Club Mols og "Sommerfest i
Ebeltoft" har ansøgt om.

Århus Amt har ved sagens fremsendelse anbefalet, at der meddeles tilladelse til ialt 5
arrangementer, således at 3 arrangementer kan have en varighed af 3 dage og 2
arrangementer kan have en varighed af 4 dage, alt undere forudsætning af, at vilkårene
fra den tidligere meddelte tilladelse overholdes.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da en udvidelse af 2 af de 5 arrangementer ikke findes at ændre belastningen af
området væsentligt, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, tilladelse til afholdelse af ialt 5 arrangementer årligt på vilkår, at 3
arrangementer kan have en varighed af 3 dage og at 2 arrangementer kan have en
varighed af 4 dage. Dispensationen meddeles fortsat foreløbig til november 2004.

Klagevej ledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
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Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen. ej
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

"Sommerfesten i Ebeltoft" v/Knud Chr. Jensen, Skansebakken 1, 8400 Ebeltoft
Lions Club Mols v/Jeppe Åkjærsvej 19, 84 Ebeltoft
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Henning Petersen, Skellerupvej 2A,
8420 Knebel
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommune valgte medlem af Nævnet, Arne Pedersen, Tved Bygade 41, 8420 Knebel
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•
Afgørelse

i sagen om dispensation fra fredning af arealer ved Ebeltoft Vig i
Ebeltoft Kommune •

Fredningsnævnet for Århus Amt har den 21. juli 2000 i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispenseret fra OVerfredningsnævnets
kendelse af 17. oktober 1934 om fredning af arealer ved Ebeltoft Vig.
Dispensationen er påklaget til Naturklagenævnet af Danmarks Naturfred-
ningsforening ved Ebeltoft-Rønde lokalkomite.

Århus Amt har den 5. juli 2000 meddelt Ebeltoft Kommune tilladelse ef-
ter planlovens § 35 og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15
(strandbeskyttelseslinien) til udvidet brug af festpladsen og parke-
ringspladserne på matr. nr. 70a Ebeltoft Markjorder. Amtets tilladelse
og dispensation er påklaget til Naturklagenævnet af Danmarks Naturfred-
ningsforening en række beboere i området.

Fredningsnævnet meddelte den 22. december 1999 i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § ~O, stk. 1, tilladelse til udnyttelse af festpladsen på
ejendommen matr. nr. 70 a Ebeltoft Markjorder, der ligger mellem Hotel
Ebeltoft Strand og vibæk Camping, på vilkår, at der maksimalt måtte af-
holdes 5 arrangementer (incl. cirkus) på festpladsen årligt, og at ar-
rangementerne maksimalt måtte have en varighed af 3 dage. Tilladelsen
blev meddelt foreløbig til november 2004. Tilladelsen blev ikke påkla-
get til Naturklagenævnet.

Århus Amt har den 12. januar 2000 meddelt tilladelse efter planlovens §

tt. 35 og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 til etablering af
festplads og parkeringspladser på matr. nr. 70a Ebeltoft Markjorder på

Miljø- og EnergiminIstenet
J.nr. SN 1996· \:l \ \I \")\.-cx:>o '7-
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samme vilkår. Amtets har i tilladelsen forudsat, at kun de arrangemen-
ter, der kan have speciel glæde af de smukke omgivelser, og som ikke
støjmæssigt eller på anden måde belaster området for hårdt, bør henlæg-
ges til denne festplads.

Den 30. juni 2000 har Århus Amt sendt fredningsnævnet en ansøgning fra
Lions Club Mols og "Sommerfest i Ebeltoft" om udvidet brug af festplad-
sen til 5 arrangementer af 4 dages varighed.

•
Fredningsnævnet meddelte herefter dispensation til afholdelse af i alt
5 arrangementer årligt på vilkår, at 3 arrangementer kan have en varig-
hed af 3 dage, og at 2 arrangementer kan have en varighed af 4 dage.
Dispensationen er meddelt foreløbig til november 2004 .

Fredningsnævnet for Århus Amt begrundede dispensationen af 22. december
2000 med, at strandarealet ved iværksættelse af den af kommunen fore-
slåede helhedsplan vil komme til at fremstå som et sammenhængende
strandengsområde i overensstemmelse med idegrundlaget bag Ebeltoft Vig-
fredningen. Som begrundelse for dispensationen af 21. juli 2000 har
Fredningsnævnet anført, at en udvidelse af 2 af de 5 arrangementer ikke
findes at ændre belastningen af området væsentligt.

Århus Amt har meddelt landzonetilladelsen og dispensationen fra strand-
beskyttelseslinien på samme vilkår. Amtet gentog den forudsætning, som
var angivet i tilladelsen af 12. januar 2000 om, at kun de arrangemen-
ter, der kan have speciel glæde af de smukke omgivelser, og som ikke
støjmæssigt belaster området for hårdt, bør henlægges til denne fest-
plads.

Amtet har ved fremsendelsen af klagerne til Naturklagenævnet bemærket,
at amtet i tilladelsen ikke har taget stilling til, hvilke arrangemen-
ter, der kan foregå på arealet, da arrangementerne må formodes at vari-
ere fra år til år.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har anført, at foreningen
accepterede fredningsnævnets afgørelse af 22. december 1999 og amtets
tilladelse/dispensation af 12. januar 2000 på baggrund af den betingel-
se, der blev stillet i forbindelse med amtets tilladelse og dispensati-
on om, at kun de arrangementer, der kan have speciel glæde af de smukke
omgivelser, og som ikke støjrnæssigt belaster området for hårdt, bør
henlægges til denne festplads.
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Lokalkomiteen finder, at de arrangementer, som nu ønskes afholdt på
festpladsen - sommerfest med bl.a. tivoli samt kræmmermarked - ikke er
i overensstemmelse med betingelsen om, at kun arrangementer, der ikke
støjmæssigt belaster området for hårdt, bør henlægges til området. Lo-
kalkomiteen er endvidere betænkelig ved den slitage, så store arrange-
menter vil forårsage på den vegetation, som ifølge den tidligere tilla-
delse skal udvikle sig til en naturlig strandengsflora.

Lokalkomiteen har foreslået, at ansøgninger om benyttelse af ar~alet i
hvert enkelt tilfælde skal godkendes af fredningsmyndighederne, da ko-
miteen frygter, at kommunens administration vil indebære meget få be-
grænsninger på typen af arrangementer, der vil blive givet tilladelse
til.

En klager finder, at den givne dispensation er forkert og mener, at
fremgangsmåden er en avanceret salamimetode, hvor man først får byens
borgere til at acceptere et begrænset antal arrangementer af begrænset
varighed, og så i ganske små tempi sørger for en udvidelse. Efter kla-
gerens opfattelse tilgodeser tilladelsen ikke andre interesser end øko-
nomiske.

En anden klage fra en række beboere i området drejer sig om frygt for,
at arrangementerne vil skabe fare i trafikken, trafikstøj og andre
støjgener. Klagerne er bekymrede for, om den givne tilladelse vil blive
udvidet lidt efter lidt, så området til sidst bliver en nærmest perma-
nent tivolipark.

Afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. planlovens § 58,
stk. 2 og naturbeskyttelseslovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgø-
relse.

Efter planlovens § 60, stk. 1, skal klage til Naturklagenævnet, når en
afgørelse er offentligt bekendtgjort, være indgivet inden 4 uger efter
bekendtgørelsen. Århus Amts afgørelse om landzonetilladelse efter plan-
lovens § 35 er offentligt bekendtgjort den 12. juli. Klagefristen udløb
således den 9. august. Klagen fra en række beboere i området er modta-
get i Århus Amt den 10. august og er dermed indkommet for sent. Klagen
må derfor afvises.

--
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Efter naturbeskyttelseslovens § 86 er adressaten for afgørelsen, of-
fentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale for-
eninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, kla-
geberettigede over afgørelser efter loven. Beboerklagen for så vidt an-
går dispensationen fra naturbeskyttelseslovens § 15 må derfor afvises.

Endvidere bemærkes, at fredningsnævnets dispensation af 22. december
1999 og amtets tilladelse efter planlovens § 35 og dispensation fra na-
turbeskyttelseslovens § 15 af 12. januar 2000 står ved magt. I den
foreliggende sag kan Naturklagenævnet kun tage stilling til indholdet i

fredningsnævnets afgørelse af 21. juli 2000 og amtets afgørelse af 5.
juli 2000.

Det følger af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, at fredningsnævnet
kan meddele dispensation fra bestemmelserne i en fredning, når det an-
søgte ikke vil stride mod fredningens formål. Hovedformålet med fred-
ningen af Ebeltoft Vig er at hindre bebyggelse af arealet og i stedet
skabe et sammenhængende strandengsområde med adgang for almenheden.

Indholdet i fredningsnævnets dispensation til anvendelse af arealet son
festplads i yderligere 2 dage pr. år ses ikke at være i strid med fred-
ningens formål. Der findes ikke grundlag for at tilsidesætte frednings-
nævnets vurdering af, at der kan gives dispensation.

Ifølge planlovens § 35, stk. l, må der ikke uden tilladelse foretages
udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af

tt bestående bebyggede og ubebyggede arealer. Planlovens landzonebestem-
melser har bl.a. til formål at sikre hensynet til landskabelige og re-
kreative værdier i det åbne land.

Da arealet i langt størstedelen af året fortsat vil henligge uden akti-
viteter, findes tilladelsen til anvendelse i yderligere 2 dage pr. år
ikke at stride mod de hensyn, som skal varetages med landzonebestemmel-
serne.

Naturbeskyttelseslovens § 15 indeholder et generelt forbud mod at ændre
tilstanden af strandbredder og andre kyststrækninger, der ligger inden
for en afstand af 100 m fra begyndelsen af den sammenhængende landvege-
tation. Formålet med bestemmelsen er at beskytte landets strande og de
umiddelbart bagved liggende kystområder mod indgreb, der kan føre til
forringelse af de landskabelige, biologiske og rekreative værdier, som
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er knyttet til landets kystområder. Efter lovens § 65, stk. 3, kan en
dispensation kun meddeles i særlige tilfælde.

I det konkrete tilfælde ses en udvidelse af anvendelsen med 2 dage fra
15 til 17 dage at have så underordnet betydning i forhold til de be-
skyttelseshensyn, der skal varetages med naturbeskyttelseslovens § 15,
at der ikke findes grundlag for at tilsidesætte amtets afgørelse.

Amtet har i sin afgørelse forudsat, at Ebeltoft Kommune i hvert enkelt
tilfælde vurderer, om det ansøgte arrangement er egnet til afholdelse
på festpladsen. Naturklagenævnet finder ikke grundlag for at fastsætte
vilkår som foreslået af Danmarks Naturfredningsforening om, at hvert
enkelt arrangement skal godkendes af fredningsmyndighederne. Det'bemær-tt kes, at amtet har pligt til at påse overholdelsen af landzonetilladel-
ser, jf. planlovens § 51, stk. 2.

fVvt h Jullt MIA-
Mikkel Schaldemose
viceformand / Marianne Mathiesen

fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jr. planlovens § 58, stk. 3 og naturbeskyttelseslovens §82.
Eventuel retssag dl prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens §62, stk. 1 og naturbeskyttelseslovens §88, stk. 1.
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Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

Vedr. j.nr. 84/2001 - udløbsbygværk på matr.nr 9 iø Egsmark by, Dråby.

Den 19. september 2001 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra kommunen
modtaget ansøgning om tilladelse til at etablere et udløbsbygværk på ovennævnte
ejendom.

Bygværket etableres ved udlægning af en del store sten i strandbredden oven på
nedgravet rør. Fredningsnævnet har tidligere i 1997 meddelt tilladelse til etablering af
et bygværk, men denne tilladelse er ikke blevet udnyttet.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober 1934
vedrørende Ebeltoft Vig fredningen.

Århus Amt har ved sagens fremsendelse anbefalet, at Fredningsnævnet meddeler
dispensation.

Da det ansøgte ikke kan antages at få indflydelse på udsigten over Ebeltoft Vig og
således ikke strider mod fredningens formål, meddeler Fredningsnævnets formand i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

f
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-701-14-01)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Mogens Stendal, Stenledvej 11,
Hyllested Skovgård, 840 Ebeltoft
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Arne Pedersen, Tved Bygade 41, 8420 Knebel
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NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade J5. J360 København K

17/: 33955700
Fax: 33955769
X400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
Internet: nkn@J1kn.dk

1 O JAN. 2002
J.nr.: 97-121/700-0035
Jkw

Afgørelse
i sagen om beplantning ved en ejendom indenfor et fredet område ved

.Ebel toft Vig i Ebeltoft Kommune, Århus Amt.

Fredningsnævnet for Århus Amt har den 5. juli 2001 efter naturbeskyttel-
seslovens § 50 truffet afgørelse i en sag om lovliggørelse af en eksi-
sterende beplantning på ejendommen matr.nr. 2k Handrup By, Dråby i Ebel-
toft Kommune. Fredningsnævnet meddelte afslag på bibeholdelse af be-
plantningen, dog således at dele kunne forblive i nuværende ejers leve-
tid. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af ansøger.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober
1934 om fredningen af strandgrunde ved Ebeltoft Vig. Ejendommen matr. 2k
består af to lodder beliggende på hver side af matr. 2d og begge matrik-

~ ler ejes af ansøger.

Matr. 2k er i 1936 udstykket fra matr. 2a, som på fredningstidspunktet i
1934 var ubebygget. Fredningsnævnet har på denne baggrund fundet, at
fredningens bestemmelser IIa om ubebyggede grunde er gældende for 2k,
uanset ejer- og brugsfællesskabet med 2d.

For matr. 2k gælder derfor fredningens bestemmelser om ubebyggede grunde
- pkt. II a - som anfører, at der ikke på grundene må opføres bygninger
(også skure, lysthuse ol.) og, at der ikke må opføres plankeværker eller

være en sådan beplantning at den frie udsigt over Ebeltoft Vig skades.

Matr. 2d var på fredningstidspunktet bebygget
fredningsbestemelserne i pkt. rIb og som ikke
plantning.

og derfor omfattet af
indeholder forbud mod be-

l,m S1\l200~ Q \ ~ \\ \ \ 't.- 00 ~6
( f fAN 2002

AI<t nr:~

mailto:nkn@J1kn.dk


2

Fredningdsnævnet har endvidere fundet at beplantningen på 2k er i strid
med fredningen, hvorfor der ikke kan meddeles dispensation. Nævnet har
dog fundet under hensyn til at beplantningen har stået upåtalt i adskil-
lige år, at hybenbuske og popler kan bevares i den nuværende ejers leve-
tid. Den øvrige bevoksning, herunder gyvler fjerne bortset fra de gyvel
der står omkring en garage på den østligste lod af 2k.

Klager anfører, at ejendommen (matr. 2d og de to dele af 2k) bør betrag-
tes som en samlet ejendom. Endvidere anføres at beplantningen altid har
stået upåtalt. Ejendommen blev overtaget i 1972 hvor beplantningen fand-
tes og den tidligere ejer som havde overtaget ejendommen i 1934 har for-
talt at der altid har været beplantning på ejendommen. Endvidere anfø-
res, at der i dag er frit udsyn over vigen, idet træernu kun glimtvistt tager udsynet over vigen.

Afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse.

Efter naturbeskyttelseslovens § 50 kan et fredningsnævn meddele dispen-
sation fra fastsatte fredningsbestemmelser, såfremt det ansøgte ikke
strider mod fredningens formål.

Fredningens formål ,for den omhandlede ejendom er at friholde den for be-
o •

byggeIse og bevoksning, som hindre den frie udsigt over Ebeltoft Vig.

I fredningen anføres således at der ikke må "være en sådan beplantning"
som hindrer det frie udsyn over Ebeltoft Vig.

Naturklagenævnet finder, at bestemmelsen må forstås som et påbud om på
fredningstidspunktet at fjerne den daværende eventuelle beplantning som
hindrede det frie udsyn samt som et påbud til ejerne om efterfølgende at
fjerne/vedligeholde beplantning og opvækst således at udsynet over vigen
ikke hindre s ved ny opvækst samt som et forbud mod plantning som hindrer
udsyn over vigen.

Naturklagenævnet er enig med fredningsnævnet i, at der skal tages ud-
gangspunkt i ejendommens bebyggelsesmæssige status på fredningstidspunk-
tet ved vurdering af, om bestemmelserne i fredningens pkt. IIa eller IIb
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skal være gældende, hvorfor bestemmelserne i IIa må lægges til grund fore matr. 2k.

Naturklagenævnet har endvidere ikke fundet anledning til at tilsidesætte
fredningsnævnets vurdering af, at beplantningen er i strid med frednin-
gens bestemmelser samt, at der ud fra en landskabelig vurdering ikke bør
meddeles dispensation.

Naturklagenævnet er endvidere enig med fredningsnævnet i, at under hen-
syn til at beplantningen har stået upåtalt i en lang årrække kan dele aI
den bibeholdes i den nuværende ejers levetid.

på denne baggrund stadfæstes Fredningsnævnet for Århus Amts afgørelse aI
5. juli 2001 med de af nævnet anførte vilkår. Den af fredningsnævnet
nærmere anførte bevoksning skal være fjernet senest 6 måneder efter da-

tt toen for denne afgørelse.

Mikkel Schaldemose/
Vice formand

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jr. naturbeskyttelseslovens §82. Eventuel retssag til pø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens §88, stk. l.
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sand gade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

24/04-03

Ebeltoft Kommune
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

Vedr. j.nr. 17/2003 - ansøgning om tilladelse til opstilling af 5 nyt campinghytter
på Vibæk Camping, beliggende matr .nr. 63 a, 18 d og del af 70 a Ebeltoft
markjorder, beliggende Nordre Strandvej 23, 8400 Ebeltoft.

Ved brev af 7. marts 2003 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra kommunen
modtaget ansøgning om tilladelse til opstilling af 5 nye campinghytter på hver 25 m2 på
ovennævnte campingplads.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober 1934 om
fredning af Ebeltoft Vig.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 2. april 2003.

Det er oplyst for Fredningsnævnet, at de nye hytter hver har en størrelse på 25 m2 og
tænkes placeret i en klynge i umiddelbar tilknytning til de eksisterende 7 hytter på cam-
pingpladsen. Hytterne udføres i oliebehandlet lærketræ med tagdækning af tagpap.

Til brug for Fredningsnævnets vurdering af ansøgningen var der under besigtigelsen
opstillet et prøvehus.

Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet, at der gives tilladelse til det ansøgte og
bl.a. anført, at opførelsen af de ansøgte campinghytter ikke vil forringe udsigten til
Ebeltoft Vig væsentligt, set fra offentlig vej, da udsigten i forvejen er reduceret på
grund af bep lantning.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite er ikke fremkommet med bemærknin-
ger til ansøgningen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da det ansøgte ikke findes at stride mod fredningens formål, meddeler Fredningsnæv-
net i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, tilladelse til det ansøgte.

Klagevejledning

a Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet•
;z.øol -AD ~ ,2. {I /tZ - 002(;



over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Darunarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg U.nr. 8-70-51-8-701-21-02)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister , Haraldsgade 53, 2100 København ø
Darunarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Darunarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Anita Søholm, Skovgårde 31, Agri,
8420 Knebel.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Carl-Johan Nielsen, Skellerupvej 9, 8420
Knebel. e)



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 8643 70 00

24/04-03

Erik Hennings
Lindevej 8
8543 Hornslet

Vedr. j.nr. 25/2003 - ansøgning om tilladelse til udvidelse af sommerhus på
matr .nr. 2 i Lyngsbæk by, Dråby, beliggende Kystvejen 16, 8400 Ebeltoft.

Den 26. marts 2003 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra Dem modtaget an-
søgning om tilladelse til udvidelse af sommerhus med ca. 22 m2 på ovennævnte ejen-
dom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober 1934 om
fredning af Ebeltoft Vig.

Det er oplyst, at det eksisterende sommerhus er på ca. 60 m2• Tilbygningen på ca. 22
m2 opføres i en etage på sydfacaden af sommerhuset. Der er fremlagt bygningstcgnin-
ger vedrørende det ansøgte.

Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet, at der gives tilladelse til det ansøgte, idet
Amtet særlig har anført, at når tilbygningen etableres på sydsiden af sommerhuset og
da højden på tilbygningen er magen til det eksisterende, kan tilbygningen ikke ses fra
vejen. Udsigten over Vigen set fra vejen, ændres således ikke ved at gennemføre det
ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da den ansøgte udvidelse af sommerhuset ikke påvirker udsigten over Vigen, findes
det ansøgte ikke at stride mod fredningens formål, hvorfor Fredningsnævnet i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler tilladelse til det ansøgte på vilkår, at
byggeriet udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og de i øvrigt med-
delte oplysninger.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.
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En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sag~ns videresendeIse til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-701-14-02)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Anita Søholm, Skovgårde 31, Agri,
8400 Ebeltoft
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Carl-Johan Nielsen, Skellerupvej 9, 8420
Knebel
Ebeltoft Kommune, Lundbergvej 2, 8400 Ebeltoft.



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

TIL OH(Ef!JTErW~G

13/05-03
Ebeltoft Kommune
Teknisk Forvaltning
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

Vedr. j.nr. 30/03 - ansøgning om tilladelse til renovering af tagflader på matr.nr.
3 ae Lyngsbæk by, Dråby, beliggende Kystvejen 24.

e Den 14. april 2003 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra kommunen mod-
taget sag, hvor Karsten K. Sperling, Christiansfeldvej 7, 6100 Haderslev, søger om til-
ladelse til at renovere sommerhusets tagplader på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober 1934 om
fredningen af Ebeltoft Vig. Fredningen har til formål at bevare udsigterne over Ebeltoft
Vig.

Sommerhuset på ejendommen er gennem årene sarnmenføjet af ialt 5 bygningsdele,
hvor tagene er dækket med henholdsvis eternitskifer og strå. Renoveringsprojektet be-
står i at udskifte den eksisterende tagkonstruktion med en løsning i gråsort tagpap. Tag-
højder og taghældninger ændres ikke ved projektets gennemførelse.

•
Århus Amt har ved sagens fremsendelse anbefalet, at fredningsnævnet meddeler dis-
pensation, idet amtet har henvist til, at udsigten over Vigen set fra vejen, ikke ændres
ved det ansøgte projekt.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da det ansøgte ikke ændrer på taghøjder og taghældninger, og da udsigten over Vigen
set fra vejen ikke ændres, findes det ansøgte ikke at stride mod fredningens formål,
hvorfor Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler til-
ladelse til det ansøgte.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-

J.nr. SN 2001· '2ll /12 -oo~
i % MAJ 2003

Akt. nr. l6



esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendelse til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Karsten Sperling, Christiansfeldvej 7, 1.th., 6100 Haderslev
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg U.nr. 8-70-51-8-701-17-02)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Anita Søholm, Skovgårdevej 31,
Agri, 8420 Knebel
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Carl-Johan Nielsen, Skellerupvej 9, 8420
Knebel

•



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

Ebeltoft Kommune
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

25/06-03

Vedr. j.nr. 12/03 - ansøgning om tilladelse til opførelse af en tilbygning til
sommerhus på matr.nr. 4 q Egsmark by, Dråby, beliggende Kystvejen 64, 8400
Ebeltoft .

• Den 20. februar 2003 har kommunen for Sigrid Høgh- Dam søgt om tilladelse til opfø-
relse af en tilbygning til sommerhuset på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober 1934 om
fredning af arealer ved Ebeltoft Vig.

Der ønskes opført en 4 m2 stor tilbygning på nordsiden af huset. Tilbygningen skal an-
vendes som udhus.

Sagen har været forelagt Århus Amt, Natur og Miljø, der i skrivelse af 13. juni 2003
har anbefalet, at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

•
Da der er tale om en beskeden tilbygning, der er tilpasset det eksisterende hus, findes
det ansøgte ikke at stride mod fredningens formål, hvorfor nævnet i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler tilladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeri-
et udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger med beliggenhedsplan.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.



Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Sigrid Høgh- Dam, Frederiksberggade 77, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-701-5-03)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø _'
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokal komite viAnita Søholm, Skovgårdevej 32,
Agri, 8420 Knebel
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Carl-Johan Nielsen, Skellerupvej 9, 9420
Knebel

•
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

25/06-03

Ebeltoft Kommune
Lundbergvej 2
8400 Ebeltoft

Vedr. j.nr. 10/03 - ansøgning om tilladelse til udskiftning af taget på sommerhus
på matr.nr. 3 ag Lyngsbæk by, Dråby, beliggende Kystvejen 28, 8400 Ebeltoft .

• Den 6. februar 2003 har kommunen fremsendt en fra Arkitema K/S, Frederiksgade 32,
8000 Århus C, modtaget ansøgning om tilladelse til udskiftning af taget på sommer-
huset på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober 1934 om
fredning af arealer ved Ebeltoft Vig. Efter fredningsbestemmelserne må eksisterende
bygninger på de bebyggede strandgrunde ikke gøres højere end de er nu, og senere op-
førte bygninger må ikke være højere end i en etage.

Den ansøgte udskiftning medfører ikke væsentlig ændring i husets højde. Huset vil
fortsat være i en etage med et tag med en lille hældning.

Sagen har været forelagt for Århus Amt, Natur og Miljø, der i skrivelse af 18. juni
2003 har anbefalet, at Fredningsnævnet meddeler tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da den ansøgte udskiftning af tagkonstruktionen ikke findes at stride mod fredningens
formål, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk l, til-
ladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med de frem-
sendte tegninger.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresende Ise til Naturklagenævnet.



Tilladelsen må ikke udnyttes, før klage fristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Arkitema KIS, att. Ole Nielsson, Frederiksgade 32, 8000 Århus C •
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-701-3-03)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite viAnita Søholm, Skovgårdevej 32,
Agri, 8420 Knebel
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Carl-Johan Nielsen, Skellerupvej 9, 8420
Knebel

.~
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• Afgørelse
i sagen om en træbeplantning på en ejendom inden for et fredet område

ved Ebeltoft Vig i Ebeltoft Kommune

Fredningsnævnet for Århus Amt har den 30. april 2002 meddelt afslag ef-
ter naturbeskyttelseslovens § 50 til bibeholdelse af en række fyrretræ-
er på ejendommen matr.nr. 4t Lyngsbæk By, Dråby. Ejerne og Grundejer-
foreningen 0stervang har påklaget afgørelsen til Naturklagenævnet.

Ejendommen er en ubebygget strandgrund, der er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 17. oktober 1934 om fredning af strandgrunde
ved Ebeltoft Vig. For ejendommen gælder fredningens bestemmelser om
ubebyggede grunde - pkt. II a - hvorefter der på grundene ikke må opfø-
res bygninger, herunder skure, lysthuse o.l., plankeværker eller være
en sådan beplantning, at den frie udsigt over Ebeltoft Vig skades.

Efter en anmeldelse fra grundejerforeningen til Århus Amt om, at hele
grunden skulle ryddes fuldstændig for træer i overensstemmelse med
fredningskendelsen, sendte amtet sagen til Fredningsnævnet for Århus
Amt. Det fremgik, at amtet tidligere havde indgået en frivillig aftale
med ejerne om at fjerne en del træer på ejendommen, men at der fortsat
står en række fyrretræer mellem vejen og vigen samt en enkelt enebær-
busk. Det er efter amtets vurdering især rækken af fyrretræer, der for-
styrrer udsigten over Ebeltoft Vig. Amtet havde over for ejerne ,givet
udtryk for, at der med den foretagne rydning ikke var sikkerhed for, at
der ikke ville komme krav om yderligere rydning.,

mailto:nkn@nkn.dk
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Fredningsnævnet besigtigede ejendommen den 10. april 2002, hvor ejerne ~)
oplyste, at fyrretræerne langs ejendommens vestskel er plantet i
1940'erne efter opfordring fra Hedeselskabet. Træerne giver læ til
grunden og danner skel mellem grundene.

Århus Amt indstillede, at rækken af fyrretræer bør fjernes, da de
hindrer den frie udsigt over Ebeltoft Vig. Amtet har desuden henvist
til nogle lignende sager i området. Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite har tilsluttet sig amtets indstilling. Grundejerforeningen
østervang har anført, at de øvrige ubebyggede grunde langs vigen har
fået fjernet al beplahtning for at følge fredningsbestemmelserne. Grun-
den i denne sag er alene delvist ryddet.

Fredningsnævnet har truffet afgørelse om, at fyrretræerne i skellet mod
vest er af en sådan art og størrelse, at de hindrer den frie udsigt
over Ebeltoft Vig, så de skal fjernes. Den øvrige beplantning på grun-
den kan bibeholdes, da denne beplantning ikke hindrer udsynet over
Ebeltoft Vig. Der blev fastsat en frist til den 1. juli 2002 til fjer-
nelse af fyrretræerne.

•
Grundejerforeningen har i klagen anført, at alle træer på grunden bør
fjernes. Foreningen har svært ved at forstå, hvorfor nogle træer ikke
hindrer den frie udsigt over Ebeltoft Vig, mens andre træer gør det.
Desuden bør denne strandgrund behandles ligesom de øvrige ubebyggede
strandgrunde. Da fredningskendelsen i 1934 blev udformet på grundlag af
en opfordring fra Danmarks Naturfredningsforening, finder grundejerfor-
eningen det overraskende, at naturfredningsforeningen kan tilslutte sig
Århus Amts indstilling i sagen, hvorefter ca. 15 mindre og større træ-
er, der står spredt på grunden, ikke skal fjernes. Endvidere har grund-
ejerforeningen foreslået, at Århus Amt fremover skal sørge for jævnlig
rydning af bevoksningen ligesom på de øvrige ubebyggede grunde langs
stranden.

•
Ejerne har bl.a. anført, at hvis træerne stammes op i en højde af ca.
2 m, vil der være en fin udsigt over vigen fra vejen. Klagerne undrer
sig over, at en enebærbusk, der står midt på grunden, kan bibeholdes,
da den efter deres opfattelse dækker mere for udsynet end fyrretræerne.
De har desuden henvist til en afgørelse, som Naturklagenævnet har truf-
fet den 10. januar 2002 i en sag om en ubebygget strandgrund i nærhe-
den. I denne sag blev der, under henvisning til at træerne havde stået
upåtalt i en lang årrække, givet dispensation, så nogle hybenbuske og
popler kan bevares i den nuværende ejers ejertid. Klagerne finder, at
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~ denne sag ligner deres, idet fyrretræerne har .stået upåtalt i den tid,
de kan mindes. Klagerne har henvist til, at ejeren af den ubebyggede
grund i den anden sag har udtrykt sympati for bevarelsen af fyrretræer-
ne, selvom hun har måtte fælde træer på sin grund.

Ejerne har efterfølgende opstammet fyrretræerne og indsendt fotos af
træerne før og efter opstamningen. Udsynet fra vejen over vigen er ef-
ter klagernes vurdering herefter helt frit. I de varme dage i sommeren
2002 var træerne den eneste form for naturlig skygge, hvor barnevogne
blev placeret, og hvor ældre mennesker søgte hen, når varmen på stran-
den blev for voldsom, og hunde blev anbragt i snor.

Endvidere har Århus Amt efter anmodning fra Naturklagenævnet indsendt
fotos taget på ejendommen.

Afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse.

Efter naturbeskyttelseslovens § 50 kan et fredningsnævn meddele dispen-
sation fra fastsatte fredningsbestemmelser, hvis det ansøgte ikke stri-
der mod fredningens formål.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober
1934 om fredning af strandgrunde ved Ebeltoft Vig. I fredningen er det
bl.a. anført, at der ikke må "være en sådan beplantning", at det frie
udsyn over Ebeltoft vig skades.

Naturklagenævnet finder, at bestemmelsen må forstås som et påbud til
ejerne om efterfølgende at fjerne/vedligeholde beplantning og opvækst,
så udsynet over vigen ikke hindres ved ny opv~kst og som et forbud mod
plantning, som hindrer udsynet over vigen.

Naturklagenævnet har ikke fundet grundlag for at tilsidesætte fred-
ningsnævnets vurdering af, at beplantningen med rækken af fyrretræer i
skellet er i strid med fredningens bestemmelser, og at der ud fra en
landskabelig vurdering ~kke bør meddeles dispensation. Men da fyrretræ-
erne siden 1940'erne har stået upåtalt på ejendommen, finder Naturkla-
genævnet dog, at de kan bibeholdes, så længe de nuværende ejere ejer
ejendommen. Hvis træerne vælter eller går ud forinden, skal de dog

" fjernes, og der må ikke ske genplantning.
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Det fremgår endvidere af grundejerforeningens klage, at der er enkelte
andre træer på ejendommen. De står dog ifølge fotografierne tæt ved
skellet ind mod naboejendommen. Naturklagenævnet finder derfor ikke
grundlag for at tilsidesætte fredningsnævnets skøn over, at den øvrige
beplantning på ejendommen ikke hindrer udsigten over Ebeltoft Vig, så
den skal fjernes.

Naturklagenævnet har ikke mulighed for at påbyde Århus Amt regelmæssigt
at foretage pleje på arealet. Dette spørgsmål må afgøres efter Miljømi-
nisteriets bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og fortidsminder
samt tilsyn, hvorefter amtet kan gennemføre plejeforanstaltninger på
ikke statsejede, fredede arealer efter samtykke fra ejerne eller efter
tilladelse fra fredningsnævnet, når dette tjener til at opnå formålet
med fredningen og ikke strider mod fredningsbestemmelserne.

på denne baggrund ændres Fredningsnævnet for Århus Amts afgørelse af
30. april 2002, således at fyrretræerne kan bibeholdes, så længe de nu-
værende ejere ejer ejendommen. Hvis træerne vælter eller går ud forin-
den, skal de dog fjernes, og der må ikke ske genplantning.

Det overlades til fredningsnævnet at sørge for, at der for ejernes reg-
ning i medfør af naturbeskyttelseslovens § 66, stk. l, tinglyses en de-
klaration om, at rækken af fyrretræer skal fjernes, når de nuværende
ejere ikke længere ejer ejendommen, og at fyrretræerne, hvis de forin-
den går ud eller vælter, også skal fjernes.

;;--;; (7 ( /
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Bent Jacobsen

vice formand
Karen Paabøl

fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyllelseslovens §82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder,jf.lovens §88, stk. 1.
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

30/09-03

Ebeltoft Kommune
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

Vedr. j.nr. 55/03 - ansøgning om tilladelse til opførelse af nyt anneks til
sommerhus på matr.nr. 2 e Lyngsbæk by, Dråby, beliggende Kystvejen 8.

Den 20. juni 2003 fremsendte kommunen en fra tømrerfirmaet Peter Vognsen ApS
modtaget ansøgning om tilladelse til opførelse af et nyt anneks til sommerhuset på
ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober 1934 om
fredning af arealer ved Ebeltoft Vig.

Det nye anneks på 56,7 m2 opføres på en eksisterende sokkel. Ifølge den fremsendte
tegning, skal annekset indeholde en selvstændig lejlighed.

Ejendommen er for tiden registreret med et sommerhus på 125 m2, et anneks på 39 m2

og et udhus på 6 m2• Det nuværende anneks ser ud til at indeholde dels beboelse, dels
udhus.

Sagen har været forelagt Århus Amt, Natur og Miljø, til udtalelse. Amtet har i skrivel-
se af 17. september 2003 udtalt, at Natur- og Miljøkontoret efter besigtigelse har kon-
stateret, at der desuden er opført en nyere carport på ejendommen, der dog ikke findes
at være i strid med fredningens bestemmelser. Amtet har anbefalet, at nævnet meddeler
dispensation til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da det ansøgte anneks og den opførte carport ikke findes at være i strid med frednin-
gens bestemmelser, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at annekset udføres i overensstemmelse
med de fremsendte tegninger.

Klagevejledning;

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet;f' over afgørelsen.

Klagebereuigede er:

f}d:



Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeIse til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsæuende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslavens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Tømrerfirmaet Peter Vognsen ApS, Dragsmurvej 27, 8420 Knebel
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-701-9-03)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregistcr, Haraldsgade 53,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Anita Søholm, Skovgårdevej 31,
Agri, 8420 Knebel
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Carl-Johan Nielsen, Skellerupvej 9, 8420
Knebel
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• Fredningsnævnet for Århus Amt

Ebeltoft Kommune
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Tlf. 86 122077
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk:
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 17. september 2004

• Vedrørende journal nr. 92/04 - ansøgning om tilladelse til permanent brug afstrandarealet
mellem Hotel Ebeltoft Strand og Vibæk Camping, Ebeltoft, til festplads samt til tilladelse til
udvidelse af arrangementer.

Fredningsnævnet har den 24. juni 2004 fra Århus Amt modtaget Ebeltoft Kommunes ansøgning om
permanent tilladelse til brug af festpladsen som nævnt ovenfor samt om tilladelse til udvidelse af
antallet af arrangementer.

Den del af arealet der ligger nærmest Ebeltoft Vig, ligger inden for Fredningsnævnets kendelse af
30. juni 1933 om fredning af Ebeltoft Vig.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 31. august 2004.

Den 9. december 1994 meddelte Fredningsnævnet tilladelse til afholdelse af indtil 10 arrangementer
årligt på festpladsen til velgørende formål. Afgørelsen blev påklaget og Skov- og Naturstyrelsen
fastsatte ved afgørelse af 2. maj 1995, at tilladelsen til 10 arrangementer årligt blev tidsbegrænset til
l. september 1997, og at varigheden af de enkelte arrangementer ikke måtte overskride 3 dage.

Den 22. december 1999 meddelte Fredningsnævnet herefter tilladelse til afholdelse af 5
arrangementer årligt af 3 dages varighed. Tilladelsen blev tidsbegrænset til november 2004.
Fredningsnævnet ændrede senere tilladelsen ved afgørelse af 21. juli 2000, således at der blev
meddelt tilladelse til afholdelse af 5 arrangementer årligt, heraf 3 arrangementer af 3 dages
varighed og 2 arrangementer af 4 dages varighed. Ændringen blev tilladt for at give mulighed for
afholdelse af et bestemt arrangement - Sommerfesten i Ebeltoft. Tilladelsen var ligeledes
tidsbegrænset til november 2004. Afgørelsen blev påklaget til Naturklagenævnet, som den 26.
oktober 2000 meddelte, at der ikke fandtes at være grundlag for at tilsidesætte Fredningsnævnets
vurdering af, at der kunne gives en dispensation som meddelt.

Ebeltoft Kommune har nu ansøgt om, at den nuværende tilladelse, som gælder for 5 arrangementer
årligt, gøres permanent, samtidig med at der søges om tilladelse til afholdelse af yderligere 3
arrangementer årligt af l dags varighed .

•
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Århus Amt har oplyst, at det har været nødvendigt for amtet at stille vilkår om, at klargøring af
festpladsen tidligst må påbegyndes 2 dage før et arrangement, og at oprydning skal være afsluttet
senest 2 dage efter arrangementets afslutning.

I forbindelse med besigtigelsen oplyste Ebeltoft Kommune, at der er mulighed for, at nogle af
arrangementerne kan placeres i den anden ende af strandareal et i forhold til, hvor arrangementer
normalt placeres. Hermed vil belastningen af området blive mere spredt. Til støtte for at tilladelsen
gøres permanent anførte kommunen særligt, at det er nødvendigt for kommunens langsigtede
planlægning at vide i hvilket omfang festpladsen må benyttes. Beliggenheden for festpladsen er
attraktiv, og kan sammenlignes med Tangkrogen i Århus, som ligeledes benyttes til arrangementer
med velgørende formål. Kommunens gamle festplads, som ligger omkranset afbeboelse, er ikke
længere stor nok og skal nedlægges.

•
Naboerne Ole Bach og Søren Sejersen protesterede under besigtigelsen mod at der gives en ny
tilladelse til afholdelse af arrangementer på strandarealet. Naboerne har særligt anført, at
arrangementerne medfører meget larm i området, ikke blot mens arrangementet løber af stablen,
men også i forbindelse med opstilling og nedtagning. Sommerfesten er den værste belastning. Ved
en forøgelse af arrangementerne vil der være tale om konstant brug af arealet i sommerperioden.
Naboerne henviste til, at det må være muligt for kommunen at finde en anden placering for
festpladsen.

Århus Amt, Natur & Miljø, har anbefalet, at der gives tilladelse i overensstemmelse med den
nugældende tilladelse, og at tilladelsen på ny gøres midlertidig. Amtet har ikke kunnet anbefale en
udvidelse aftilladelsen. Amtet har særligt anført, at en del af fredningens formål er, at almenheden
skal have fri adgang til at færdes og opholde sig på arealet, og at afholdelse af arrangementer
begrænser offentlighedens frie adgang, idet arealet bliver forbeholdt gæsterne til arrangementerne.
Amtet har endvidere oplyst, at beboerne på adressen Strandvejen 28 og 38 gentagne gange har
klaget over især støj, og over at arrangørerne ikke har overholdt vilkårene stillet for brug af
festpladsen. Set i lyset af disse klager har amtet fundet det vigtigt at understrege, at gentagne
overtrædelser af stillet vilkår for en tilladelse kan betyde, at tilladelsen må trækkes tilbage. Det er
amtets opfattelse, at Ebeltoft Kommune har haft problemer med, at festarrangørerne ikke har
overholdt de af amtet og Fredningsnævnet stillede vilkår for brug af arealet til festplads.
Kommunen har dog forsøgt at stramme op på dette.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har anført, at arealet ikke længere ligner et
strandareal. I øvrigt har foreningen foreslået, at en del af arrangementerne kunne henlægges til
arealet op mod Ebeltoft Strandhotel.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Hovedformålet med fredningen af Ebeltoft Vig er at hindre bebyggelse på arealet og i stedet skabe
et sammenhængende strandengsområde med adgang for almenheden.

Under hensyn til det anførte hovedformål med fredningen, og da Fredningsnævnet vurderer, at
afholdelse af 8 arrangementer om året ikke belaster området væsentligt, samt da det må anses for
afgørende for kommunens langtidsplanlægning, at en tilladelse gøres permanent, meddeler
Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, permanent tilladelse til det
ansøgte på følgende vilkår:.'



• De 8 arrangementer fordeles på 3 arrangementer af maksimal 3 dages varighed, 2
arrangementer af maksimal 4 dages varighed og 3 arrangementer af maksimal 1 dags
varighed.

• Klargøring af festpladsen til de større arrangementer må tidligst påbegyndes 2 dage før et
arrangement og oprydningen skal være afsluttet senest 2 dage efter et arrangements
afslutning.

• Klargøring af festpladsen til endagsarrangementerne må tidligst påbegyndes dagen før og
oprydningen skal være afsluttet senest dagen efter.

• Minimum tre af arrangementerne skal placeres et alternativt sted på strandareal et, således at
samme areal ikke konstant belastes.

• Parkeringsarealerne må kun være tilgængelige/åbne i forbindelse med arrangementer på
festpladsen.

Klagevejledning,jf. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Klageberettigede er:

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
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.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet indenfor tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens
§ 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

~
Per Holkmann Olsen
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Den 22. oktober 2004

Vedrørende journal nr. 128/04 - ansøgning om tilladelse til udvidelse af
vintercamperingsareal, udskiftning af hytter og flytning af vinteropbevaringsareal på matr.
nr. 63 a m.fl. Ebeltoft Markjorder, på adressen Nordre Strandvej 23, 8400 Ebeltoft.

Fredningsnævnet har den 24. august 2004 fra Århus Amt, Natur & Miljø, modtaget Deres
ansøgning om tilladelse til udvidelse afvintercamperingsareal, udskiftning afhytter og flytning af
vinteropbevaringsareal på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 30. juni 1933 og Overfredningsnævnets
kendelse af 17. oktober 1934 om fredning af arealer ved Ebeltoft Vig.
Det angives heri, at fredningen har til formål at bevare tilstanden i Ebeltoft Vig, og arealerne må
derfor ikke dyrkes, beplantes eller bebygges.

• Arealet på Vibæk Camping er omfattet af bestemmelser om fredningsklasser A og B, hvor arealerne
i fredningsklasse B er fredet i samme omfang som i fredningsklasse A blot med den indskrænkning
at græsning uden benyttelse af indhegning er tilladt.

I Fredningsnævnets kendelse anføres om fredningsklasse A:
"At arealet er fuldstændig fredet, således at pågældende areal stedse skal henligge i sin nuværende
tilstand og herefter ikke må indhegnes, afgræsses, dyrkes, beplantes eller bebygges, hvorhos der
hjemles almenheden fri adgang til at færdes på og opholde sig på pågældende areal, idet kommunen
dog naturligvis gennem vedtægt eller anden bestemmelse forbeholder sig at regulere omfang og art
af adgang til ophold på arealerne, for så vidt sådant er nødvendigt til opretholdelse af ordnede
forhold og til opnåelse af den bedst mulige udnyttelse af arealerne til almenhedens bedste."

I kendelsen angives endvidere, at klasse A fredningen gælder for arealet i en bredde af 60 m fra
stranden (daglig vande).

Af Overfredningsnævnets afgørelse fremgår bl.a., at forbud mod bebyggelse skal betragtes som
gældende også for varig anbringelse af større vogne, bestemt til beboelse forbundet med natophold.

mailto:post@aarhus.byret.clk
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Den 29. maj 1978 godkendte Overfredningsnævnet efterfølgende to campingpladser opstået ved
Vibæk i det fredede område. Campingpladsernes afgrænsning mod den offentlige strand skal
markeres med et fodhegn i en afstand af mindst 12 m fra grusvejens midte.
Der blev bl.a. sat følgende vilkår for dispensationen:

at stationær vintercampering ikke må finde sted søverts strandbeskyttelseslinien
at vintercampering skal holdes landværts A-fredningsgrænsen i det beplantede område
at der ved skovvejens udmunding opsættes skiltning om offentligt strandområde.

Den 20. november 1989 meddelte Fredningsnævnet på baggrund afvejregulering affærgevejen
tilladelse til at ændre arealerne for vintercampering. De nye arealer er således beliggende landværts
A-fredningsgrænsen, men er delvis omfattet af 100 m strandbeskyttelseszone. (De to
campingpladser var på dette tidspunkt sammenlagt til en).

• Den 15. juni 1981 meddelte Fredningsnævnet tilladelse til opførelse af 5 campinghytter. Hytterne
placeredes i en bevoksning umiddelbart nord for toilet og servicebygningen.

Den 15. december 1982 meddelte Fredningsnævnet tilladelse til opførelse af endnu 5 campinghytter
i nævnte bevoksning.

Den 24. april 2002 meddelte Fredningsnævnet tilladelse til opførelse af 5 nye campinghytter. Der
eksisterede på daværende tidspunkt 7 campinghytter på canlpingpladsen, således at der på
nuværende tidspunkt findes 12 hytter på pladsen.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 31. august 2004.

Vedrørende udvidelse afvintercamperingsareal:

På grund af stor søgning og venteliste til vintercampering, har De anmodet om tilladelse til
udvidelse afvintercamperingsarealet på pladsen fra ca. 70 pladser til ca. 150 pladser.
Arealet fremgår af de to vedhæftede oversigtskort .• Under besigtigelsen blev det indtil nu anvendte areal for vintercampering og den ønskede udvidelse
besigtiget. I den forbindelse blev det drøftet, hvor grænsen for fredningsklasse A-arealet går på
ejendommen. Ifølge fredningskendelsen går grænsen 60 m fra stranden. En del af det ansøgte
vintercamperingsområde er beliggende indenfor fredningsklasse A-arealet, eksempelvis i det
sydvestlige hjørne af ejendommen. De anførte i den forbindelse, at arealet ikke vil blive benyttet til
de faste campister, men alene til "løse vogne". Endvidere er det områdemæssigt og
pladsinddelingsmæssigt naturligt med en udvidelse ind i fredningsklasse A-arealet de steder, der er
omfattet af ansøgningen.

Både Århus Amt og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har meddelt, at det ikke kan
anbefales, at der gives tilladelse til det ansøgte.
Der er bl.a. henvist til de landskabelige hensyn og specielt anført, at vintercamperingsarealerne bør
placeres landverts A-fredningsgrænsen i beplantede områder og ikke på de strandnære arealer.
Amtet henviser i den forbindelse til godkendelsen fra Overfredningsnævnet den 29. maj 1978, hvor
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• det bl.a. blev sat som vilkår for dispensationen, at vintercampering skulle holdes landverts A-
fredningsgrænsen i det beplantede område.

Vedrørende udskiftning af hytter:

De har oplyst, at der, på grund af råd i de gamle campinghytter, og på grund af efterspørgsel på
mere moderne hytter, ønskes udskiftning af 5 eksisterende campinghytter på hver 16 m2 til 5 nye
hytter på hver 25 m2• Hytterne, der er af samme størrelse som de nyere hytter i området, ønskes
placeret i den eksisterende beplantning i det nuværende hytteområde, omtrent hvor de gamle hytter
er placeret. Hytterne vil blive udført i oliebehandlet fyr eller lærk som males sort eller svensk rød og
med tagdækning af tagpap. De nye hytter er isolerede og med indlagt vand, toilet og afløb.

Både Århus Amt og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har kunnet tiltræde, at der
gives tilladelse til de ansøgte hytter. Amtet har særlig lagt vægt på, at hytterne erstatter allerede
eksisterende hytter og er placeret i et område med beplantning. Amtet har henstillet, at de nye hytter
males i en mat sort farve .• Hytteområdet er angivet på de to vedhæftede oversigtskort.

Vedrørende flytnin~ af vinteropbevarin~sareal:

De har oplyst, at placeringen af vinteropbevaringen for campingvogne ikke er optimal, da de fleste
campister må bruge mange timer på at rengøre vognene, fordi de er placeret under fyrretræer midt
på pladsen, hvor der kommer meget harpiks fra træerne ned på vognene. De ønsker derfor
vinteropbevaringsarealet flyttet til et område tættere på vejen, som angivet på de to vedhæftede
oversigtskort.

Både Århus Amt og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har kunnet anbefale, at der
gives tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

• Efter fredningen af arealerne ved Ebeltoft Vig har Overfredningsnævnet i 1978 godkendt etablering
af campingplads i området. I forbindelse med godkendelsen blev der lagt vægt på, at
fredningsklasse A-arealet ikke inddrages til vintercampering. Grænsen herfor går 60 m regnet fra
stranden (daglig vande).

Fredningsnævnet finder, at den øgede søgning til vintercampering og det deraf følgende ønske om
udvidelse af vintercamperingsarealet er en naturlig del af driften af campingpladsen. Under hensyn
hertil og da en udvidelse indenfor den for længst etablerede campingplads vurderes ikke at stride
mod fredningens formål, meddeler nævnet dispensation, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til
det ansøgte, dog på vilkår at vintercamperingsarealet ikke på noget område af campingpladsen
overskrider 60 m-grænsen i fredningsklasse A-arealet.

Da udskiftning af de eksisterende hytter med større hytter placeret i samme område ikke findes at
stride mod fredningens formål, meddeler nævnet ligeledes dispensation hertil, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, på vilkår at hytterne males i en mørk jordfarve .

•



Endvidere meddeler Nævnet dispensation til flytning afvinteropbevaringsarealet, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Nævnet lægger vægt på, at flytningen sker til et areal, som er
godt afskærmet med beplantning op mod vejen.

Der vedhæftes de ovennævnte to oversigtskort, bestående af luftfoto, dateret 20. august 2004, med
angivelse af områderne vedrørende det ansøgte vintercamperingsområde, vinteropbevaringsområde
og hytteområde, samt "Vibæk Camping" kort med angivelse af pladsnumre og indtegning af de
områder, der er omfattet af ansøgningen.

Klagevejledning, jf. naturheskyttelseslovens § 86 og §87:

•
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Klageberettigede er:

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse iafgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse afnatur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

• Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, j f naturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.

Med venlig hilsen

~ V ~er Ho1kmann Olsen

Kopi af denne afgørelse er sendt til:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-41-701008-1-03)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø•
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Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Anita Søholm, Skovgårdevej 31, Agri, 8420
Knebel
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Carl-Johan Nielsen, Skellerupvej 9,8420 Knebel
Ebeltoft Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
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Fredningsnævnet for Århus Amt
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Bent Fredberg
Vegavej 5 A,
8270 Højbjerg

Tlf. 86 122077
Fax 86 1971 91

E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 8612591 I - 4001
CVR 11 98 62 93

Den 27. juli 2005 .

• Vedr.- j. nr. 100/2004 - spørgsmål om rydning af udsigtshæmmende
beplantning på ejendommen matr. nr. lla Egsmark By, Draaby, beliggende
Kystvejen 78, 8400 Ebeltoft.

Århus Amt har ved brev af 1. juli 2004 anmodet Fredningsnævnet om stillingtagen til spørgsmål om
rydning afudsigtshæmmende opvækst på ovennævnte ejendom. Amtet har oplyst, at der er forsøgt
indgået en aftale med Dem, men at der ikke har kunnet opnås enighed om rydning.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober 1934 - Ebeltoft Vig-
fredningen.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 20. juli 2005.

• Det er oplyst, at Århus Amt har stillet følgende forslag til rydning af den udsigtshæmmende
opvækst:

1. Arealet øst for det østligste læhegn af fyr: AI gyvel samt spredtstående træer
fjernes. Krat af rosa rogusa fjernes, bortset fra lave krat ned mod stranden.
Fjernelse vil bestå i grenknusning, hvis amtet skal udføre arbejdet.
Arealet vest for det vestlige læhegn af fyr: AI gyvel samt spredtstående træer
fjernes. Lave krat af rosa rogusa ned mod stranden bevares. Fjernelse vil bestå i
grenknusning, hvis amtet skal udføre arbejdet.
Området mellem de levende hegn af fyr: De gamle sitka-graner ned mod stranden
fældes. AI anden bevoksning bevares.

2.

3.

Det er oplyst, at der har været afholdt et møde mellem Dem og amtet i 2003 vedrørende rydning af
, opvæksten. På mødet foreslog amtet en rydning af arealet som beskrevet ovenfor. Amtet vil

foretage en årlig slåning af opvækst af gyvel og rosa rogusa m.m., hvilket amtet i øvrigt gør på en
række ubebyggede, fredede strandgrunde langs Ebeltoft Vig. Slåningen vil ske med slagleklipper i
oktober måned, hvor det vurderes, at det går mindst muligt ud over dyrelivet. På mødet protesterede

811l:.0V~ og Naturstyrelsen
J.nr, SN 2001~12.1t/12- oC>Z,
Akt nr. 2.S ~ Bil.
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•
De mod forslaget, da De ikke bryder Dem om arealets udseende efter en slåning og ikke mener, at
det kan være godt for naturen, når alt ryddes. De har i stedet foreslået, at der foretages en udtynding
af bevoksningen og at bevoksningshøjden far lov at være 0,5 meter. Amtet har oplyst, at en
bevoksningshøjde på 0,5 meter godt kan accepteres, men da gyvel let kan nå denne højde på en
vækstsæson, betyder det, at opvæksten skal fældes ved at slås i bund l gang om året. Amtet har
oplyst, at amtet er indforstået med, at ejer eventuelt selv udfører rydningen og det vedligeholdende
arbejde, og i så fald kan der anvendes andre rydnings- og vedligeholdelsesmetoder end den, der er
foreslået af amtet.

Under besigtigelsen tilsluttede Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite sig amtets
indstilling i sagen. Lokalkomiteen henstillede dog yderligere, at rosa rogusaen i området, benævnt
nr. 2, bør holdes under l,S meter.

Ebeltoft Kommune havde ikke bemærkninger til sagen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

•
Ifølge fredningskendelsen må der ikke på ejendommen være en sådan beplantning, at den frie udsigt
over Ebeltoft Vig skades. Herefter, og da Århus Amts forslag til rydning af beplantningen på
ejendommen er passende for at sikre udsigten, finder Fredningsnævnet, at rydningen af den
udsigtshæmmende opvækst på ejendommen skal ske som foreslået af Arhus Amt, jf. beskrivelsen
ovenfor. Nævnet bemærker, at ejer ikke under sagens behandling har erklæret sig indforstået med
selv at påtage sig rydning s- og vedligeholdelsesarbejdet med deraf følgende mulighed for at
anvende andre metoder end foreslået af amtet.

Klagevejledning,jf. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgø~elsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling afklagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.

• Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

': Klageberettigede er:

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres fonnål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

'e



•

Med venlig ·hilsen

~ 'eJ I

Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-8-701-15-04)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Christian Bundgård, Lykkevej 18, Dragsmur,
8420 Knebel
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Suppleanten for det kommunevalgte medlem af nævnet, Arne Pedersen, Tved Bygade 41, 8420
Knebel
Ebeltoft Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
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I\ Fredningsnævnet for Arhus Amt 1\\(t;\oJo O\fj~ u.:> '7I -OD
Retten i Arhus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Tlf. 86 12 2077
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 11. december 2005.

Vedrørende journal nr. 11.01.2005-8, Kystvejen 26,8400 Ebeltoft.

Århus Amt, Natur & Miljø, har i brev af 19. september 2005 til fredningsnævnet afgivet indstilling i
anledning af en ansøgning fra Dem, indgivet til Ebeltoft Kommune, Teknisk Forvaltning den 8.
december 2004, om tilladelse til udvidelse af tagetagen med ca. 14 m2 på ejendommen matr. nr. 3 af
Lyngsbæk By, Dråby, ovennævnte adresse.•
Der er tale om et 155m2 stort sommerhus, der ønskes udvidet ved at bygge sommerhusets tag ud
over en eksisterende altan, der således inddrages til boligareal, samt ved udbygning af eksisterende
kvist. Boligarealet udvides herved med ca. 14 m2

.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 3o. juni 1933, Fredning af arealer
ved Ebeltoft Vig.

Fredningens formål er at bevare tilstanden i området.

Ifølge fredningsbestemmelserne om byggeri gælder det på de bebyggede grunde langs kystvejen i
området

at der ikke må opføres eller indrettes bygninger bestemt til industriel virksomhed,
at bygninger eksisterende på fredningstidspunktet ikke må gøres højere end på

• fredningstidspunktet, og at senere opførte bygninger ikke må gøres højere end l etage.

Århus Amt har anført, at det eksisterende hus er på l etage med udnyttet tagetage, og at det er
amtets opfattelse, at den ansøgte udvidelse af taget strider mod fredningsbestemmelsen om, at
eksisterende bygninger ikke må gøres højere end de er nu.
Det er dog amtets vurdering, at der er tale om et særligt tilfælde, hvor der ønskes foretaget en meget
beskeden udvidelse af sommerhuset som vil få huset til at fremstå mere harmonisk. Amtet har
derfor anbefalet dispensation fra fredningsbestemmelseme.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Nævnets afgørelse træffes på baggrund af det foreliggende skriftlige materiale.
Fredningsnævnet kan tiltræde amtets vurdering, hvorefter der er tale om en meget beskeden
udvidelse af sommerhuset ved forlængelse af eksisterende tag ud over eksisterende altan samt
mindre udbygning af eksisterende kvist, og om at huset vil komme til at fremstå mere harmonisk
efter denne udbygning.
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"I N~vnet finder derfor, at der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 kan gIves dispensatIon

fra fredningsbestemmelserne til det ansøgte projekt.
Opmærksomheden henledes på, at der kræves yderligere tilladelser som nævnt i amtets brev af 19.
september 2005 .

Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
• bestemmer andet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget.

,

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.

Klageberettigede er:

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
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.

Med venlig hilsen

~ ~
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Goumalnr. 8-70-51-8-701-7-05)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Christian Bundgaard, Lykkevej 18, Dragsmur,
8420 Knebel
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
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Den 12. december 2005.

Vedrørende journal nr. 11.01.2005-109, udløsbsværk ved Ebeltoft Vig.

Århus Amt, Natur & Miljø, har i brev af l. november 2005 til fredningsnævnet afgivet indstilling i
anledning af en ansøgning fra Ebeltoft Kommune om tilladelse til etablering af et udløbsværk ved
Ebeltoft Vig på matr. nr. 9 iø Egsmark By, Dråby.•
Bygværket etableres ved udlæg af store sten i strandbredden oven på nedgravet rør.

Fredningsnævnet har tidligere meddelt tilladelse den 26. september 2001.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober 1934 om fredning af
Ebeltoft Vig.

Fredningens formå er at bevare tilstanden i området. Ifølge fredningsbestemmelserne om
ubebyggede grunde må der ikke opføres bygninger, lysthuse, skure eller lignende, og der må ikke
være en sådan beplantning, at udsigten over vigen skades.

Århus Amt har anført, at etableringen af udløbsværket efter amtets vurdering ikke vil få indflydelse
på udsigten over Ebeltoft vig og at det ikke strider mod fredningens formål, hvorfor amtet har
anbefalet, at den tidligere meddelte dispensation fornyes.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Nævnets afgørelse træffes af formanden alene, og på baggrund af det foreliggende skriftlige
materiale.
Af de af amtet anførte grunde finder nævnet, at der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l
kan gives tilladelse til det ansøgte.

Opmærksomheden henledes på, at der kræves yderligere tilladelser som nævnt i amtets brev af l.
november 2005.

Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.

~-.:D\- HIIIrz- ()QZk:,
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• en eventuel klage skal mdgIves skntUlgt tll l'redmngsnævnet, som aerener Vll tremsenoe sagen LU

Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
NaturkIagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.

Klageberettigede er:

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
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.

Med venlig hilsen

.f;Holkmann ~lsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-8-701-5-05)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53,2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Christian Bundgaard, Lykkevej 18, Dragsmur,
8420 Knebel
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Carl-Johan Nielsen, Skellerupvej 9, 8420 Knebel
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Afgørelse

i sagen om beplantning ved en ejendom indenfor et fredet område ved
Ebeltoft Vig i Ebeltoft Kommune, Århus Amt .

Fredningsnævnet for Århus Amt har den 27. juli 2005 efter naturbeskyt-
telseslovens § 50 truffet afgørelse i en sag om rydning af en eksiste-
rende udsigtshærnrnendebeplantning på ejendommen matr.nr. 11a Egsmark By,
Dråby i Ebeltoft Kommune. Fredningsnævnet besluttede at der skule ske
rydning af opvækst på ejendommen efter en af Århus Amt udarbejdet plan.
Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af ejendommens ejer.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober
• 1934 om fredningen af strandgrunde ved Ebeltoft Vig. Efter fredningens

bestemmelser pkt. IIa må der ikke "opføres plankeværker eller lignende
eller være en sådan beplantning at den frie udsigt over Ebeltoft Vig
skades".

Århus Amt har forsøgt at opnå aftale med ejeren af ejendommen om rydning
af udsigtshæmmende beplantning på ejendommen.

Amtet har overfor ejeren foreslået at amtet gennemfører rydning på ejen-
dommen som følger:

1) Arealet øst for det østligste læhegn af fyr: Al gyvel samt spredtstå-
ende træer fjernes. Krat af rosa rogusa fjernes bortset fra lave krat
ned mod stranden. Fjernelse vil bestå i grenknusning, hvis amtet skal
udføre arbejdet.
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2) Arealet vest for det vestligste læhegn af fyr: Al gyvel samt spredt-
stående træer fjernes. Lave krat af rosa rogusa ned mod stranden be-
vares. Fjernelse vil bestå i grenknusning, hvis amtet skal udføre ar-
bejdet.

3) Området mellem de levende hegn af fyr: De gamle sitka-graner ned mod
stranden fældes. Al anden bevoksning bevares.

Da amtet ikke har kunnet opnå enighed med ejer blev sagen indbragt for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Fredningsnævnet besluttede at stadfæste amtets oplæg for pleje af area-
let. Ejer udtrykte under sagen ikke ønske om selv at udføre rydningsar-

.. bejderne, med deraf følgende mulighed for at anvende andre metoder end
foreslået af amtet.

Klager gør gældende, at bevoksningen gennem de seneste årtier har be-
stået af vildtvoksende krat og gyvler som maksimalt opnår en højde mel-
lem ~ og 1~ m. Sammenholdt med en niveauforskel mellem store dele af
arealet og den højereliggende vej, kan man se henover beplantningen fra
vejen og de bagvedliggende ejendomme. Ejendommen har endvidere henligget
i samme tilstand i flere årtier uden at arnt eller andre har påtalt"det-
te.

Da hovedparten af gyvelbevoksningen og rosa rogusa ikke er skæmmende for
udsigten finder klager at der ikke er hjemmel til at kræve bevoksningen
fjernet, hvorfor afgørelsen bør ophæves ... Naturklagenævnets sekretariat har besigtiget området uden deltagelse af
sagens parter.

Afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse.

Efter naturbeskyttelseslovens § 50 kan et fredningsnævn meddele dispen-
sation f~fastsatte fredningsbestemmelser, såfremt det ansøgte ikke
strider mod fredningens formål.
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Fredningens formål for den omhandlede ejendom er at friholde den for be-
byggelse og bevoksning, som hindrer den frie udsigt over Ebeltoft Vig.

I fredningen anføres således at der ikke må "være en sådan beplantning"
som hindrer det frie udsyn over Ebeltoft Vig.

Naturklagenævnet finder, at bestemmelsen må forstås som et påbud om på
fredningstidspunktet at fjerne den daværende eventuelle beplantning, som
hindrede det frie udsyn, samt som et påbud til ejerne om efterfølgende
at fjerne/vedligeholde beplantning og opvækst, således at udsynet over
vigen ikke hindres ved ny opvækst samt som et forbud mod plantning, som
hindrer udsyn over vigen.

e Det er Naturklagenævnets vurdering, at formuleringen "den frie udsigt
over Ebeltoft Vig" ikke skal forstås snævert således at det alene er
havfladen og horisonten, der skal kunne erkendes.

Nævnet finder, at formuleringen "den frie udsigt" må fortolkes således,
at det er den landskabelige helhed - strandarealerne, havstokken og hav-
fladen (Ebeltoft Vig) - der skal kunne erkendes, således at man oplever
landskabet som en sammenhængende helhed.

En forholdsvis lav bevoksning kan muliggøre et udblik over havet men
samtidig sløre den nære kyst og havstokken. Naturklagenævnet finder, at
en sådan bevoksning vil være i strid med fredningens formål, i det om-
fang den har en vis sammenhængende udstrækning og væsentlige dele af ky-
sten dermed sløres, hvilket nævnet finder gør sig gældende i hovedparten
af det omhandlede område.

Naturklagenævnet har på denne baggrund ikke fundet anledning til at til-
sidesætte fredningsnævnets vurdering af, at beplantningen er i strid med
fredningens bestemmelser samt, at der ud fra en landskabelig vurdering
af forholdene bør ske fjernelse af bevoksningerne som anført af amtet,
idet man herved vil sikre at der genskabes en mulighed for at opleve den
landskabelige sammenhæng mellem land og kyst.

Naturklagenævnet skal endvidere bemærke, at man ikke finder at amtet har
udvist passivitet, uanset dele af bevoksningen måtte have henligget i
længere perioder. Der er således over forskellige dele af kysten gennem
årene blevet iværksat rydningsarbejder.
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på denne baggrund stadfæstes Fredningsnævnet for Århus Amts afgørelse af
27. juli 2005, således at Århus Amt bemyndiges til at udføre de ryd-
ningsarbejder, der er nærmere beskrevet i afgørelsen.

I det omfang klager ønsker at udføre rydningsarbejderne helt eller del-
vis, forudsætter Naturklagenævnet at klager nærmere aftaler dette med
Århus Amt.

Viceformand

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder,jf.lovens § 88, stk. I.
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Den 21. maj 2006.

Vedrørende j.nr. 11.01.2005-118 - anmeldelse om opført plankeværk og beplantning på
Kystvejen 22, 24, 26 og 28, 8400 Ebeltoft.

Århus Amt, Natur & Miljø, meddelte ved brev af ll. november 2005 med bilag Fredningsnævnet,
at amtet den 8. juli 2004 havde modtaget en anmeldelse fra Danmarks Naturfredningsforening om
opførelse af plankeværk på ejendommene matr. nr. 3 ad, Lyngsbæk By, Draaby, beliggende
Kystvejen 22,8400 Ebeltoft, matr. nr. 3 ae, Lyngsbæk By, Draaby, beliggende Kystvejen 24, 8400
Ebeltoft, samt matr. nr. 3 af Lyngsbæk By Draaby, beliggende Kystvejen 26,8400 Ebeltoft.
Endvidere var der anmeldt, at der er en så tæt bevoksning på ejendommen matr. nr. 3 ag Lyngsbæk
By, Draaby, beliggende Kystvejen 28, 8400 Ebeltoft, at den frie udsigt over vigen fra vejen er
hindret.

Ejendommene er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 29. maj 1935 om fredning af arealer
ved Ebeltoft Vig.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse mandag den 10. april 2006.

Under besigtigelsen oplyste ejeren af Kystvejen 22, Nina Peschcke-Køedt, at hegnet på
ejendommen var der oprindelig, men at det oprindelige hegn var knapt så højt. Det er nødvendigt at
skærme lidt for indsynet til ejendommen fra vejen.

Karsten Kragh Sperling bemærkede, at hans familie har ejet ejendommen Kystvejen 24 siden
1920'erne. Der har været hegnet og beplantet foran ejendommen fra starten. Det nuværende
plankeværk blev opført, efter at cykelsti en var blevet etableret umiddelbart foran ejendommen. Det
tidligere plankeværk var imidlertid højere end det nuværende. Han bemærkede i øvrigt, at det
bedste kik mod havet fra vejen er der, hvor der nu er indkørsel, således at indsynet er bevaret.

Erling Vestergaard Rasmussen bemærkede, at han har ejet Kystvejen 26 siden 1990. l forbindelse
med etablering af cykelstien blev der fældet ca. 15 store træer samt noget buskads. Der har ikke
tidligere været plankeværk, men derimod buskads foran ejendommen. Han har således forhandlet
med amtet om højden på et plankeværk og fået oplyst, at han kan etableret et plankeværk på
maksimalt 1,80 meter. Inden cykelstiens etablering gik beplantningen længere ud på vejen.
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Arhus Amt, Natur & Miljø, at det er amtets vurdering, at de opførte plankeværker er i strid med
fredningens bestemmelser og formål, og at det derfor ikke kan anbefales, at der meddeles
dispensation til disse. Dog vil der kunne bibeholdes hegn de steder, hvor der også før fredningen var
hegn, dog helst i en højde, således at udsynet over kysten bevares.

Fredningsnævnets afgørelse og begrundelse:

For så vidt angår den tætte bevoksning på Kystvejen 28 er der ingen bestemmelser, der forbyder
beplantning, som på de ubebyggede grunde. Fredningsnævnet har derfor ikke fundet anledning til at
foretage sig yderligere i relation til denne ejendom.

For så vidt angår ejendommene beliggende Kystvejen 22 og 24, Ebeltoft, har Fredningsnævnet lagt
vægt på ejernes oplysning om, at der også forud for fredningen var hegn på ejendommene.

Henset hertil, og henset til det behov, der er for afskærmning efter etablering af den offentlige
cykelsti umiddelbart foran ejendommene, har Fredningsnævnet besluttet i medfør af
naturbeskyttclseslovens § 50, stk.l at meddele dispensation til de nu opsatte hegn på disse
ejendomme .• For så vidt angår ejendommen beliggende Kystvejen 26 lægger Fredningsnævnet vægt på, at der i
forbindelse med etableringen af cykelsti blev fældet 15 store træer samt ryddet en del buskads foran
ejendommen. Herefter, og henset til, at der er meddelt dispensation til hegnene ved ejendommene
nr. 22 og 24, har Fredningsnævnet tillige besluttet at meddele dispensation til det opsatte hegn foran
Kystvejen 26.

Klagevejledning,jf. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Klageberettigede er:

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
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.

Med venlig hilsen--+-le --
~ Holkmann Olsen
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Den 26. november 2006.

Vedrørende journal nr. 11.01.2006-27, ansøgning om tilladelse til opførelse af et anneks på
Kystvejen 6, 8400 Ebeltoft.

Århus Amt, Natur & Miljø, har i brev af 21. september 2006 til Fredningsnævnet afgivet indstilling
i anledning af en ansøgning af 7. marts 2006 om tilladelse til at opføre et anneks som erstatning for
et eksisterende anneks på ejendommen matr. nr. In Lyngsbæk By, Dråby, med adressen
Kystvejen 6, 8400 Ebeltoft.
Annekset ønskes opført med et bebygget areal på 29,75 m2 og indrettes med 2 soveværelser, entre
og bad. Annekset ønskes udført med træfacader og med tagpap på taget.

II

Fredningen
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Ebeltoft Vig, Overfredningsnævnets
kendelse af 17. oktober 1934.
Hensigten med fredningen er at bevare den frie udsigt over Ebeltoft Vig og strandarealerne.

Ifølge fredningskendelsens bestemmelser for de bebyggede strandgrunde gælder:
- at der på grundende ikke må opføres eller indrettes bygninger til industriel virksomhed,
- at nuværende bygninger ikke må gøres højere end de er nu og senere opførte bygninger må ikke
gøres højere end 1 etage,
- at plankeværker og lignende, dels mod vejen, dels mod naboejendommene, ikke må opføres i en
sådan højde, at den frie udsigt over vigen fra vejen skades.

Fredningen indeholder ikke generelle bestemmelser om, at byggeri inden for det pågældende
område s~al godkendes af Fredningsnævnet.

Tidligere afgørelser
Fredningsnævnet har den 30. september 2003 meddelt tilladelse til opførelse af et anneks på ca. 57
m2 på naboejendommen. Annekset blev opført på eksisterende sokkel (nævnets j. nr. 55/03).

Amtets vurdering
Fredningen omfatter ikke krav om, at byggeri i det pågældende område skal godkendes af
Fredningsnævnet, såfremt ovennævnte bestemmelser er overholdt. Amtet vurderer derfor, at det
ansøgte anneks kan opføres uden tilladelse fra Fredningsnævnet.
Nævnet har imidlertidjf. ovennævnte afgørelse tidligere afgjort, at opførelse af bygninger på de
bebyggede strandgrunde kræver tilladelse fra Fredningsnævnet. Sagen er derfor forelagt nævnet til
afgørelse.



,, ., .cJt:nuommen l1gger som en ar en ræKKesommernusejenaomme oellggenae nær suanaen.
Ejendorilmen er ifølge BBR bebygget med et sommerhus med bruttoetageareal på 136 m2, et udhus
på 6 m2 og en garage på 24 m2•

Af ansøgningen fremgår, at et eksisterende anneks fjernes, og at det nye anneks opføres med samme
placering. Det eksisterende anneks fremgår ikke af BBR, men er ifølge fremsendte fotos placeret
ved sommerhusets østgavl, hvor det nye anneks ønskes placeret. Der er i amtets arkiver ikke
oplysninger om det eksisterende anneks.

Uanset lovligheden af det eksisterende anneks kan amtet anbefale en tilladelse til det nye anneks,
idet opførelsen ikke er i strid med fredningens bestemmelser om de bebyggede strandgrunde.
Opførelsen vil efter amtets vurdering ikke hindre den frie udsigt over Ebeltoft Vig og er derfor ikke
i strid med fredningens fonnål.

Andre tilladelser
Det ansøgte kræver etter amtets oplysning endvidere tilladelse efter planlovens § 35 og
byggetilladelse fra kommunen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Nævnets afgørelse træffes af formanden alene og på baggrund af det foreliggende skriftlige
materiale.
Da de i fredningsbestemmelserne anførte betingelser er overholdt, kan det ansøgte anneks
opføres uden tilladelse fra Fredningsnævnet.

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

tit Med venlig hilsen

Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Arhus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-51-4-700-2-06)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
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Den 2. september 2007.

Vedrørende journal nr. 8901-01.2007.54- klage over manglende rydning af beplantning, der
hindrer udsigten over Ebeltoft Vig fra Gustav Wieds Vej i Ebeltoft.

Fredningsnævnet har den 2. maj 2007 fra Villy Møller-Nielsen, Gustav Wieds Vej 4, 8400 Ebeltoft,
modtaget en klage over rydningen af beplantningen på skråningen ved Færgevejen, mellem 60-km
skiltet på Færgevejen ved lystbådehavnen og Aelvejen.

Klageren har anført, at der tidligere har været uhindret udsigt over vigen fra Gustav Wieds Vej, men
at udsigten på grund af nogle vilde mirabelle- og tjørnebuske er ved at forsvinde.

Klageren har forelagt Fredningsnævnet brev af 18. april 2007, hvori kommunen anfører, at der i
vinteren 2006/07 er ryddet og udtyndet beplantning på arealet i overensstemmelse med fredningens
formål.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober 1934 om fredning af
arealer ved Ebeltoft Vig.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 12. juli 2007.

Under besigtigelsen konstaterede nævnet, at der er vokset -gøme- og mirabellebuske op over
skråningstoppen ved Færgevejen, og at beplantningen påvirkede udsigten over vigen.

Klageren har under sagen henvist til Fredningsnævnets tidligere afgørelse af 13. december 1989,
hvorefter målsætningen for området var at tilvejebringe mest mu1igt udsigt ved udelukkende at søge
karakteristiske og derfor bevaringsværdige beplantninger og enkeltstående træer bibeholdt.
Tidligere i afgørelsen er disse anført til at være store, gamle træer i form af pil og poppel.

Kommunens repræsentant under besigtigelsen oplyste, at hun ikke havde tilknytning til Vej- og
trafikafdelingen, og ikke havde bemærkninger til sagen.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite anbefalede, at Fredningsnævnet følger klagerens
påstand om fjernelse' af beplantningen. Lokalkomiteen henviste til, at fredningen i området er en
udsigtsfredning, og at udsigten over vigen også påvirkes for trafikanter ad Færgevejen.



"
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Ifølge fredningskendelsen må der på skråningen ved Færgevejen ikke være en sådan beplantning,
som hindrer det frie udsyn over Ebeltoft Vig. Nævnet konstaterede under besigtigelsen, at der på
skråningen er vokset tj ørne- og mirabellebuske op, og at disse rager et stykke op over
skråningstoppen/vejniveau. Under hensyn til, at bevoksningen hindrer det frie udsyn over vigen
både fra Gustav Wieds Vej og fra Færgevejen, og da der ikke er særlige grunde til at bibeholde
mirabelle- og tjørnebuskene på arealet, henstiller Fredningsnævnet til Syddjurs Kommune at fjerne
den omhandlede beplantning på skråningen ved Færgevejen fra 60 km-skiltet ved lysbådehavnen
hen til Ahlvej.

Nævnet bemærker, at i det omfang klageren eller andre beboere på Gustav Wieds Vej ønsker at
udføre rydningsarbejderne helt eller delvist, forudsætter Fredningsnævnet, at nærmere aftale herom
indgås med Syddjurs Kommune.

Klagevejledning,jf. naturheskyttelseslovens §86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling afklagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,· kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen afklagen, før gebyret er modtaget.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget.

Klageherettigede er:

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
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.

Med venlig hilsen

~ ~ --
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Miljøcenter Århus, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53,2100 København ø



Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Christian Bundgård, Lykkevej 18, Dragsmur,
8420 Knebel
Fredningsnævnets ministerudpegede medlem, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg
Det kommunevalgte medlem afnævnet, Jan Kjær Madsen, Løgtenvej 91 b, 8543 Hornslet
Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77. 8410 Rønde.
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Vedrørende journal nr. 8901-01.2008.141 – ansøgning om tilladelse til opførelse af garage på 
matr. nr. 1n, Lyngsbæk By, Dråby, beliggende Kystvejen 6, 8400 Ebeltoft. 
 
Fredningsnævnet har den 25. august 2008 fra Syddjurs Kommune modtaget Deres ansøgning om 
opførelse af garage på ovennævnte ejendom. 
 
Garagen skal erstatte en eksisterende carport på ejendommen. Garagen er 39 m2 og placeres op 
mod skel. Garagen beklædes med tagpap på taget, og væggene opbygges af blokke, der pudses.  
 
Fredningsnævnet har været forelagt plan- og snittegninger. 
 
Ejendommen er ifølge BBR bebygget med et sommerhus med et bruttoetageareal på 136 m2, et 
udhus på 6 m2 og en carport på 24 m2. Ved afgørelse af 26. november 2006 har fredningsnævnet 
meddelt tilladelse til opførelse af et anneks på ejendommen. Annekset er ikke opført endnu. 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober 1934 om fredning af 
arealer ved Ebeltoft Vig. 
 
Formålet med fredningen er at bevare den frie udsigt over Ebeltoft Vig og strandarealerne. Ifølge 
fredningskendelsens bestemmelser for de bebyggede strandgrunde gælder: 

- at der på grundene ikke må opføres eller indrettes bygninger til industriel virksomhed 
- at nuværende bygninger ikke må gøres højere end de er nu, og senere opførte bygninger må 

ikke gøres højere end 1 etage 
- at plankeværker og lignende, dels mod vejen, dels mod naboejendommene, ikke må opføres 

i en sådan højde, at den frie udsigt over vigen fra vejen skades. 
 
Fredningsnævnet har den 17. november 2008 foretaget besigtigelse af ejendommen uden 
indkaldelse til møde, da nævnet var til stede i området i anden anledning. 
 
Syddjurs Kommune har – med henvisning til nævnets afgørelse af 26. november 2006 – anført, at 
nævnet tidligere har vurderet, at byggeri i det pågældende område ikke skal godkendes af 
Fredningsnævnet, hvis ovennævnte bestemmelser i fredningen er overholdt. 
 

mailto:pho@domstol.dk


Da kommunen er af den opfattelse, at byggeri på de bebyggede strandgrunde kræver tilladelse fra 
Fredningsnævnet, har kommunen dog valgt at forelægge ansøgningen for nævnet. 
 
Syddjurs Kommune har anbefalet, at der meddeles tilladelse til den ansøgte garage. Kommunen har 
lagt vægt på, at garagen ikke er over 1 etage, og at det på grund af den eksisterende beplantning vil 
være begrænset, hvor synlig garagen bliver.  
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité ved Christian Bundgård, Margit Røgind og Knud 
Raahauge har anbefalet, at der meddeles afslag på det ansøgte.  
 
Det bemærkes, at nævnets afgørelse af 26. november 2006 vedrører ansøgning om opførelse af 
anneks som erstatning for eksisterende anneks. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at de i forvejen bebyggede strandgrunde er underlagt 
fredningens overordnede formål, nemlig at bevare den frie udsigt over Ebeltoft Vig og 
strandarealerne. På denne baggrund skal eventuel ny bebyggelse på grundene – ud over at 
bebyggelsen skal overholde de bestemmelser, der specifikt er anført i fredningskendelsen som 
gældende for grundene – også vurderes i forhold til fredningens overordnede formål og derfor 
forelægges nævnet til godkendelse.  
 
Da den ansøgte garage ved sin størrelse og den valgte placering vil virke dominerende i området, og 
da garagen efter nævnets vurdering vil kunne hindre den frie udsigt over Ebeltoft Vig, strider det 
ansøgte projekt mod fredningens formål. Nævnet meddeler derfor afslag på ansøgningen. 
 
 
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Naturklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr 
på500,- kr. til Naturklagenævnet. 
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra 
Fredningsnævnet. 
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
 
Klageberettigede er: 
 
Adressaten for afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
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. 
 
Med venlig hilsen 
 



 
Per Holkmann Olsen 
 
Kopi er tilsendt: 
 
Denne afgørelse er pr mail fremsendt til: 
Jørn Thygesen, Kystvejen 49, 3. tv, 8000 Århus C., jthygesen@mail.stofanet.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, blst@blst.dk
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, blstnatur@blst.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V – natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand, syddjurs@dof.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Christian Bundgård, Lykkevej 18, Dragsmur, 
8420 Knebel, chrbund@post.tele.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det  kommunevalgte medlem af nævnet, Jan Kjær Madsen, Løgtenvej 91 b, 8543 Hornslet, 
jkm@falck.dk
Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, src@syddjurs.dk
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 Den 13. juli 2009.   
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2008.93 ansøgning om tilladelse til renovering og udbygning 
af eksisterende sommerhus på ejendommen matr. nr. 9 h Egsmark By, Dråby, beliggende 
Vibæk Strandvej 19, 8400 Ebeltoft. 
 
Fredningsnævnet har den 6. august 2008 modtaget Deres ansøgning om tilladelse til renovering og 
udbygning af sommerhuset på ovennævnte ejendom. 
 
Det er oplyst, at det er hensigten at bevare den nuværende grundplan og sokkelhøjde, med 
udfyldning af vinkel mod syd, i form af tilbygning. Endvidere ønskede De oprindelig at foretage en 
overdækning af terrassen, men har efter det oplyste fra Syddjurs Kommune telefonisk frafaldet 
denne del af ansøgningen. Eksisterende boligareal er ca 37,6 m2. Fredmtidigt boligareal vil blive 
46,1 m2. 
Tagform bevares principielt som det nuværende sadeltag med sort tagpapbeklædning og facader 
med træbeklædning i rødlig farve som nuværende. 
 
Ejendommen er omfattet af strandbeskyttelseslinien og Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, 
fremsendte den 28. juli 2008 en afgørelse med dispensation til en tilbygning på 8,4 m2, men ikke til 
overdækning af terrasse. 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober 1934 om fredning af 
Ebeltoft Vig. 
For arealet hvor ejendommen ligger er der anført følgende i kendelsen: 
at der ikke må opføres eller indrettes bygninger til industriel virksomhed, 
at nuværende bygninger og mulig senere opførte bygninger ikke gøres højere end 1 etage, 
at plankeværker eller lignende, dels mod vejen, dels mod naboejendomme, ikke på strandarealet må 
opføres i en sådan højde, at den frie udsigt over vigen fra landevejen skades, 
at udstykning til bebyggelse af strandarealerne ikke må finde sted. 
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 17. november 2008. 

mailto:pho@domstol.dk
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Under besigtigelsen blev det drøftet, om ejendommen kan anses for en uanvendelig ruin. 
 
Syddjurs Kommune har i brev af 20. november 2008 afgivet udtalelse i medfør af planlovens § 35  
og har oplyst, at kommunens landzonegruppe efter en besigtigelse af ejendommen har vurderet, at 
huset ikke kan betragtes som en uanvendelig ruin. 
Syddjurs Kommune har anbefalet, at der meddeles tilladelse til den ansøgte renovering, inkl. 
udvidelsen af huser. 
Kommunen har anført, at det væsentlige i fredningen for Ebeltoft Vig er højde og frit udsyn fra 
vejen til vandet. Den ansøgte tilbygning vil ikke ændre oplevelsen af Ebeltoft Vig fra vejen, og 
udvidelsen af sommerhuset ligger inden for de rammer, der kan dispenseres for i fredningen. I 
fredningen er ikke fastlagt bebyggelsesareal.  
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité anførte under besigtigelsen, at huset som 
udgangspunkt må anses for værdiløst og bør fjernes. Hvis huset tillades renoveret, bør der kun gives 
tilladelse til renovering af det eksisterende hus og ikke meddeles tilladelse til udvidelse. 
 
Nævnet har på ny besigtiget ejendommen og drøftet sagen den 12. maj 2009. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
 
Nævnet tiltræder, at ejendommen ikke kan karakteriseres som en ruin, og at en renovering er 
nødvendig for at gøre huset beboeligt. 
Det bemærkes, at Overfredningsnævnet i brev af 6. oktober 1971 til tidligere ejer fastholdt et afslag 
om tilladelse til bibeholdelse af en tilbygning, der var opført uden tilladelse. 
Endvidere bemærkes, at Fredningsnævnet for Århus Amt, Nordlige fredningskreds, den 11. maj 
1987 meddelte tilladelse til sammenbygning af hovedbygning og anneks på baggrund af, at der i 
forvejen var en væg mellem de to afdelinger. Fredningsnævnet tilkendegav i afgørelsen, at der ikke 
kunne forventes yderligere tilladelser til bebyggelse af arealet. Herunder anførtes, at der ikke kunne 
forventes tilladelse til en eventuel tilbygning til udvidelse af toilet- og badeværelse, idet nævnet, 
såfremt dette spørgsmål måtte blive aktuelt, måtte henvise til foretagelse af indvendig ombygning af 
huset. 
Huset ligger i område med meget spredt bebyggelse og vid udsigt over Ebeltoft Vig.  
Fredningens formål er at bevare udsigten fra landevejen. 
Da det tidligere er tilkendegivet, at der ikke kan forventes tilladelse til yderligere bebyggelse, og da 
enhver, selv mindre, udbygning af huset vil ændre udsigten, hvilket vil være i strid med fredningens 
formål, meddeler nævnet afslag på ansøgningen om udvidelse af huset. 
Nævnet meddeler derimod tilladelse til renovering af huset inden for de eksisterende rammer og 
således at huset ikke ud over istandsættelse ændrer udseende. 
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Naturklagenævnet. 



Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr 
på500,- kr. til Naturklagenævnet. 
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra 
Fredningsnævnet. 
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden 
bestemmer andet. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens § 
66, stk. 2. 
 
 
Klageberettigede er: 
 
Adressaten for afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
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. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Per Holkmann Olsen 
 
Kopi er tilsendt: 
 
Denne afgørelse er pr post fremsendt til 
Steen Fredborg, Espelunden 16, Hov, 8300 Odder  
og pr. mail til:  
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blst@blst.dk" }
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blstnatur@blst.dk" }
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Christian Bundgård, Lykkevej 18, Dragsmur, 
8420 Knebel, { HYPERLINK "mailto:chrbund@djurs.net" } og { HYPERLINK 
"mailto:syddjurs@dn.dk" }
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det  kommunevalgte medlem af nævnet, Jan Kjær Madsen, Løgtenvej 91 b, 8543 Hornslet, { 
HYPERLINK "mailto:janmadsen@postman.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Vagn Albertsen 
RUM arkitekter 
Flegmade 9 A Tlf 86122077 
7100 Vejle { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 29. november 2009.   
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2009.85 Ansøgning om tilladelse til opførelse af  
ny garage, Kystvejen 36 matr. nr. 4m, Lyngbæk By, Dråby, 8400 Ebeltoft 
 
Syddjurs Kommune har den 20. maj 2009 modtaget en ansøgning vedr. nedrivning af eksisterende 
garage (33 m2) og opførelse af ny garage (45 m2). Den eksisterende garage er af træ med tegltag. 
Den nye garage er med listetækning og klinkebelægning i samme farver som eksisterende 
sommerhus.  
 
Ejendommen ligger inden for fredningen af Ebeltoft Vig, Overfredningsnævnets kendelse af 17. 
oktober 1934. 
 
I marts 2008 meddelte Fredningsnævnet dispensation (8901 – 01.2007.145) efter fredningen til 
opførelse af garagen, dog med en anden placering og materialevalg end nu. Ved ovenstående 
tilladelse var garagen placeret inde i ”skoven” på grunden, og der var ansøgt om stråtag og pudsede 
vægge. 
 
Grundejeren ønsker nu, at garagen placeres samme sted som eksisterende garage, dog gøres den 
større (fra 33 til 45 m2) og under hensyn til byggelovgivningen kan der ikke etableres stråtag, 
hvorfor der anvendes listetækning. Garagen har en højde på 4,7 m. 
 
Fredningen 
For arealet, hvor ejendommen ligger, er der anført følgende i fredningen: 
• At der ikke må opføres eller indrettes bygninger bestemt til industriel virksomhed. 
• At nuværende bygninger og mulig senere opførte bygninger ikke gøres højere end 1 etage 
• At plankeværker eller lign. dels mod vejen, dels mod naboejendomme, ikke på strandarealet må 

opføres i en sådan højde, at den frie udsigt over vigen fra landevejen skades. 
• At udstykning til bebyggelse af strandarealerne ikke må finde sted 
 
Kommunens vurdering 

mailto:pho@domstol.dk
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Det væsentlige i fredningen for Ebeltoft Vig er udsigten til vandet, og dermed højden på bygninger 
og hegn. Størrelsen ”1 etage” er dog en diffus størrelse.  
I henhold til bygningsreglementet er der ikke defineret en højde for 1 etage, men derimod for 2 
etager, der har en max. højde på 8,5 m.  
 
I henhold til afgørelsen fra 2008 var et af argumenterne til dispensationen til en større garage, at den 
var vinkelret på huset, lå inde i ”skoven”, samt at den tog mindre af udsigten til vigen end den 
eksisterende garage. 
 
Nu ønskes der opført en større garage, med samme placering som eksisterende, dette mener 
kommunen ikke er foreneligt med den tidligere kendelse, og øvrige kendelser i området. 
 
Det er kommunens vurdering, at med den ansøgte placering kan der gives tilladelse til opførelse af 
en ny garage med samme areal som eksisterende. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnet finder, at placering af en større garage på stedet for den eksisterende vil kunne tag mere af 
udsigten til vigen, hvilket vil være i strid med fredningens formål. Nævnet kan derfor ikke meddele 
dispensation til det ansøgte, men alene i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillade 
opførelse af ny garage på samme sted som eksisterende på betingelse af, at den nye garage har 
samme grundareal og højde som eksisterende. 
 
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Naturklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 
500,- kr. til Naturklagenævnet. 
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra 
Fredningsnævnet. 
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden 
bestemmer andet. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens § 
66, stk. 2. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Per Holkmann Olsen 



 
 
 
Denne afgørelse er pr. post sendt til 
Tina og Henrik Jørgensen, Rubindalen 11, 8900 Randers 
og pr mail sendt til 
Vagn Albertsen, RUM arkitekter, Flegmade 9 A, 7100 Vejle, { HYPERLINK 
"mailto:mfa@rumarkitekter.dk" }
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blst@blst.dk" }
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blstnatur@blst.dk" }
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Christian Bundgård, Lykkevej 18, Dragsmur, 
8420 Knebel, { HYPERLINK "mailto:chrbund@djurs.net" }  
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det  kommunevalgte medlem af nævnet, Jan Kjær Madsen, Løgtenvej 91 b, 8543 Hornslet, { 
HYPERLINK "mailto:janmadsen@postman.dk" }
Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, { HYPERLINK 
"mailto:src@syddjurs.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

                                                                                                                              Den 27. oktober 2015 

FN-MJØ 2015.86: Ombygning og udvidelse af et sommerhus 

Fredningsnævnet har den 27. juli 2015 fra Syddjurs Kommune modtaget en udtalelse om en ansøg-
ning om tilladelse til at foretage ombygning og udvidelse af et sommerhus på matr.nr. 4k Egsmark 
By, Dråby, beliggende Kystvejen 60, 8400 Ebeltoft. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. Begrundel-
sen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. oktober 1934 om fredning af are-
aler ved Ebeltoft Vig, der har til formål at sikre udsigten over Ebeltoft Vig samt sikre mod yderligere 
sommerhusbebyggelse tæt på kysten. Bygningerne på strandarealet må ikke gøres højere end på 
fredningstidspunktet, og mulige senere opførte bygninger må ikke gøres højere end én etage. Planke-
værker og lignende dels mod vejen, dels mod naboejendomme må ikke opføres i en sådan højde, at 
den frie udsigt over vigen fra vejen skades. 

Syddjurs Kommune har om byggeriet oplyst, at det ansøgte projekt betyder, at sommerhuset udvides 
med 15 m² til i alt 83 m² og at der herudover opføres en overdækket terrasse på 19 m². Der ønskes 
isat et ovenlysvindue. Det eksisterende hus har topkote i 5,95, og ovenlysvindue har topkote i 6,40. 
Huset får en ny beklædning, så det fremstår i en sortmalet lodret trælistebeklædning med sedum eller 
græs på taget. Vinduer er generelt tænkt som sorte vinduesrammer, men med overdækkede glasparti-
er/skydepartier i eg/teak. 

Det er kommunens vurdering, at den ansøgte udvidelse af sommerhuset er af underordnet karakter i 
forhold til fredningen, da tilbygningen ikke kan ses fra vejen. Ovenlysvinduet vil ændre opfattelsen 
af sommerhuset fra vejen, men det vurderes, at arealet af ovenlysvinduet er så lille, at det vil medføre 
en meget begrænset indskrænkning i udsigten fra vejen til Ebeltoft Vig.  

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 12. oktober 2015. I besigti-
gelsen deltog fredningsnævnet, ejendommens ejer Torben Jensen med arkitekt Sebastian Schroers, 
Syddjurs Kommune ved Hanne Henriksen, Danmarks Naturfredningsforening ved Christian Bund-
gaard og Friluftsrådet ved Thorkil Danielsen. Sebastian Schroers gennemgik projektet, der blev drøf-
tet. Det blev bl.a. oplyst, at huset også fremover skal have samme taghældning som i dag, men at 
taget vil blive hævet med 300-400 mm som følge af krav til isolering. Fredningsnævnet tilkendegav, 
at der vil blive meddelt dispensation til projektet med den modifikation, at ovenlysvinduet ikke må 
være højere end tagryggen, der i henhold til tegningsmaterialet vil blive i kote 5,95.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen ved Ebeltoft Vig har til formål at sikre udsigten ud over vigen og bestemmer bl.a., at 
eksisterende bygninger på strandarealet ikke må gøres højere end på fredningstidspunktet. Projektet 
kræver derfor fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvoref-
ter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 
 
Fredningsnævnet meddeler efter en konkret vurdering af ejendommens placering og udseende og 
tilbygningens udformning og udseende, der ikke medfører anden indskrænkning af udsigten end den 
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nødvendige mindre forøgelse grundet isoleringskrav, dispensation til projektet med tilbygning og 
ændring af sommerhusets ydre fremtræden. 

Der er i fredningen forbud mod at gøre byggeriet højere, og fredningsnævnet kan på den baggrund 
og for at undgå en uheldig præcedensvirkning ikke meddele dispensation til den nuværende udform-
ning af ovenlysvinduet. Dispensationen til projektet omfatter således ikke den skitserede løsning, 
men derimod en tilsvarende løsning med en højde, der ikke overstiger tagryggens højde mod Kystve-
jen.   

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Natur- og Miljøklage-
nævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Mil-
jøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-
stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-
gende hverdag.  
 
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 afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og mil-

jø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, re-

kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, ind-
betaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.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 Natur- og Miljøkla-
genævnets 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 Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt for-
handlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, 
før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis 
Natur- og Miljøklagenævnet 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 afgørelsesudkast i partshø-
ring. 
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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 bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 
 

 

Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Jytte Heslop, 
2. Jan Kjær Madsen, 
3. Naturstyrelsen, København, 
4. Syddjurs Kommune, sagsnr.15-22870, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 
9. Kulturstyrelsen, 
10. Region Midtjylland, 
11. Friluftsrådet, Syddjurs, 
12. Arkitekt Sebastian Schroers, 
13. Mark, Torben og Rober Bo Jensen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

Den 4. maj 2016 

FN-MJØ-30-2016. Midlertidig opstilling af pavillon 

Fredningsnævnet har den 7. marts 2016 fra Syddjurs Kommune modtaget en udtalelse om en ansøg-

ning om midlertidigt at opstille en pavillon på matr.nr. 9iø, Egsmark By, Dråby, Vibæk Strandvej 31, 

8400 Ebeltoft. Ansøgningen er indgivet af Frank Kragh Ørnstrup. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørel-

sen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. oktober 1934 om fredning af arealer 

ved Ebeltoft Vig, der er en tilstandsfredning med bestemmelser om, at bygninger på strandarealet 

ikke må gøres højere end de nu er, og at mulige senere opførte bygninger ikke gøres højere end 1 

etage. Plankeværker og lignende må ikke på strandarealet opføres i en sådan højde, at den frie udsigt 

over vigen fra vejen skades.  

Det er oplyst, at der ønskes opstillet en pavillon på 3x3 m, som placeres i nærheden af en eksisteren-

de bygning og i forbindelse med den eksisterende p-plads i området ved Vibæk Strand. Den skal 

bruges til opbevaring af SUP-boards i udlejningsøjemed. Den opsættes mellem kl. 9 og kl. 19 i uger-

ne 26 – 31 og vil hver dag blive nedtaget. Der vil ikke være gener for bagved boende, da pavillonens 

højde ikke overstiger den eksisterende bygning. Ansøger lægger endvidere vægt på, at der er tale om 

en fysisk aktivitet, som hverken støjer, larmer eller på anden måde forurener. Der vil ikke være salg 

af fødevarer, drikkevarer eller andre former for levnedsmidler. 

Syddjurs Kommune har oplyst, at arealet er beliggende godt 4 km fra nærmeste internationale natur-

beskyttelsesområde. Der forefindes bilag IV-arterne vandsalamander, vindelsnegl og flagermus i 

området. Det er kommunens vurdering, at opstillingen ikke indebærer nogen forringelse af Natura 

2000-områdets naturtyper og levesteder eller medfører forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser 

for nogen af de arter eller naturtyper, området er udpeget for. Det vurderes, at der ikke vil være no-

gen negativ påvirkning af strandområdet, ligesom den angivne placering efter kommunens vurdering 

ikke vil være til hinder for den frie udsigt over Ebeltoft Vig.  

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 25. april 2016. I besigtigelsen 

deltog fredningsnævnet, ansøgeren Frank Ørnstrup, Syddjurs Kommune ved Hanne Henriksen, 

Danmarks Naturfredningsforening ved Christian Bundgaard og Friluftsrådet ved Thorkil Danielsen. 

Det ministerudpegede medlem af fredningsnævnet havde forfald og deltog således ikke i besigtigel-

sen, men har deltaget i sagens afgørelse på baggrund af sagens akter og sit kendskab til det fredede 

område. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation til en pavillon med hvide 

stænger og gråt stof som forevist. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

Fredning af arealer ved Ebeltoft Vig betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, 

hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 
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Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøg-

te ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af 

arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun med-

dele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige ud-

bredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der 

er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Det er fredningsnævnets opfattelse, at projektet ikke vil påvirke oplevelsen af det fredede areal, da 

pavillonen opsættes ved den eksisterende toiletbygning. Da der endvidere er tale om en midlertidig 

opstilling, som fjernes hver dag i den angivne periode, og da projektet kan medvirke til at fremme 

offentlighedens brug af området, meddeler fredningsnævnet dispensation.   

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Natur- og Miljøklage-

nævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Mil-

jøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-

gende hverdag.  

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 afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og mil-

jø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, re-

kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, ind-

betaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 

Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.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 Natur- og Miljøkla-

genævnets 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 Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
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Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt for-

handlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, 

før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis 

Natur- og Miljøklagenævnet 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 afgørelsesudkast i partshø-

ring. 

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 bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

    

Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Jytte Heslop, 

2. Jan Kjær Madsen, 

3. Naturstyrelsen, København, 

4. Syddjurs Kommune, sagsnr. 16/7684, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk forening, Syddjurs, 

9. Friluftsrådet, Syddjurs, 

10. Dansk Botanisk Forening, 

11. Nationalpark Mols Bjerge, 

12. Frank Kragh Ørnstrup. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

Den 4. maj 2016 

FN-MJØ-31-2016. Opsætning af en naturformidlingsstation 

Fredningsnævnet har den 7. marts 2016 fra Syddjurs Kommune modtaget en udtalelse om en ansøg-

ning om at opstille en mobil naturformidlingsstation ved stranden på kommunens umatrikulerede 

areal neden for matr. nr. 1z Lyngsbækgård Hgd, Dråby, Fuglsøvej 1, 8400 Ebeltoft. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen 

for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. oktober 1934 om fredning af 

Ebeltoft Vig. Fredningen skal sikre udsigten over Ebeltoft Vig og har blandt andet til formål at udvi-

de og regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området. Der er forbud mod bebyggelse. 

Der blev ved fredningen opretholdt et kommunalt forbehold om at ville have adgang til at opstille 

badehuse på stranden. 

Det er oplyst, at Blue Lounge er en naturformidlingsstation, der fortæller og formidler kysten og ha-

vets historier. Naturformidlingsstationen etableres i et samarbejde mellem Syddjurs Kommune, De-

stination Djursland og Nationalpark Mols Bjerge, og det er muligt for alle interesserede foreninger at 

formidle kystens og naturens historie herfra. Formålet er i 6-8 uger i sommerferien at formidle ky-

stens og havets historie. Formidlingen sker ved professionelle naturformidlere, der bemander statio-

nen hver dag fra kl. 11 – kl. 17 fra den 25. juni til den 14. august 2016. Der søges endvidere om tilla-

delse til fremover at opstille den mobile formidlingsstation i 8 uger i sommerferieperioden fra uge 25 

til uge 32. Naturformidlingsstationen er i sagsakterne beskrevet nærmere med angivelse af størrelse 

og billedmateriale af den tidligere formidlingsstation, som tidligere har været opstillet i området. 

Syddjurs Kommune har oplyst, at arealet er beliggende lige udenfor et internationalt naturbeskyttel-

sesområde, Mols Bjerge med Kystvande. Det internationale naturbeskyttelsesområde er udpeget for 

blandt andet at beskytte enekrat på heder, overdrev eller skrænter, tørre dværgbuskesamfund (heder), 

artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund. Derudover forefindes Bilag IV-

arterne stor vandsalamander, vindelsnegl og flagermus i området. Det er kommunens vurdering, at 

projektet ikke vil indebære nogen forringelse af Natura 2000-områdets naturtyper og levesteder eller 

medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for nogen af de arter eller naturtyper, området 

er udpeget for.  

Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at projektet er til glæde for de mange turister i området og 

ikke vil hindre den frie udsigt over Ebeltoft Vig. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 25. april 2016. I besigtigelsen 

deltog fredningsnævnet, Nationalpark Mols Bjerge ved Kristian Herget, Syddjurs Kommune ved 

Hanne Henriksen, Danmarks Naturfredningsforening ved Christian Bundgaard og Kurt Birkedal og 

Friluftsrådet ved Thorkil Danielsen. Det ministerudpegede medlem af fredningsnævnet havde forfald 

og deltog således ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens afgørelse på baggrund af sagens ak-

ter og sit kendskab til det fredede område.  
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Projektet blev drøftet. Det blev oplyst, at formidlingsstationen tidligere har stået på stranden uden 

tilladelse, men at den sidste år stod ved toiletbygningen væk fra stranden. Kristian Herget oplyste, at 

der er tale om meget forskellige formidlinger afhængigt af, hvor stationen placeres. Hvis den place-

res væk fra selve stranden, er det ikke muligt med klapbassinet, og guidningen bliver ikke den sam-

me. Det er nødvendigt med en placering på selve stranden, hvis børn skal kunne guides i at opleve 

fiskene ved indfangning og placering i bassinet. Christian Bundgaard og Kurt Birkedal anførte i fort-

sættelse af en skriftligt indgivet protest mod projektet, at Danmarks Naturfredningsforening proteste-

rer mod en placering ved vandet, da det er en meget skæmmende indretning. Den bør derfor placeres 

ved bygningen væk fra stranden. Thorkil Danielsen oplyste, at Friluftsrådet er positivt indstillet i 

relation til projektet og til en placering ved stranden, da det er vigtigt, at der sker den bedst mulige 

formidling til børnene. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Ebeltoft Vig betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, 

hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøg-

te ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af 

arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun med-

dele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige ud-

bredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der 

er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Der er fredningsnævnets opfattelse, at projektet med formidlingsstationen er med til at fremme fred-

ningens formål. Det lægges videre til grund, at ideen bag formidlingsstationen fordrer, at den er pla-

ceret tæt på vandet. På den baggrund, da der er tale om en tidsbegrænset placering, og da den ikke 

findes at hindre udsigten over vigen, meddeler fredningsnævnet dispensation. 

Dispensationen meddeles alene for 2016, idet ansøgeren må henvises til at indgive en ny ansøgning i 

2017.  

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Natur- og Miljøklage-

nævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Mil-

jøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-

gende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
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 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 mil-

jø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, re-

kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, ind-

betaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 

Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.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 Natur- og Miljøkla-

genævnets 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 Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt for-

handlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, 

før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis 

Natur- og Miljøklagenævnet 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 afgørelsesudkast i partshø-

ring. 

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 bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Jytte Heslop, 

2. Jan Kjær Madsen, 

3. Naturstyrelsen, København, 

4. Syddjurs Kommune, sagsnr. 16/8902, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk forening, Syddjurs, 

9. Dansk Botanisk Forening, 
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10. Friluftsrådet, Syddjurs, 

11. Nationalpark Mols Bjerge. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
 

Den 20. marts 2017 

 

FN-MJØ-9-2017. Udskiftning af pumpestation ved Ebeltoft Vig 

Fredningsnævnet har den 4. januar 2017 fra Syddjurs Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om 
at etablere en ny pumpestation på matr.nr. 1ga Lyngsbækgård Hgd., Dråby, Fuglsøvej 1A, 8400 Ebeltoft. 
Ansøgningen er indsendt af Syddjurs Spildevand A/S. Ejendommen ejes af Henrik Frederiksen, der har accep-
teret projektet. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af området besluttet ikke at meddele dispensation til den ansøgte 
placering af en ny pumpestation, men derimod til en pumpestation med en anden placering. Begrundelsen 
for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Området er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. oktober 1934 om fredning af arealer ved 
Ebeltoft Vig, der har til formål at sikre udsigten over Ebeltoft Vig og at sikre mod yderligere sommerhusbe-
byggelse tæt på kysten. Bygningerne på strandarealet må ikke gøres højere end på fredningstidspunktet, og 
mulige senere opførte bygninger må ikke gøres højere end én etage. Plankeværker og lignende dels mod 
vejen, dels mod naboejendomme må ikke opføres i en sådan højde, at den frie udsigt over vigen fra vejen 
skades. 

Der blev i 1989 meddelt dispensation til den pumpestation, der i dag er på ejendommen. 

Syddjurs Kommune har oplyst, at der er tale om en total renovering af pumpestationen. Da den eksisterende 
pumpestation skal være i drift, indtil en ny pumpestation er klar, bygges den nye pumpestation ikke samme 
sted som den eksisterende pumpestation. Ejeren af ejendommen og ejeren af den ejendom, hvor iskiosken 
er placeret, ønsker pumpestationen længere væk og så langt hen mod rundkørslen som muligt. Den nye 
pumpestation kan ikke bygges på Syddjurs Spildevand A/S’ ejendom, da ejendommen er for lille.  

Syddjurs Kommune har yderligere oplyst, at den nye pumpestations udvendige mål er 8,7 meter i længden, 
3,3 meter i bredden og under 3 meter i højden. Den bliver større end den eksisterende pumpestation i 
grundplan, da den eksisterende er i to etager delvist nedgravet. Dette giver nogen problematiske adgangs-
forhold rent arbejdsmiljømæssigt, og det er grunden til, at den nye pumpestation ønskes i ét plan. De forde-
le, der opnås, angives at være mindre lugtgener ved iskiosken og mindre synlighed fra både iskiosken og 
Molskroen, der i dag har direkte udsigt til den eksisterende pumpestation. Det forventes, at den nye pumpe-
station placeres, så den er så lidt synlig som muligt, og at der i øvrigt sker tilplantning med buske. Materiale 
og farvevalg vil være standardfarverne for Syddjurs Spildevand A/S og således trasitgrå i hardyplank på si-
derne og tagpap på taget, medmindre Molskroen har andre ønsker.  

Syddjurs Kommune har videre oplyst at have forespurgt Syddjurs Spildevand A/S om en mulig alternativ pla-
cering, men Syddjurs Spildevand A/S har herom bemærket, at alt spildevandet fra hele området ledes til det 
laveste punkt, hvorfor det ikke er let at flytte pumpestationen udenfor en forholdsvis lille radius af den nu-
værende placering. Den ansøgte placering virker som den mest optimale under de givne omstændigheder og 
med så stort hensyn til de forskellige parter som muligt. 

Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at den ansøgte placering af en ny pumpestation kan være problema-
tisk i forhold til at sikre den frie udsigt over Ebeltoft Vig. Pumpestationen vil tage noget af udsynet over Ebel-
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toft Vig, når man f.eks. ser fra Molskroen og fra Molsvej. Pumpestationen vil skygge lidt for indsynet til de 
gamle fredede bygninger i området, primært Molskroen når man ser fra kystsiden og stranden. Det er ligele-
des betænkeligt, at man adskiller bygningsmassen i modsat til de eksisterende forhold, hvor iskiosken og den 
eksisterende pumpestation er samlet. Landskabspåvirkningen vil være mindre ved at fastholde bygnings-
massen samlet. Det er ikke udtømmende sandsynliggjort, at der ikke findes alternative placeringer af pum-
pestationen, hvor påvirkningen af udsigten er mindre enten indenfor eller udenfor fredningen. Syddjurs 
Kommune anerkender, at det er en samfundsmæssig interesse, at der etableres en ny pumpestation, men 
foreslår at der optimeres på placeringen f.eks. således, at bygningsmassen fastholdes samlet, eller at der 
findes andre mere skånsomme placeringer indenfor eller udenfor fredningen. 

Syddjurs Kommune har i øvrigt oplyst, at projektet ønskes udført i en afstand af knap 400 m til nærmeste 
Natura 2000-område, som er Mols Bjerge med Kystvande. Kommunen vurderer, at en renovering og mindre 
flytning af pumpestationen ikke vil påvirke arter på udpegningsgrundlaget. Området for pumpestationerne 
er et potentielt levested for markfirben. Markfirben er ikke konkret fundet på lokaliteten, men leveforholde-
ne for arten er til stede. Markfirben er afhængig af adgang til både lysåben vegetation og skjulesteder i høje-
re vegetation/buske. Projektet ændrer ikke på disse forhold, og projektet vurderes ikke at skade eventuelle 
bestande af markfirben.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 3. marts 2017. I besigtigelsen deltog 
fredningsnævnet, Syddjurs Spildevand ved Kathrine Eduard, Molskroen ved Henrik Frederiksen ved arkitekt 
Kurt Birk, Syddjurs Kommune ved Hanne Henriksen og Danmarks Naturfredningsforening ved Kim Olesen. 

Ved besigtigelsen redegjorde Syddjurs Spildevand for projektet, hvortil der er opnået dispensation fra 
strandbeskyttelseslinjen, da den nye bygning ikke kommer tættere på vandet end den eksisterende bygning. 
Fredningsnævnet tilkendegav, at der ikke vil blive meddelt dispensation til den ansøgte placering af en ny 
pumpestation, da en placering i det åbne land findes at være i strid med fredningshensynene. Der blev drøf-
tet alternative placeringer, herunder af en placering uden for fredningen.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Ebeltoft Vig betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, 
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.  

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet er enig i de betænkeligheder, som Syddjurs Kommune har anført til støtte for ikke at med-
dele dispensation til den ansøgte placering. Der er således tale om en ansøgt placering, der vil ligge frit i det 
åbne landskab mod vigen i modsætning til den nuværende placering ved en anden eksisterende bygning og 
ved eksisterende beplantning.  

Som omtalt ved besigtigelsen kan fredningsnævnet imidlertid meddele dispensation til den ansøgte pumpe-
station, men med en placering umiddelbart ved den nuværende pumpestation og således, at det er enden af 
bygningen, der vender mod vandet. 
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Det kan i relation til fredningshensynene ikke føre til et andet resultat, at Kystdirektoratet ikke hidtil har 
meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til en sådan placering. 

Det kommunalt valgte medlem af fredningsnævnet har ikke deltaget ved sagens afgørelse, da han er besty-
relsesformand i Syddjurs Spildevand A/S. 

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 bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Kla-
gefristen 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, 

 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, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-
ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler 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 virkning 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.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. 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 Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet 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 afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 



4 
 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Vilhelm Brage Michelsen, 
2. Jan Kjær Madsen, 
3. Syddjurs Spildevand, 
4. Molskroen v/ Henrik Frederiksen, 
5. Nationalpark Mols Bjerge, 
6. Arkitekt Kurt Birk Nielsen, 
7. Miljøstyrelsen, 
8. Syddjurs Kommune, sagsnr. 16/10558, 
9. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
10. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 
11. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
12. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 
13. Dansk Botanisk Forening, 
14. Friluftsrådet, Syddjurs, 
15. Region Midtjylland, 
16. Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
 

Den 12. juni 2017 
 

FN-MJØ-19-2017. Blue Lounge station 

Fredningsnævnet har den 21. februar 2017 fra Syddjurs Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning 
om tilladelse til at opstille en naturformidlingsstation kaldet Blue Lounge ved Vibæk Strand. Ansøgningen er 
indgivet i et samarbejde mellem Nationalpark Mols Bjerge, Destination Djursland og Syddjurs Kommune. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealet besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgø-
relsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. oktober 1934 om fredning af Ebeltoft 
Vig, der har som formål at sikre udsigten over Ebeltoft Vig. 

Syddjurs Kommune har oplyst, at Blue Lounge er en naturformidlingsstation, der fortæller og formidler ky-
sten og havets historier. Naturformidlingsstationen etableres i et samarbejde mellem Nationalpark Mols 
Bjerge, Syddjurs Kommunes Udviklingsafdeling og Destination Djursland, og det er muligt for alle interesse-
rede foreninger at formidle kystens og naturens historie herfra. Formålet er i en syv-ugers periode i sommer-
ferien at formidle kystens og havets historie. Formidlingen sker ved professionelle naturformidlere, der be-
mander stationen hver dag fra kl. 10 – 17 fra den 24. juni til og med den 13. august 2017. Guiderne vil tage 
de besøgende med på tur langs kysten og i det lave vand, hvor der sættes fokus på den biologiske mangfol-
dighed i havet, ved kysten og på stranden, ligesom der indsamles stort og småt, der efterfølgende studeres, 
inden dyr og planter sættes ud igen. På udvalgte tidspunkter vil der endvidere være særskilte arrangementer 
som f.eks. snorkeldykkerture, geologiture langs kysten, spis havet mv. Gæster får på stationen samtidig mu-
lighed for at låne waders, vandkikkert, net, krabbefanger og spand for sammen med en guide at udforske 
den biologiske mangfoldighed på stranden og på det lave vand langs kysten. Selve stationen består af en 
mobil vogn bygget op på en trailer. Stationen ønskes placeret i den sydligste ende af eksisterende parke-
ringsareal ved Vibæk Strand og vil blive fjernet igen ved periodens ophør den 13. august. Fredningsnævnet 
og Kystdirektoratet gav i 2016 dispensation til udlejning af paddleboard’s til paddlesurfing. Denne udlej-
ningsaktivitet skal i 2017 foregå med udgangspunkt i naturformidlingsstationen, så det fremstår som et hele. 
Kysten og havet er et af de mest besøgte steder i Syddjurs Kommune og et stort aktiv i forhold til de mange 
besøgende børnefamiliers friluftsoplevelser. Kommunen ser naturformidlingsstationen som særdeles værdi-
fuld i forhold til at kunne fortælle og levende formidle kysten og havets natur. 

Syddjurs Kommune har endvidere anført, at naturformidlingsstationen de seneste år har været opstillet ved 
Femmøller Strand. Den placering, som man tidligere har fået dispensation til ved Femmøller Strand, har væ-
ret temmelig langt væk fra vandet, hvilket har været noget uhensigtsmæssigt, dels i forhold til selve formid-
lingen, men også i forhold til de sikkerhedsmæssige hensyn. Med den nye placering ved Vibæk Strand på et i 
forvejen benyttet parkeringsareal vil det være muligt at komme tættere på vandet, samtidig med at place-
ringen ikke kommer til at virke skæmmende på kystoplevelsen.   

Syddjurs Kommune har yderligere anført, at Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling Syddjurs er 
blevet hørt om den nye placering og ikke har forbehold til denne.  

Syddjurs Kommune har endelig anført, at nærmeste Natura 2000 område er ”Kobberhage kystarealer”. Habi-
tatområdet er beliggende ca. 3,2 kilometer fra fredningsområdet, og det er kommunens vurdering, at den 
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ansøgte opstilling af Blue Lounge station på ingen måde vil indebære nogen forringelse af områdets naturty-
per og levesteder eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for nogen af de arter eller 
naturtyper, området er udpeget for. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 30. maj 2017. I besigtigelsen deltog 
endvidere Nationalpark Mols Bjerge ved Mika Leth Pedersen og Syddjurs Kommune ved Morten Aakjær Jør-
gensen. Projektet blev gennemgået. Det blev oplyst, at naturformidlingsstationen også ønskes opsat det 
pågældende sted i skolernes sommerferie fremadrettet. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive med-
delt en flerårig dispensation. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Ebeltoft Vig betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål. 

Fredningsnævnet har tidligere meddelt dispensation til naturformidlingsstationen med en anden placering, 
da denne fremmer oplevelsen af naturen. Da en midlertidig opstilling ikke findes at påvirke udsigten over 
Ebeltoft Vig og således ikke er i strid med fredningens formål, meddeler fredningsnævnet dispensation til 
den ansøgte placering i den ansøgte periode i skolernes sommerferie. 

Dispensationen meddeles tidsubegrænset med den samme placering i skolernes sommerferie fremadrettet. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, 
der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.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, 

 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, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-
ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behand-
les først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklage-
nævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompeten-
ce. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efter-
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kommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Natur- og Miljøklage-
nævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlin-
ger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklage-
nævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Natur- og Miljøklagenævnet vur-
derer, 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 afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Vilhelm Brage Michelsen, 
2. Jan Kjær Madsen, 
3. Nationalpark Mols Bjerge, 
4. Destination Djursland, 
5. Syddjurs Kommune, sagsnr. 17/9945, 
6. Miljøstyrelsen,  
7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 
11. Friluftsrådet, Syddjurs,  
12. Dansk Botanisk Forening, 
13. Region Midtjylland, 
14. Kulturstyrelsen.  
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 8. september 2017

FN-MJØ-75-2017. Genetablering af pumpestation

Fredningsnævnet har den 10. juli 2017 fra Orbicon A/S modtaget en ansøgning om tilladelse til med en æn-
dret placering at genetablere en pumpestation på matr.nr. 1ga Lyngsbækgård Hgd., Dråby, Fuglsøvej 1, 8400 
Ebeltoft. Ansøgningen er indsendt på vegne af Syddjurs Spildevand A/S. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dispensation til en nærmere be-
stemt placering. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

I fredningsnævnets afgørelse af 16. marts 2017 (FN-MJØ-9-2017) blev der anført følgende:

”Fredningsnævnet har den 4. januar 2017 fra Syddjurs Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om at 
etablere en ny pumpestation på matr.nr. 1ga Lyngsbækgård Hgd., Dråby, Fuglsøvej 1A, 8400 Ebeltoft. Ansøgnin-
gen er indsendt af Syddjurs Spildevand A/S. Ejendommen ejes af Henrik Frederiksen, der har accepteret projek-
tet.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af området besluttet ikke at meddele dispensation til den ansøgte place-
ring af en ny pumpestation, men derimod til en pumpestation med en anden placering. Begrundelsen for afgø-
relsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Området er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. oktober 1934 om fredning af arealer ved Ebeltoft 
Vig, der har til formål at sikre udsigten over Ebeltoft Vig og at sikre mod yderligere sommerhusbebyggelse tæt på 
kysten. Bygningerne på strandarealet må ikke gøres højere end på fredningstidspunktet, og mulige senere opfør-
te bygninger må ikke gøres højere end én etage. Plankeværker og lignende dels mod vejen, dels mod naboejen-
domme må ikke opføres i en sådan højde, at den frie udsigt over vigen fra vejen skades.

Der blev i 1989 meddelt dispensation til den pumpestation, der i dag er på ejendommen.

Syddjurs Kommune har oplyst, at der er tale om en total renovering af pumpestationen. Da den eksisterende 
pumpestation skal være i drift, indtil en ny pumpestation er klar, bygges den nye pumpestation ikke samme sted 
som den eksisterende pumpestation. Ejeren af ejendommen og ejeren af den ejendom, hvor iskiosken er place-
ret, ønsker pumpestationen længere væk og så langt hen mod rundkørslen som muligt. Den nye pumpestation 
kan ikke bygges på Syddjurs Spildevand A/S’ ejendom, da ejendommen er for lille. 

Syddjurs Kommune har yderligere oplyst, at den nye pumpestations udvendige mål er 8,7 meter i længden, 3,3 
meter i bredden og under 3 meter i højden. Den bliver større end den eksisterende pumpestation i grundplan, 
da den eksisterende er i to etager delvist nedgravet. Dette giver nogen problematiske adgangsforhold rent ar-
bejdsmiljømæssigt, og det er grunden til, at den nye pumpestation ønskes i ét plan. De fordele, der opnås, angi-
ves at være mindre lugtgener ved iskiosken og mindre synlighed fra både iskiosken og Molskroen, der i dag har 
direkte udsigt til den eksisterende pumpestation. Det forventes, at den nye pumpestation placeres, så den er så 
lidt synlig som muligt, og at der i øvrigt sker tilplantning med buske. Materiale og farvevalg vil være standardfar-
verne for Syddjurs Spildevand A/S og således trasitgrå i hardyplank på siderne og tagpap på taget, medmindre 
Molskroen har andre ønsker. 

Syddjurs Kommune har videre oplyst at have forespurgt Syddjurs Spildevand A/S om en mulig alternativ place-
ring, men Syddjurs Spildevand A/S har herom bemærket, at alt spildevandet fra hele området ledes til det lave-
ste punkt, hvorfor det ikke er let at flytte pumpestationen udenfor en forholdsvis lille radius af den nuværende 
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placering. Den ansøgte placering virker som den mest optimale under de givne omstændigheder og med så stort 
hensyn til de forskellige parter som muligt.

Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at den ansøgte placering af en ny pumpestation kan være problematisk i 
forhold til at sikre den frie udsigt over Ebeltoft Vig. Pumpestationen vil tage noget af udsynet over Ebeltoft Vig, 
når man f.eks. ser fra Molskroen og fra Molsvej. Pumpestationen vil skygge lidt for indsynet til de gamle fredede 
bygninger i området, primært Molskroen når man ser fra kystsiden og stranden. Det er ligeledes betænkeligt, at 
man adskiller bygningsmassen i modsat til de eksisterende forhold, hvor iskiosken og den eksisterende pumpe-
station er samlet. Landskabspåvirkningen vil være mindre ved at fastholde bygningsmassen samlet. Det er ikke 
udtømmende sandsynliggjort, at der ikke findes alternative placeringer af pumpestationen, hvor påvirkningen af 
udsigten er mindre enten indenfor eller udenfor fredningen. Syddjurs Kommune anerkender, at det er en sam-
fundsmæssig interesse, at der etableres en ny pumpestation, men foreslår at der optimeres på placeringen f.eks. 
således, at bygningsmassen fastholdes samlet, eller at der findes andre mere skånsomme placeringer indenfor 
eller udenfor fredningen.

Syddjurs Kommune har i øvrigt oplyst, at projektet ønskes udført i en afstand af knap 400 m til nærmeste Natura 
2000-område, som er Mols Bjerge med Kystvande. Kommunen vurderer, at en renovering og mindre flytning af 
pumpestationen ikke vil påvirke arter på udpegningsgrundlaget. Området for pumpestationerne er et potentielt 
levested for markfirben. Markfirben er ikke konkret fundet på lokaliteten, men leveforholdene for arten er til 
stede. Markfirben er afhængig af adgang til både lysåben vegetation og skjulesteder i højere vegetation/buske. 
Projektet ændrer ikke på disse forhold, og projektet vurderes ikke at skade eventuelle bestande af markfirben. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 3. marts 2017. I besigtigelsen deltog 
fredningsnævnet, Syddjurs Spildevand ved Kathrine Eduard, Molskroen ved Henrik Frederiksen ved arkitekt Kurt 
Birk, Syddjurs Kommune ved Hanne Henriksen og Danmarks Naturfredningsforening ved Kim Olesen.

Ved besigtigelsen redegjorde Syddjurs Spildevand for projektet, hvortil der er opnået dispensation fra strandbe-
skyttelseslinjen, da den nye bygning ikke kommer tættere på vandet end den eksisterende bygning. Fred-
ningsnævnet tilkendegav, at der ikke vil blive meddelt dispensation til den ansøgte placering af en ny pumpesta-
tion, da en placering i det åbne land findes at være i strid med fredningshensynene. Der blev drøftet alternative 
placeringer, herunder af en placering uden for fredningen. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Ebeltoft Vig betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensa-
tion fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer 
en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er udpeget 
for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan 
ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til 
loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet er enig i de betænkeligheder, som Syddjurs Kommune har anført til støtte for ikke at meddele 
dispensation til den ansøgte placering. Der er således tale om en ansøgt placering, der vil ligge frit i det åbne 
landskab mod vigen i modsætning til den nuværende placering ved en anden eksisterende bygning og ved eksi-
sterende beplantning. 

Som omtalt ved besigtigelsen kan fredningsnævnet imidlertid meddele dispensation til den ansøgte pumpesta-
tion, men med en placering umiddelbart ved den nuværende pumpestation og således, at det er enden af byg-
ningen, der vender mod vandet.
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Det kan i relation til fredningshensynene ikke føre til et andet resultat, at Kystdirektoratet ikke hidtil har meddelt 
dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til en sådan placering.

Det kommunalt valgte medlem af fredningsnævnet har ikke deltaget ved sagens afgørelse, da han er bestyrelses-
formand i Syddjurs Spildevand A/S.”

Den aktuelle ansøgning omfatter to mulige placeringer som illustreret på følgende vis:

Syddjurs Kommune har ved e-mail den 29. august 2017 oplyst, at kommunen ikke har bemærkninger til det 
ansøgte og bifalder placeringen.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 5. september 2017. I besigtigelsen 
deltog endvidere ejendommens ejer Henrik Frederiksen ved arkitekt Kurt Birk, Syddjurs Spildevand A/S ved 
Katrine Eduard, Elis Hagedorn og Jørgen Pedersen og Friluftsrådet ved Thorkil Danielsen. Det blev oplyst, at 
pumpestationen har samme dimensioner som ved den tidligere ansøgning. Det er nødvendigt med skråt tag, 
så der er plads til installationen. Pumpestationen kan grundet nedgravede rør ikke placeres helt op til den 
nuværende pumpestation. Grundvandsstanden i området gør, at det er vanskeligt at nedgrave pumpestatio-
nen. Kurt Birk anførte, at ejendommens ejer helst ser løsning 2 gennemført. Thorkil Danielsen anførte, at 
pumpestationen bør placeres, så den er så lidt synlig fra vandet som muligt. Fredningsnævnet tilkendegav, at 
der vil blive meddelt dispensation til løsningsforslag 2, men ikke løsningsforslag 1. Det kan ikke tillægges 
betydning for fredningsnævnets afgørelse, at Kystdirektoratet i relation til strandbeskyttelseslinjen har med-
delt dispensation til løsningsforslag 1.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Ebeltoft Vig betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål.

Fredningsnævnet lægger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 
eller stk. 3.

Under forudsætning af at placeringen af pumpestationen sker så tæt som muligt på den nuværende pumpe-
station, meddeler fredningsnævnet med henvisning til begrundelsen i afgørelsen af 16. marts 2017 dispensa-
tion til en placering af pumpestationen i overensstemmelse med løsningsmodel 2, da denne findes at være 
den mindst indgribende i fredningen.  
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Det kommunalt valgte medlem af fredningsnævnet har ikke deltaget ved sagens afgørelse, da han er besty-
relsesformand i Syddjurs Spildevand A/S.

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 bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 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,
 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, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler 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 virkning 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.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. 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 Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet 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 afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
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Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Vilhelm Brage Michelsen,
2. Jan Kjær Madsen,
3. Molskroen ved Henrik Frederiksen,
4. Syddjurs Spildevand A/S,
5. Orbicon A/S, 
6. Miljøstyrelsen, København,
7. Syddjurs Kommune,
8. Danmarks Naturfredningsforening, København,
9. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs,
10. Dansk Ornitologisk Forening, København,
11. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs,
12. Dansk Botanisk Forening,
13. Friluftsrådet, Syddjurs,
14. Region Midtjylland,
15. Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 16. marts 2018

FN-MJØ-121-2017. Nyt sommerhus til erstatning for et eksisterende sommerhus 

I fredningsnævnets notat af 26. juni 2017 anførte fredningsnævnet følgende om et projekt på matr.nr. 4q 
Egsmark By, Dråby, Kystvejen 64, 8400 Ebeltoft (FN-MJØ-16-2017):

”Fredningsnævnet modtog den 15. februar 2017 fra Syddjurs Kommune en udtalelse om en ansøgning 
om tilladelse til efter nedrivning af et eksisterende sommerhus at opføre et nyt sommerhus på ma-
tr.nr. 4q Egsmark By, Dråby på Kystvejen 64, 8400 Ebeltoft. Ansøgningen er indsendt af arkitekt Rikke 
Bjerregaard på vegne af ejeren Wendi Ring.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. oktober 1934 om fredning af area-
ler ved Ebeltoft Vig, der er en tilstandsfredning. Der må ikke opføres ny bebyggelse. Bygningerne på 
strandarealet må ikke gøres højere end på fredningstidspunktet, og mulige senere opførte bygninger 
må ikke gøres højere end én etage. 

Syddjurs Kommune har oplyst, at det eksisterende sommerhus er på ca. 60 m2, som ønskes nedrevet 
og erstattet med et sommerhus på 106 m2. Den eksisterede kote er i 4,38, der ønsket hævet til 5,2. 
Den eksisterende skorsten er i kote 4,69, som ønskes hævet til kote 6,2.

Det fremgår af ansøgningen blandt andet, at den ændrede gulvkote skyldes stigende vandstande og 
dermed forøget oversvømmelsesrisiko. Der søges om en placering af sommerhuset med en gulvkote, 
som er højere end det eksisterende sommerhus. Set fra Kystvejen er det stort set umuligt at få øje på 
det eksisterende hus, som putter sig ned bag den tætte beplantning og selve Kystvejen. Det nye hus vil 
på samme måde være svært at få øje på, idet det på samme måde puttes ned bag ved skoven og vejen 
ved en tilbagetrækning fra vandet mod skoven.

Det fremgår videre, at det nye sommerhus består af 100 m2 beboelse, som placeres som en tung ryg 
mod Kystvejen og beplantningen. Mod vandet introduceres en indvendig form af glas, som giver en 
lethed til huset. Det hele bindes sammen af en tagflade med et udhæng og en terrasse, som tilsam-
men udgør én enkelt form. For at give huset en lethed, designes taget med en flyvinge-lignende un-
derside, som får det tungere tag til at svæve set fra vandsiden. Integreret i huset ønskes et mindre 
skur på 6 m2 til opbevaring af havemøbler, grill mv., som er ønskeligt for et sommerhus. Der ønskes ik-
ke carport eller garage som en del af projektet, da det vil forstyrre det enkle udtryk, huset er skabt 
med. Huset ønskes opført med en tagflade med mos-sedum. Udsigten fra vigen og Kystvejen vil ikke ir-
riteres af en stor og mørk tagflade, men vil i stedet beriges af en ydmyg grøn flade, som spiller sam-
men med det omgivende landskab. Udvendigt ønskes huset beklædt med cedertræ, som med tiden vil 
patinere smukt og sølvgråt, og på samme måde som tagfladen vil disse lodrette flader spille sammen 
med træernes stammer og sandets glød. Vinduer er generelt tænkt som sorte vinduesrammer, men 
med de overdækkede glaspartier/skydepartier i eg/teak.

Det fremgår yderligere, at sommerhusets udtryk og placering i landskabet ikke i væsentligt grad strider 
mod fredningens formål, idet det stort set placeres samme sted som det eksisterende hus. Det ændrer 
ikke udsigten over vigen fra det omgivende landskab eller huse, idet det placeres bagved den meget 
tætte beplantning op mod Kystvejen, og fordi det ligger væsentlig lavere end selve Kystvejen. Den æn-
drede højde ændrer ikke udsigten over vigen fra omgivende landskab og grunde i væsentlig grad, idet 
det putter sig ned med beplantningen i ryggen.

Syddjurs Kommune har oplyst, at sommerhuset er 2,4 km fra nærmeste Natura 2000-område, som er 
Stubbe Sø. Kommunen vurderer, at en nybygning og mindre flytning af sommerhuset ikke vil påvirke 
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arter på udpegningsgrundlaget. Området, hvor sommerhuset er beliggende, er levested for markfir-
ben. Markfirben er afhængig af adgang til både lysåben vegetation og skjulesteder i højere vegeta-
tion/buske. Projektet ændrer ikke på disse forhold, og projektet vurderes ikke at skade bestande af 
markfirben. 

Syddjurs Kommune har sammenfattende vurderet, at det ansøgte strider imod de forhold i frednin-
gen, der beskriver, at bygningerne ikke må gøres højere end på fredningstidspunktet. Omvendt er 
kommunen enig med ansøger i, at sommerhusets tilbagetrukne placering betyder, at byggeriet ikke 
vurderes at ville skæmme den frie udsigt over vigen fra vejen. Det kunne overvejes, om en reduktion i 
grundens beplantning kunne kompensere for den øgede tagkote og skorstenshøjde. 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 30. maj 2017. I besigtigelsen 
deltog endvidere Wendi Ring med arkitekt Rikke Bjerregaard og Syddjurs Kommune ved Hanne Hen-
riksen og Morten Aakjær Jørgensen. Projektet blev gennemgået, herunder særligt i relation til ydre 
fremtræden, størrelse, højde og placering på grunden. Wendi Ring og Rikke Bjerregaard henledte op-
mærksomheden på at projektet ikke er større end andre bygninger i nærheden. Hanne Henriksen hen-
ledte opmærksomheden på, at sommerhuset med den ansøgte placering ikke er tilstrækkeligt frem-
tidssikret i relation til prognoserne for fremtidige vandstand generelt og særligt ved stormflod. Hun fo-
reslog derfor en mere tilbagetrukket og højere placering end den nuværende placering. Fred-
ningsnævnet udtrykte særlig betænkelighed i relation til den ansøgte markante udvidelse af sommer-
huset, men også i relation til bygningshøjden og en markant anderledes placering end det nuværende 
sommerhus. Fredningsnævnet tilkendegav ikke at have bemærkninger til sommerhusets ydre frem-
træden, men i øvrigt efter modtagelse af de tegninger, der blev vist ved projektets gennemgang, at vil-
le vende tilbage med sin stillingtagen til projektet efter en drøftelse af dette. 

Fredningsnævnet har efterfølgende modtaget disse tegninger og oplysninger om størrelsen af og tidli-
gere udvidelser af andre bygninger i området. 

Fredningsnævnets bemærkninger

Fredningsnævnet bemærker, at der i sagens natur kan være størrelsesmæssig forskel på de forskellige 
bygninger i området, der kan være opført både før og kortere tid efter fredningen. Det er fred-
ningsnævnets opfattelse, dels at størrelsen på andre bygninger i området ikke kan medføre en beretti-
get forventning om, at en ejer kan opnå dispensation til en tilsvarende bygningsmasse, og dels at fred-
ningsnævnet ikke er forpligtet til at tillægge sådanne bebyggelser betydning ved fredningsnævnets af-
gørelse af en konkret ansøgning om dispensation. 

Der er i fredningen forbud mod ny bebyggelse, og fredningsnævnet finder, at der på ejendommen, 
som er placeret helt ud til vandet, skal udvises en betydelig påpasselighed med at tillade udvidelse af 
det eksisterende sommerhus, således at en sådan udvidelse kun kan ske, hvis særlige omstændighe-
der tilsiger en sådan udvidelse. Det er fredningsnævnets opfattelse, at dette princip gælder, selv om 
der måtte være eksempler på, at der for år tilbage er givet dispensation til mere markante udvidelser 
af sommerhuse i fredningen.

Fredningsnævnet er enig i, at der er grundlag for at udskifte det eksisterende sommerhus med et nyt 
sommerhus, og fredningsnævnet har ikke bemærkninger til det ansøgte sommerhus ydre fremtræden. 
Fredningsnævnet finder dog ikke grundlag for at tillade den ansøgte markante udvidelse, men er ved 
en nyopførelse indstillet på at godkende et byggeri med en størrelse som det nuværende sommerhus 
på 60 m2 med tillæg af det areal, der tidligere har været overdækket mellem de to ”længer”, da det 
nærmest kan karakteriseres som et tidligere integreret gårdmiljø. Det er oplyst, at det var på ca. 15 
m2. Fredningsnævnet vil dog henvise Syddjurs Kommune til at foretage en opmåling af dette areal, så 
den præcise størrelse af et sådant kommende sommerhus kan fastlægges. Fredningsnævnet er endvi-
dere indstillet på at godkende en mindre tilbagetrukket placering af sommerhuset i overensstemmelse 
med den ansøgte placering. Fredningsnævnet er betænkelig ved på forhånd at godkende den ansøgte 
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bygningshøjde, da den som anført af Syddjurs Kommune ikke er i overensstemmelse med fredningsbe-
stemmelserne, men en stillingtagen hertil må afvente et konkret projekt med sommerhusets placering 
på ejendommen.

En dispensation til det skitserede projekt forudsætter en ny projektbeskrivelse med tegninger. Hvis 
fredningsnævnets tilkendegivelse om et projekt, der kan godkendes, ikke kan accepteres, vil fred-
ningsnævnet træffe en egentlig afgørelse med afslag på ansøgningen om dispensation. Hvis tilkendegi-
velsen accepteres, vil fredningsnævnet slutte sagen og afvente en ny ansøgning, der er i overensstem-
melse med de anførte retningslinjer for et projekt, som kan godkendes.” 

Fredningsnævnet har den 31. januar 2018 modtaget et revideret projekt. Sommerhuset har samme ydre 
udformning med et bebygget areal på 73,5 m2. Den eksisterende sokkelkote er på 1,6 meter, den tidligere 
ansøgte sokkelkote var på 1,7 meter, og den nu ansøgte sokkelkote er på 2 meter. Den eksisterende tagkote 
er på 4,38 meter, den tidligere ansøgte tagkote var på 5,2 meter, og den nu ansøgte tagkote er på 5,49 me-
ter, således at det ansøgte sommerhus er i alt 1,11 meter højere end det eksisterende sommerhus. Der ind-
går ikke længere en skorsten i projektet. Sommerhuset er rykket 3 meter tilbage på grunden. Sommerhuset 
har herudover et overdækket areal på ca. 75 m2.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 14. marts 2018. I besigtigelsen delt-
og endvidere Wendi Ring med arkitekt Rikke Bjerregaard, Syddjurs Kommune ved Steen Ravn Christensen og 
Mille Maria Louise Rasch, Danmarks Naturfredningsforening ved Kim Olesen og Lone Anker Petersen Ladefo-
ged og Friluftsrådet ved Thorkil Danielsen. Projektet blev gennemgået. Det blev oplyst, at beplantningen 
mod vejen vil blive bevaret. Det ansøgte hus er 1,11 meter højere end det nuværende hus. Det skyldes en 
øget sokkelhøjde, en øget indre rumhøjde og træbeklædning med græs, der kræver en anden konstruktion. 
Huset kan ikke blive lavere, medmindre der ændres på et af de parametre. Sokkelhøjden er fastlagt efter 
drøftelse med Kystdirektoratet, en lavere indre rumhøjde vil kræve dispensation fra byggereglerne, og et 
lavere tag betyder, at der ikke kan lægges græs på taget. Fredningsnævnet udtrykte betænkeligheder i rela-
tion til den øgede bygningshøjde og det store overdækkede areal, som efter praksis regnes med i det bebyg-
gede areal ved fredningsnævnets godkendelse af nyt byggeri. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Ebeltoft Vig betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, 
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Det er anført i fredningen, at bygninger ikke må gøres højere end på fredningstidspunktet. Det betyder ikke 
et ubetinget forbud mod et højere byggeri, idet ikke enhver forøget bygningshøjde vil være i strid med fred-
ningen, men det betyder, at fredningsnævnet generelt skal være påpasselig med at meddele dispensation til 
højere bygninger og konkret kun kan og skal gøre det i det omfang, de konkrete forhold på en ejendom gør 
det rimeligt med en sådan dispensation.

Fredningsnævnet finder efter en konkret vurdering af forholdene på ejendommen, herunder ejendommens 
størrelse, bygningens stand og placering på grunden, den ansøgte bygnings størrelse, udformning og place-
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ring på grunden sammenholdt med den begrænsede synlighed som følge af den slørende beplantning mod 
Kystvejen, at der kan meddeles dispensation til det ansøgte sommerhus med den ansøgte beliggenhed. Fred-
ningsnævnet finder imidlertid ikke, at der er grundlag for at meddele dispensation til det ansøgte overdæk-
kede areal, men finder i lighed med fredningsnævnets tidligere dispensation på en naboejendom, at der til 
det ansøgte sommerhus kan laves et overdækket areal på omkring 20 m2.

Fredningsnævnet meddeler herefter dispensation med den begrænsning, at det overdækkede areal ikke kan 
være større end omkring 20 m2. Dispensationen sker på vilkår om bevarelse af beplantningen mod Kystvej-
en. 

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 bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 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,
 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, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler 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 virkning 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.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. 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 Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
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nævnet 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 afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Vilhelm Brage Michelsen,
2. Anita Søholm,
3. Wendi Ring,
4. arkitekt Rikke Bjerregaard,
5. Miljøstyrelsen, København,
6. Syddjurs Kommune, sagsnr. 17/131,
7. Danmarks Naturfredningsforening, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs,
9. Dansk Ornitologisk Forening, København,
10. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs,
11. Dansk Botanisk Forening, København,
12. Friluftsrådet, centralt,
13. Friluftsrådet, Kreds Østjylland,
14. Region Midtjylland,
15. Slots- og Kulturstyrelsen,
16. Nationalpark Mols Bjerge.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 22. juli 2019

FN-MJØ-024-2019. Nyt sommerhus

Fredningsnævnet modtog den 22. februar 2019 fra Syddjurs Kommune en udtalelse om en ansøgning om at 
opføre et nyt sommerhus til erstatning for et eksisterende sommerhus på matr.nr. 3ae Lyngsbæk By, Dråby, 
Kystvejen 24, Ebeltoft. Ansøgningen er indgivet af Kalmargården A/S for ejeren Karsten Sperling. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse og modtagelse af yderligere oplysninger besluttet ikke at meddele 
dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Fredningen

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. oktober 1934 om fredning af arealer ved 
Ebeltoft Vig, der er en tilstandsfredning. Der må ikke opføres ny bebyggelse. Bygningerne på strandarealet 
må ikke gøres højere end på fredningstidspunktet, og mulige senere opførte bygninger må ikke gøres højere 
end én etage.

Fredningsnævnet meddelte den 13. maj 2003 dispensation til renovering af sommerhusets tagflader (jour-
nalnummer 30/03). Det fremgår af afgørelsen, at sommerhuset gennem årene var sammenføjet af i alt fem 
bygningsdele. Fredningsnævnet begrundede afgørelsen med, at det ansøgte ikke ændrede på taghøjder og 
taghældninger, og at udsigten over vigen set fra vejen ikke blev ændret.

Fredningsnævnet meddelte den 16. marts 2018 (FN-MJØ-121-2017) dispensation til et projekt med opførel-
se af et nyt sommerhus til erstatning for et eksisterende sommerhus på Kystvejen 64, Ebeltoft. Den eksiste-
rende sokkelkote var på 1,6 meter, mens den ansøgte sokkelkote som følge af risiko for oversvømmelser var 
på 2 meter. Den eksisterende tagkote var på 4,38 meter, mens den ansøgte tagkote var på 5,49 meter. Det 
ansøgte sommerhus var således i alt 1,11 meter højere end det eksisterende sommerhus. Det ansøgte som-
merhus havde herudover et overdækket areal på ca. 75 m2. Fredningsnævnet anførte følgende begrundelse 
for dispensationen:

”Det er anført i fredningen, at bygninger ikke må gøres højere end på fredningstidspunktet. Det betyder ikke et 
ubetinget forbud mod et højere byggeri, idet ikke enhver forøget bygningshøjde vil være i strid med fredningen, 
men det betyder, at fredningsnævnet generelt skal være påpasselig med at meddele dispensation til højere byg-
ninger og konkret kun kan og skal gøre det i det omfang, de konkrete forhold på en ejendom gør det rimeligt 
med en sådan dispensation.

Fredningsnævnet finder efter en konkret vurdering af forholdene på ejendommen, herunder ejendommens stør-
relse, bygningens stand og placering på grunden, den ansøgte bygnings størrelse, udformning og placering på 
grunden sammenholdt med den begrænsede synlighed som følge af den slørende beplantning mod Kystvejen, at 
der kan meddeles dispensation til det ansøgte sommerhus med den ansøgte beliggenhed. Fredningsnævnet fin-
der imidlertid ikke, at der er grundlag for at meddele dispensation til det ansøgte overdækkede areal, men finder 
i lighed med fredningsnævnets tidligere dispensation på en naboejendom, at der til det ansøgte sommerhus kan 
laves et overdækket areal på omkring 20 m2.

Fredningsnævnet meddeler herefter dispensation med den begrænsning, at det overdækkede areal ikke kan væ-
re større end omkring 20 m2. Dispensationen sker på vilkår om bevarelse af beplantningen mod Kystvejen.” 

Sagens baggrund

Syddjurs Kommune har oplyst, at en del af det nuværende sommerhus er opført med udnyttet tagetage med 
et samlet etageareal på 143 m2. Ansøgeren vil eftersende en opmåling af sommerhusets højder og længde. 
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Kommunen har ved ortofoto konstateret, at den høje del af sommerhuset har en længde på 8,5 meter. Den 
samlede bebyggelse har en længde på 20 meter. Det nye sommerhus ønskes opført i ét plan med et areal på 
115 m2 og en overdækket terrasse på 16 m2. Det beklædes med sorte lodrette brædder, og der anvendes 
sorte betontagsten. Af hensyn til klimasikring ønskes huset opført med overkantsokkel i kote 2,5. Bygningen 
får dermed samme højde som det eksisterende sommerhus. Det får en længde på 18,1 meter.

Syddjurs Kommune har oplyst, at det er kommunens vurdering, at det ansøgte sommerhus strider mod de 
forhold i fredningen, der beskriver, at bygningerne ikke må gøres højere end på fredningstidspunktet. Til 
gengældt reduceres bebyggelsens samlede udstrækning, idet et trappetårn fjernes, og bygningens længde 
reduceres med ca. 2 meter.  Sommerhuset er i øvrigt kortlagt med høj risiko for havstigning/oversvømmelse. 
Kommunen har i klimatilpasningsplanen fastsat en mindste sokkelkote på 2,5 meter, men kommunen kan 
ikke kræve en given sokkelkote, da ejendommen ikke er omfattet af en kommuneplanramme eller en lokal-
plan. 

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at projektet har baggrund i tilbagevendende oversvømmelser af huset 
ved højvande i havet og Stambækken. Med erstatningsbyggeriet klimasikres ejendommen efter Kystdirekto-
ratets anbefalinger i overensstemmelse med Syddjurs Kommunes klimaplan. Det indebærer, at gulvet hæves 
ca. 107 cm svarende til en ny sokkelkote 250. Tagryggen på det nye hus får samme højde som det nuværen-
de hus fra 1931 ved at give afkald på tagetagen og i stedet opføre et étplanshus med reduceret væghøjde og 
moderat taghældning. Publikums udsigt til vigen fra landevejen forbedres ved at nedrive trappetårnet vest 
for huset og forøge skelafstanden mod øst til fem meter. Ved at forskyde sydfacaden godt ½ meter længere 
væk fra havet holdes huset inkl. terrassen udenfor det strandbeskyttede areal.

Det fremgår af et opmålingsnotat fra Kalmar-huse A/S, at sommerhuset består af fem bygninger med følgen-
de højdemål og areal:

 Kiphøjde 3,15 meter, sidehøjde 2,5 meter og areal på ca. 31 m2 
 Kiphøjde 4,12 meter, sidehøjde lav 2 meter, sidehøjde knæk 2,4 meter, sidehøjde mod bygning 2,4 

meter og areal på ca. 34 m2

 Kiphøjde 3,12 meter, sidehøjde 2,4 meter og areal på ca. 31 m2

 Kiphøjde 5,32 meter, sidehøjde 2,4 meter og areal på ca. 41 m2

 Højde mod bygning 2,4 meter, sidehøjde 2,3 meter og areal på ca. 5½ m2

Syddjurs Kommune har anført, at sommerhuset er 1,3 km fra nærmeste Natura 2000 område, Mols Bjerge 
med kystvande. Det er kommunens vurdering, at sommerhuset ikke vil påvirke arter på udpegningsgrundla-
get. Miljøstyrelsen har supplerende oplyst, at det er styrelsens umiddelbare vurdering, at det ansøgte ikke vil 
medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der frem-
går af habitatdirektivets bilag IV.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 20. marts 2019. I besigtigelsen deltog 
endvidere Karsten Sperling med Bjørn Karlskov fra Kalmargården A/S, Syddjurs Kommune ved Grete Kristen-
sen, Danmarks Naturfredningsforening ved Kim Olesen og Friluftsrådet ved Thorkil Danielsen. Det minister-
udpegede medlem af fredningsnævnet deltog ikke i besigtigelsen. 

Karsten Sperling gennemgik projektet og uddybede det i forhold til sagsakterne. Familien har haft ejendom-
men i mere end 100 år. Gulvhøjden er nu i kote 1,43. Den ønskes i overensstemmelse med anvisningerne i 
Syddjurs Kommunes klimaplan forhøjet til kote 2,50 og altså med 107 cm. Der etableres en terrasse i hele 
husets længde på 18 meter med en dybde på 2,5 meter, så man fortsat kan gå fra huset og direkte udenfor 
uden at skulle ned af en trappe. Terrassen kan om nødvendigt gøres kortere, men der er mod nord tiltænkt 
en let stigende handicapadgang. Det vil give en bedret udsigt fra landevejen, når huset gøres kortere end 
den nuværende bebyggelse, og tårnet mod nord fjernes. Det nye sommerhus vil få ens bygningshøjde. Det 
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vil ikke blive højere end den del af det nuværende sommerhus, som er opført før fredningen, men vil blive 
højere end den øvrige bygningsmasse, som er opført efter fredningen.

Fredningsnævnets formand påpegede problemerne ved projektet. Der er i fredningen forbud mod at forøge 
bebyggelsens højde. En forhøjet gulvkote i den beskrevne størrelsesorden vil endvidere betyde, at soklen og 
dermed sommerhuset fremtræder markant. Hertil kommer, at der normalt ikke meddeles tilladelse til en 
hævet terrasse mod vandet. Og endelig vil en formindskelse af den synlige del af den forhøjede sokkel skulle 
ske ved en omfattende terrænændring. Han anførte, at alle har forståelse for ønsket om at bygge nyt, men 
at der skal findes frem til et projekt, som kan accepteres i fredningen.

Danmarks Naturfredningsforening henledte opmærksomheden på, at der kan bruges en lavere taghældning 
end i projektet, f.eks. på 150, hvorved bygningen vil blive væsentligt lavere. Bjørn Karlskov anførte, at det 
ikke vil være godt æstetisk, hvis huset samtidig får en høj sokkel.

Det blev aftalt, at der sendes visualiseringer af projektet med den anførte kote som henholdsvis fritlagt sok-
kel og terrænændring. Det blev endvidere aftalt, at Syddjurs Kommune undersøger kotehøjden på byggeri på 
Kystvejen, der indenfor de seneste år er meddelt dispensation til. 

Det endeligt ansøgte projekt

Fredningsnævnet har den 3. juni 2019 modtaget en opdateret ansøgning med de visualiseringer, som blev 
omtalt ved fredningsnævnets besigtigelse, dog ikke med fritlagt forhøjet sokkel, der således ikke længere 
ansøges om. Det er anført, at trapper og handicaprampe for overskuelighedens skyld er udeladt af visualise-
ringerne. Ansøgningen er revideret i forskellige varianter, der tilstræber at imødekomme fredningsnævnets 
bemærkninger. I alle løsninger tilføjes en grøn skrænt op ad soklen, og hele erstatningsbyggeriet rykkes 2½ 
meter mod nord. Dermed undgås, at nogen del af terrassen placeres nærmere havet end det nuværende 
hus. Som en sideeffekt forbedres publikums udsigtsvinkel fra landevejen yderligere. Også den grønne skrænt 
holdes udenfor det strandbeskyttede areal. 

Af ansøgningen fremgår i prioriteret rækkefølge tre projekter. For det første et projekt med opretholdelse af 
den ansøgte sokkelkote på 2,5. For det andet et projekt med en sokkelkote på 2,25, hvorved tagryggen sæn-
kes 25 cm i hele husets længde, terrassen bliver tilsvarende lavere og dermed mere diskret, ligesom soklen 
bliver tilsvarende lavere, hvilket giver en mere harmonisk bygning og reducerer højden af den foreslåede 
skråning til camouflering af soklen. For det tredje en reduktion af terrassen langs sydfacaden i hele husets 
længde ved en reduktion mod øst med ca. seks meter svarende til 1/3 eller 15 m2 i fladeareal samtidig med, 
at terrassen fortsat er uden overdækning. 

Projektet er illustreret på følgende vis:
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Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Ebeltoft Vig betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, 
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
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Fredningsnævnet har i lyset af det nuværende byggeris størrelse ikke bemærkninger til, at det eksisterende 
sommerhus erstattes med et sommerhus på 115 m2 i et plan med en overdækket terrasse på 16 m2. Fred-
ningsnævnet har endvidere ikke bemærkninger til, at en eventuel forhøjet sokkel camoufleres ved en terræ-
nændring i stedet for ved en fritlagt forhøjet sokkel.

Det er anført i fredningen, at bygninger ikke må gøres højere end på fredningstidspunktet. Det betyder ikke 
et ubetinget forbud mod et højere byggeri, idet ikke enhver forøget bygningshøjde vil være i strid med fred-
ningen, men det betyder, at fredningsnævnet generelt skal være påpasselig med at meddele dispensation til 
højere bygninger og konkret kun kan og skal gøre det i det omfang, de konkrete forhold på en ejendom gør 
det rimeligt med en sådan dispensation.

Det ansøgte projekt vil for en stor dels vedkommende medføre en forøget bygningshøjde på mellem 1,2 
meter og 2,9 meter i forhold til det nuværende sommerhus. Det er fredningsnævnets opfattelse, at en sådan 
markant forøget bygningshøjde er i strid med fredningen, og fredningsnævnet meddeler derfor ikke dispen-
sation til projektet. 

Fredningsnævnet har ved sin vurdering også lagt vægt på, at der i en nylig dispensation i samme område 
alene er tilladt en forøgelse af sokkelkoten til kote 2, og at de æstetiske hensyn ved en lavere taghældning, 
som er anført som begrundelse for ikke at udføre en sådan, ikke længere har samme betydning ved en skjult 
sokkelforøgelse og i øvrigt ikke i fredningsmæssig henseende kan begrunde en så markant bygningsforhøjel-
se. 

Fredningsnævnet må derfor henvise ansøgeren til at udarbejde et markant lavere projekt. Det bemærkes i 
den forbindelse, at fredningsnævnet ikke er forelagt visualiseringer af den ønskede hævede terrasse langs 
huset mod vandet, men at det som nævnt under besigtigelsen normalt ikke tillades i en fredning.

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 bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 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,
 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, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler 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 virkning 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.naevneneshus.dk. 
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Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. 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 Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet 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 afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Christian Bundgård,
2. Kalmargården A/S,
3. Karsten Sperling,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Syddjurs Kommune, sagsnr. 19/6934,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København
7. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, Kreds Østjylland,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 7. februar 2020

FN-MJØ-014-2020. Nyt sommerhus til erstatning for eksisterende sommerhus

Fredningsnævnet modtog den 30. januar 2020 Syddjurs Kommunes udtalelse om tilladelse til efter nedriv-
ning af eksisterende sommerhus at opføre et nyt på matr.nr. 11h Egsmark By, Dråby, beliggende Kystvejen 
74, 8400 Ebeltoft. Ansøgningen er indsendt af Morten Christensen på vegne af ejeren Stig Anthony Jensen.

Fredningsnævnet har på skriftligt grundlag besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen 
er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

1. Fredningsnævnets tidligere behandling af et projekt (FN-MJØ-039-2017)

I fredningsnævnets notat af 26. juni 2017 blev anført følgende:

”Fredningsnævnet modtog den 11. april 2017 fra Syddjurs Kommune en udtalelse om en ansøgning om tilladelse 
til efter nedrivning af et eksisterende sommerhus at opføre et nyt sommerhus på matr.nr. 11h Egsmark By, Drå-
by på Kystvejen 74, 8400 Ebeltoft. Ansøgningen er indsendt af arkitekt Niels Christoffersen på vegne af ejeren 
Stig Anthony Jensen.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. oktober 1934 om fredning af arealer ved 
Ebeltoft Vig, der er en tilstandsfredning. Der må ikke opføres ny bebyggelse. Bygningerne på strandarealet må ik-
ke gøres højere end på fredningstidspunktet, og mulige senere opførte bygninger må ikke gøres højere end én 
etage. 

Syddjurs Kommune har oplyst, at sommerhuset i dag udgør 84 m². Det er udbygget ad flere omgange siden etab-
leringen i 1939. Det er kun 48 m2, der er godkendt i fredningen. I BBR er registret 48 m2, hvilket må anses som 
den lovlige bebyggelse. Den øvrige del af sommerhuset anses således ikke på nuværende tidspunkt som lovligt.  
Ifølge ansøgningen søges der om et nyt sommerhus på 84 m2 på den eksisterende sokkel. Ifølge situationsplanen 
dækker huset brutto 98 m2, hvoraf dog kun de 84 m2 medregnes i BBR-arealet. Der ønskes opført et lille kom-
pakt træhus med saddeltag, da det vurderes, at den enkle form vil falde mere i med terrænet. Retningen på hu-
set vendes, så tagspærene står parallelt med kysten modsat i dag. Det vil b.la. give bedre udsigtsforhold for de 
bagvedliggende huse. Det eksisterende hus har kipkote i 6,46 m, og det ansøgte har kipkote i 6,66 m. Det be-
mærkes, at der ud over de 84 m2 fremgår flere terrasser på ansøgningsmaterialet langs huset, det er dog kun 
terrassen på østsiden af huset, som ønskes (fastholdt). Den markante terrasse foran huset i dag fjernes. Den ek-
sisterende gulvkote på 2,80 m ønskes fastholdt grundet nærheden til havet og risikoen for oversvømmelse. 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 30. maj 2017. I besigtigelsen deltog endvi-
dere Stig Anthony Jensen med arkitekt Niels Christoffersen og Syddjurs Kommune ved Hanne Henriksen og Mor-
ten Aakjær Jørgensen. Niels Christoffersen oplyste, at han købte ejendommen for ca. et år siden. Projektet blev 
gennemgået, herunder særligt i relation til ydre fremtræden, størrelse og højde. Niels Christoffersen henledte 
opmærksomheden på, at projektet ikke er større end andre bygninger i nærheden, og at den marginalt øgede 
bygningshøjde kompenseres ved, at den ændrede tagkonstruktion samlet set giver et bedre udsyn fra vejen over 
Ebeltoft Vig. Fredningsnævnet udtrykte betænkelighed i relation til den ansøgte udvidelse af sommerhuset i for-
hold til det nuværende sommerhus, herunder særligt i forhold den del af sommerhuset, der er opført uden fred-
ningsnævnet og den tidligere Ebeltoft Kommunes tilladelse, men også i relation til bygningshøjden. Fred-
ningsnævnet tilkendegav ikke at have bemærkninger til sommerhusets ydre fremtræden, men i øvrigt efter 
modtagelse af de landinspektøropmålinger, der blev omtalt ved projektets gennemgang, at ville vende tilbage 
med sin stillingtagen til projektet efter en drøftelse af dette.  

Fredningsnævnets bemærkninger
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Fredningsnævnet bemærker, at der i sagens natur kan være størrelsesmæssig forskel på de forskellige bygninger 
i området, der kan være opført både før og kort tid efter fredningen. Det er derfor fredningsnævnets opfattelse, 
dels at størrelsen på andre bygninger i området ikke kan medføre en berettiget forventning om, at en ejer kan 
opnå dispensation til en tilsvarende bygningsmasse, og dels at fredningsnævnet ikke er forpligtet til at tillægge 
sådanne bebyggelser betydning ved fredningsnævnets afgørelse af en konkret ansøgning om dispensation. 

Der er i fredningen forbud mod ny bebyggelse, og fredningsnævnet finder, at der på ejendommen, som er place-
ret helt ud til vandet, skal udvises en betydelig påpasselighed med at tillade udvidelse af det eksisterende som-
merhus, således at en sådan udvidelse kun kan ske, hvis særlige omstændigheder tilsiger en sådan udvidelse. 

Fredningsnævnet har ikke bemærkninger til, at det eksisterende sommerhus udskiftes med et nyt sommerhus, 
og fredningsnævnet har ikke bemærkninger til det ansøgte sommerhus ydre fremtræden. Fredningsnævnet må 
efter sagens oplysninger lægge til grund, at den ikke tidligere godkendte del af sommerhuset er opført for så 
mange år siden, at der ikke er grundlag for at kræve fysisk lovliggørelse i form af nedrivning. 

Fredningsnævnet finder dog ikke grundlag for at tillade den ansøgte udvidelse, men er ved en nyopførelse som 
følge af lovliggørelsen indstillet på at godkende et byggeri med samme størrelse som det nuværende sommer-
hus på 84 m2 mod samtidig fjernelse af det udhus, der er på ejendommen, og hvorom det under besigtigelsen 
blev oplyst, at der heller ikke er meddelt dispensation til dette. Der kan således ikke bygges op til 98 m2 brutto.  
En dispensation til det skitserede projekt forudsætter dog en ny projektbeskrivelse med tegninger og visualise-
ringer. Hvis fredningsnævnets tilkendegivelse om et projekt, der kan godkendes, ikke kan accepteres, vil fred-
ningsnævnet træffe en egentlig afgørelse med afslag på ansøgningen om dispensation. Hvis tilkendegivelsen ac-
cepteres, vil fredningsnævnet slutte sagen og afvente en ny ansøgning, der er i overensstemmelse med de anfør-
te retningslinjer for et projekt, som kan godkendes.” 

2. Det aktuelle projekt

Syddjurs Kommune har oplyst, at det nu ansøgte sommerhus er på 84 m2 i overensstemmelse med fred-
ningsnævnets tilkendegivelse den 25. juni 2017.

Det er videre oplyst, at Kystdirektoratet den 22. januar 2020 har meddelt dispensation fra strandbeskyttel-
seslinjen til sommerhuset. Det nuværende sommerhus og det kommende sommerhus er illustreret på føl-
gende måde i afgørelsen:
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3. Fredningsnævnets afgørelse

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. oktober 1934 om fredning af arealer ved 
Ebeltoft Vig, der er en tilstandsfredning, som har til formål at sikre de landskabelige, naturhistoriske og kul-
turhistoriske værdier i området bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skov-
brugsejendomme, at sikre det retlige grundlag for naturpleje og at udvide og regulere offentlighedens ret til 
færdsel og ophold i området. Fredningen har bestemmelser om, at der ikke må opføres ny bebyggelse, her-
under skure, boder eller andre indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse. Der må heller ikke 
foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræ-
den. Hvis en bebyggelse nedrives eller går hændeligt til grunde, må den kun genopføres med beliggenhed og 
ydre fremtræden, som på forhånd er godkendt af fredningsnævnet. Endelig fremgår det, at bygningerne på 
strandarealet ikke må gøres højere end på fredningstidspunktet, og mulige senere opførte bygninger må ikke 
gøres højere end én etage. Plankeværker og lignende dels mod vejen, dels mod naboejendomme må ikke 
opføres i en sådan højde, at den frie udsigt over vigen fra vejen skades.

Fredningen af arealer ved Ebeltoft Vig betyder således, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, 
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Det nu ansøgte sommerhus er i overensstemmelse med fredningsnævnets tidligere skitserede rammer for et 
sommerhus, der kan godkendes. 

På den baggrund og da sommerhuset under disse omstændigheder ikke findes at have betydning for oplevel-
sen af fredningen, meddeler fredningsnævnet dispensation til sommerhuset.

Dispensationen meddeles som tidligere meddelt på vilkår om nedrivning af et udhus.
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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 bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 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,
 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, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler 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 virkning 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.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. 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 Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet 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 afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
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Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Christian Bundgaard,
2. Stig Anthony Jensen,
3. Morten Christensen,
4. Miljøstyrelsen,
5. Syddjurs Kommune, sagsnr. 16/37747,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs,
10. Friluftsrådet, Østjylland,
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Dansk Botanisk Forening, København,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.



1 
 

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 16. juni 2022 

 

FN-MJØ-025-2022. Nyt sommerhus   

Fredningsnævnet modtog den 28. februar 2022 Syddjurs Kommunes udtalelse om en ansøgning om at udskifte 
et sommerhus med et nyt sommerhus på matr.nr. 4m Lyngsbæk By, Dråby, Kystvejen 36, 8400 Ebeltoft. An-
søgningen er indsendt af arkitekt Kurt Birk for ejendommens ejer Henrik Jørgensen. 

Fredningsnævnet meddeler ikke dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om 
fredningsnævnets afgørelse. 

Fredningen 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. oktober 1934 om fredning af arealer ved 
Ebeltoft Vig. Det er fredningens formål at sikre udsigten over Ebeltoft Vig og at sikre mod yderligere sommer-
husbebyggelse tæt på kysten. Bygningerne på strandarealet må ikke gøres højere end på fredningstidspunktet, 
og mulige senere opførte bygninger må ikke gøres højere end én etage. Plankeværker og lignende dels mod 
vejen, dels mod naboejendomme må ikke opføres i en sådan højde, at den frie udsigt over vigen fra vejen 
skades.  

Fredningsnævnet meddelte den 16. marts 2018 dispensation til at udskifte et eksisterende sommerhus på ca. 
60 m2 med et sommerhus på 73,5 m2 på matr.nr. 4q Egsmark By, Dråby, Kystvejen 64, 8400 Ebeltoft. Fred-
ningsnævnet lagde ved godkendelsen af udvidelsen vægt på, at der tidligere havde været en overbygning på 
ca. 15 m2 mellem sommerhusets to længer. Fredningsnævnet meddelte endvidere dispensation til at over-
dække et areal på 20 m2 på vilkår om bevarelse af beplantningen mod Kystvejen. Det ansøgte sommerhus var 
1,11 meter højere end det eksisterende sommerhus som følge af en øget sokkelhøjde, en øget indre rumhøjde 
og træbeklædning med græs, der krævede en anden konstruktion. Sokkelhøjden var fastlagt efter drøftelse 
med Kystdirektoratet. Fredningsnævnet anførte følgende begrundelse for afgørelsen (FN-MJØ-121-2017): 

”Det er anført i fredningen, at bygninger ikke må gøres højere end på fredningstidspunktet. Det betyder 
ikke et ubetinget forbud mod et højere byggeri, idet ikke enhver forøget bygningshøjde vil være i strid 
med fredningen, men det betyder, at fredningsnævnet generelt skal være påpasselig med at meddele 
dispensation til højere bygninger og konkret kun kan og skal gøre det det i det omfang, de konkrete 
forhold på en ejendom gør det rimeligt med en sådan dispensation.  

Fredningsnævnet finder efter en konkret vurdering af forholdene på ejendommen, herunder ejendom-
mens størrelse, bygningens stand og placering på grunden, den ansøgte bygnings størrelse, udformning 
og placering på grunden sammenholdt med den begrænsede synlighed som følge af den slørende be-
plantning mod Kystvejen, at der kan meddeles dispensation til det ansøgte sommerhus med den an-
søgte beliggenhed. Fredningsnævnet finder imidlertid ikke, at der er grundlag for at meddele dispensa-
tion til det ansøgte overdækkede areal (på ca. 75 m2), men finder i lighed med fredningsnævnets tidli-
gere dispensation på en naboejendom, at der til det ansøgte sommerhus kan laves et overdækket areal 
på omkring 20 m2.”  

Fredningsnævnet havde forud for dispensationen ved afgørelse af 26. juni 2017 meddelt afslag på dispensa-
tion til at opføre et nyt sommerhus på 106 m2 på ejendommen. Fredningsnævnet bemærkede følgende om 
sommerhusets størrelse i afgørelsen (FN-MJØ-16-2017): 
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”Fredningsnævnet bemærker, at der i sagens natur kan være størrelsesmæssig forskel på de forskellige 
bygninger i området, der kan være opført både før og kortere tid efter fredningen. Det er fredningsnæv-
nets opfattelse, dels at størrelsen på andre bygninger i området ikke kan medføre en berettiget forvent-
ning om, at en ejer kan opnå dispensation til en tilsvarende bygningsmasse, og dels at fredningsnævnet 
ikke er forpligtet til at tillægge sådanne bebyggelser betydning ved fredningsnævnets afgørelse af en 
konkret ansøgning om dispensation. 

Der er i fredningen forbud mod ny bebyggelse, og fredningsnævnet finder, at der på ejendommen, som 
er placeret helt ud til vandet, skal udvides en betydelig påpasselighed med at tillade udvidelse af det 
eksisterende sommerhus, således at en udvidelse kun kan ske, hvis særlige omstændigheder tilsiger en 
sådan udvidelse. Det er fredningsnævnets opfattelse, at dette princip gælder, selv om der måtte være 
eksempler på, at der for år tilbage er givet dispensation til mere markante udvidelser af sommerhuse i 
fredningen.” 

Fredningsnævnet meddelte den 22. juli 2019 ikke dispensation til at udskifte et eksisterende sommerhus, der 
bestod af fem bygninger, med et nyt sommerhus på matr.nr. 3ae Lyngsbæk By, Dråby, Kystvejen 24, 8400 
Ebeltoft. Det eksisterende sommerhus var delvist med udnyttet tagetage med et samlet etageareal på 143 m2 
og en samlet længde på 20 meter. Det ønskedes erstattet af et nyt sommerhus i ét plan med et areal på 115 
m2 og en længde på 18,1 meter og med en overdækket terrasse på 16 m2. Projektet ville imidlertid medføre 
en markant bygningsforhøjelse, og fredningsnævnet anførte følgende begrundelse for afgørelsen (FN-MJØ-
024-2019): 

”Fredningsnævnet har i lyset af det nuværende byggeris størrelse ikke bemærkninger til, at det eksiste-
rende sommerhus erstattes med et sommerhus på 115 m2 i et plan med en overdækket terrasse på 16 
m2. Fredningsnævnet har endvidere ikke bemærkninger til, at en eventuelt forhøjet sokkel camoufleres 
ved en terrænændring i stedet for ved en fritlagt forhøjet sokkel. 

Det er anført i fredningen, at bygninger ikke må gøres højere end på fredningstidspunktet. Det betyder 
ikke et ubetinget forbud mod et højere byggeri, idet ikke enhver forøget bygningshøjde vil være i strid 
med fredningen, men det betyder, at fredningsnævnet generelt skal være påpasselig med at meddele 
dispensation til højere bygninger og konkret kun kan og skal gøre det det i det omfang, de konkrete 
forhold på en ejendom gør det rimeligt med en sådan dispensation. 

Det ansøgte projekt vil for en stor dels vedkommen medføre en forøget bygningshøjde på mellem 1,2 
meter og 2,9 meter i forhold til det eksisterende sommerhus. Det er fredningsnævnets opfattelse, at en 
sådan markant forøget bygningshøjde er i strid med fredningen, og fredningsnævnet meddeler derfor 
ikke dispensation til projektet.” 

Fredningsnævnet meddelte den 7. februar 2020 dispensation til at udskifte et eksisterende sommerhus på 84 
m2 med et sommerhus med samme størrelse på matr.nr. 11h Egsmark By, Dråby, Kystvejen 74, 8400 Ebeltoft 
(FN-MJØ-014-2020).  

Fredningsnævnet havde forud for dispensationen i et notat af 26. juni 2017 udtalt følgende om et projekt med 
at opføre et sommerhus på 98 m2 på ejendommen (FN-MJØ-039-2017): 

” Fredningsnævnet bemærker, at der i sagens natur kan være størrelsesmæssig forskel på de forskellige 
bygninger i området, der kan være opført både før og kortere tid efter fredningen. Det er fredningsnæv-
nets opfattelse, dels at størrelsen på andre bygninger i området ikke kan medføre en berettiget forvent-
ning om, at en ejer kan opnå dispensation til en tilsvarende bygningsmasse, og dels at fredningsnævnet 
ikke er forpligtet til at tillægge sådanne bebyggelser betydning ved fredningsnævnets afgørelse af en 
konkret ansøgning om dispensation. 

Der er i fredningen forbud mod ny bebyggelse, og fredningsnævnet finder, at der på ejendommen, som 
er placeret helt ud til vandet, skal udvides en betydelig påpasselighed med at tillade udvidelse af det 
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eksisterende sommerhus, således at en udvidelse kun kan ske, hvis særlige omstændigheder tilsiger en 
sådan udvidelse. 

Fredningsnævnet har ikke bemærkninger til, at det eksisterende sommerhus udskiftes med et nyt som-
merhus, og fredningsnævnet har ikke bemærkninger til det ansøgte sommerhus ydre fremtræden. Fred-
ningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til grund, at den ikke tidligere godkendte del af som-
merhuset er opført for så mange år siden, at der ikke er grundlag for at kræve fysisk lovliggørelse i form 
af nedrivning. 

Fredningsnævnet finder dog ikke grundlag for at tillade den ansøgte udvidelse, men er ved nyopførelse 
som følge af lovliggørelsen indstillet på at godkende et byggeri med samme størrelse som det nuvæ-
rende sommerhus på 84 m2 mod samtidig fjernelse af det udhus, der er på ejendommen, og hvorom 
det under besigtigelsen blev oplyst, at der heller ikke er meddelt dispensation til dette. Der kan således 
ikke bygges på til 98 m2 brutto.”  

Sagens baggrund 

Syddjurs Kommune har oplyst, at det nye sommerhus ønskes opført, hvor det nuværende sommerhus er be-
liggende. En del af det eksisterende sommerhus er opført med udnyttet tagetage og har et samlet etageareal 
på 163 m2. Sommerhusets længde er opmålt til 16,55 meter. Det nye sommerhus opføres i stil med det gamle 
med ydermure i tegl og stråtag. Det ønskes opført i ét plan med et areal på 163 m2 inkl. en overdækket ter-
rasse. Sommerhuset bliver ca. 20 cm højere end det eksisterende sommerhus for at imødegå kommende 
vandstigning og stormflod. Det får en længde på 18,65 meter og bliver dermed 2,1 meter længere end det 
eksisterende sommerhus.  

Syddjurs Kommune har videre oplyst, at ejendommen er ca. 1,5 km fra nærmeste Natura 2000-område Mols 
Bjerge med kystvande. Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke arter på udpegningsgrund-
laget. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 30. maj 2022 ved Martin Møller-Heuer, 
Bjørn Rømer Westh og Anita Søholm. Endvidere deltog Henrik Jørgensen med arkitekt Kurt Birk, Syddjurs Kom-
mune ved Pernilla Marie Mathisen og Grete Kristensen og Danmarks Naturfredningsforening ved Jette Borum. 
Projektet blev gennemgået. Det blev oplyst, at huset er meget fugtplaget og meget sandsynligt har skimmel-
svamp. Det ønskes derfor erstattet af et nyt hus. Sommerhuset ønskes hævet 20 cm ved en forhøjet sokkel til 
sikring mod den høje vandstand. Der ønskes en bebyggelse med samme boligareal, men i ét plan i stedet for 
som nu med udnyttet tagetage. Det nye hus bliver dog alligevel 20 cm højere, da der fortsat ønskes stråtag, 
men det bliver indvendigt til kip og således ikke med udnyttet tagetage. Det bliver ca. 1 meter bredere og 2,1 
meter længere, men den forøgede længde kompenseres af, at der fjernes et plankeværk, som også nu tager 
udsigten. Det nye hus skal ikke være pudset i rød som det eksisterende, men derimod mures med gule mursten 
og grønne vinduesrammer.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Ebeltoft Vig betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er 
udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 
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Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Projektet indebærer, at et sommerhus med udnyttet tagetage ændres til et sommerhus i ét plan, men på en 
måde hvor det nye sommerhus bliver både højere og længere end det nuværende sommerhus. 

Sommerhuset er placeret helt ud til vandet, og det er fredningsnævnets opfattelse, at der i lyset af frednings-
bestemmelserne og fredningsnævnets praksis i området ikke er grundlag for at meddele dispensation til et 
sådant projekt med både øget bygningshøjde og bygningslængde. Det kan ikke føre til et andet resultat, at der 
i forvejen er et plankeværk, da der i fredningen er forbud mod at opsætte udsigtshæmmende plankeværk. 

Fredningsnævnet har isoleret ingen bemærkninger til en forhøjet sokkel på 20 cm for at imødegå stigende 
vandstand, men ansøgeren må henvises til at udarbejde et projekt i ét plan, som samlet ikke medfører en 
forøget bygningshøjde eller længde i forhold til det nuværende sommerhus. 

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 naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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, 

 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, og 

 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). Klage-
gebyret 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 virkning 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.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 



5 
 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet 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 afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation 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 dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Anita Søholm, 
2. Henrik Jørgensen, 
3. arkitekt Kurt Birk,  
4. Miljøstyrelsen, 
5. Syddjurs Kommune, sagsnr. 22/6956, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet centralt, 
12. Friluftsrådet, Kreds Østjylland, 
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 16. juni 2022 

 

FN-MJØ-051-2022. Tilbygninger   

Fredningsnævnet modtog den 2. maj 2022 Syddjurs Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opføre til-
bygninger til et sommerhus på matr.nr. 2i Lyngsbæk By, Dråby, Kystvejen 16, 8400 Ebeltoft. Ansøgningen er 
indgivet af landinspektørfirmaet Kjær for ejendommens ejer Jan Lysgaard Thomsen. 

Fredningsnævnet meddeler ikke dispensation til tilbygningerne, men meddeler dispensation til et overdækket 
areal. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Fredningen 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. oktober 1934 om fredning af arealer ved 
Ebeltoft Vig. Det er fredningens formål at sikre udsigten over Ebeltoft Vig og at sikre mod yderligere sommer-
husbebyggelse tæt på kysten. Bygningerne på strandarealet må ikke gøres højere end på fredningstidspunktet, 
og mulige senere opførte bygninger må ikke gøres højere end én etage. Plankeværker og lignende dels mod 
vejen, dels mod naboejendomme må ikke opføres i en sådan højde, at den frie udsigt over vigen fra vejen 
skades.  

Fredningsnævnet meddelte den 24. april 2003 dispensation til at udvide det eksisterende sommerhuset på 
ejendommen på ca. 60 m2 med 22 m2. Tilbygningen blev opført i én etage på ejendommens sydlige facade. 
Fredningsnævnet henviste i afgørelsen til, at sommerhusets udvidelse ikke påvirkede udsigten over Ebeltoft 
Vig (j.nr. 25/2003).   

Fredningsnævnet meddelte den 16. marts 2018 dispensation til at udskifte et eksisterende sommerhus på ca. 
60 m2 med et sommerhus på 73,5 m2 på matr.nr. 4q Egsmark By, Dråby, Kystvejen 64, 8400 Ebeltoft. Fred-
ningsnævnet lagde ved godkendelsen af udvidelsen vægt på, at der tidligere havde været en overbygning på 
ca. 15 m2 mellem sommerhusets to længer. Fredningsnævnet meddelte endvidere dispensation til at over-
dække et areal på 20 m2 på vilkår om bevarelse af beplantningen mod Kystvejen. Det ansøgte sommerhus var 
1,11 meter højere end det eksisterende sommerhus som følge af en øget sokkelhøjde, en øget indre rumhøjde 
og træbeklædning med græs, der krævede en anden konstruktion. Sokkelhøjden var fastlagt efter drøftelse 
med Kystdirektoratet. Fredningsnævnet anførte følgende begrundelse for afgørelsen (FN-MJØ-121-2017): 

”Det er anført i fredningen, at bygninger ikke må gøres højere end på fredningstidspunktet. Det betyder 
ikke et ubetinget forbud mod et højere byggeri, idet ikke enhver forøget bygningshøjde vil være i strid 
med fredningen, men det betyder, at fredningsnævnet generelt skal være påpasselig med at meddele 
dispensation til højere bygninger og konkret kun kan og skal gøre det det i det omfang, de konkrete 
forhold på en ejendom gør det rimeligt med en sådan dispensation.  

Fredningsnævnet finder efter en konkret vurdering af forholdene på ejendommen, herunder ejendom-
mens størrelse, bygningens stand og placering på grunden, den ansøgte bygnings størrelse, udformning 
og placering på grunden sammenholdt med den begrænsede synlighed som følge af den slørende be-
plantning mod Kystvejen, at der kan meddeles dispensation til det ansøgte sommerhus med den an-
søgte beliggenhed. Fredningsnævnet finder imidlertid ikke, at der er grundlag for at meddele dispensa-
tion til det ansøgte overdækkede areal (på ca. 75 m2), men finder i lighed med fredningsnævnets tidli-
gere dispensation på en naboejendom, at der til det ansøgte sommerhus kan laves et overdækket areal 
på omkring 20 m2.”  
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Fredningsnævnet havde forud for dispensationen ved afgørelse af 26. juni 2017 meddelt afslag på dispensa-
tion til at opføre et nyt sommerhus på 106 m2 på ejendommen. Fredningsnævnet bemærkede følgende om 
sommerhusets størrelse i afgørelsen (FN-MJØ-16-2017): 

”Fredningsnævnet bemærker, at der i sagens natur kan være størrelsesmæssig forskel på de forskellige 
bygninger i området, der kan være opført både før og kortere tid efter fredningen. Det er fredningsnæv-
nets opfattelse, dels at størrelsen på andre bygninger i området ikke kan medføre en berettiget forvent-
ning om, at en ejer kan opnå dispensation til en tilsvarende bygningsmasse, og dels at fredningsnævnet 
ikke er forpligtet til at tillægge sådanne bebyggelser betydning ved fredningsnævnets afgørelse af en 
konkret ansøgning om dispensation. 

Der er i fredningen forbud mod ny bebyggelse, og fredningsnævnet finder, at der på ejendommen, som 
er placeret helt ud til vandet, skal udvides en betydelig påpasselighed med at tillade udvidelse af det 
eksisterende sommerhus, således at en udvidelse kun kan ske, hvis særlige omstændigheder tilsiger en 
sådan udvidelse. Det er fredningsnævnets opfattelse, at dette princip gælder, selv om der måtte være 
eksempler på, at der for år tilbage er givet dispensation til mere markante udvidelser af sommerhuse i 
fredningen.” 

Fredningsnævnet meddelte den 22. juli 2019 ikke dispensation til at udskifte et eksisterende sommerhus, der 
bestod af fem bygninger, med et nyt sommerhus på matr.nr. 3ae Lyngsbæk By, Dråby, Kystvejen 24, 8400 
Ebeltoft. Det eksisterende sommerhus var delvist med udnyttet tagetage med et samlet etageareal på 143 m2 
og en samlet længde på 20 meter. Det ønskedes erstattet af et nyt sommerhus i ét plan med et areal på 115 
m2 og en længde på 18,1 meter og med en overdækket terrasse på 16 m2. Projektet ville imidlertid medføre 
en markant bygningsforhøjelse, og fredningsnævnet anførte følgende begrundelse for afgørelsen (FN-MJØ-
024-2019): 

”Fredningsnævnet har i lyset af det nuværende byggeris størrelse ikke bemærkninger til, at det eksiste-
rende sommerhus erstattes med et sommerhus på 115 m2 i et plan med en overdækket terrasse på 16 
m2. Fredningsnævnet har endvidere ikke bemærkninger til, at en eventuelt forhøjet sokkel camoufleres 
ved en terrænændring i stedet for ved en fritlagt forhøjet sokkel. 

Det er anført i fredningen, at bygninger ikke må gøres højere end på fredningstidspunktet. Det betyder 
ikke et ubetinget forbud mod et højere byggeri, idet ikke enhver forøget bygningshøjde vil være i strid 
med fredningen, men det betyder, at fredningsnævnet generelt skal være påpasselig med at meddele 
dispensation til højere bygninger og konkret kun kan og skal gøre det det i det omfang, de konkrete 
forhold på en ejendom gør det rimeligt med en sådan dispensation. 

Det ansøgte projekt vil for en stor dels vedkommen medføre en forøget bygningshøjde på mellem 1,2 
meter og 2,9 meter i forhold til det eksisterende sommerhus. Det er fredningsnævnets opfattelse, at en 
sådan markant forøget bygningshøjde er i strid med fredningen, og fredningsnævnet meddeler derfor 
ikke dispensation til projektet.” 

Fredningsnævnet meddelte den 7. februar 2020 dispensation til at udskifte et eksisterende sommerhus på 84 
m2 med et sommerhus med samme størrelse på matr.nr. 11h Egsmark By, Dråby, Kystvejen 74, 8400 Ebeltoft 
(FN-MJØ-014-2020).  

Fredningsnævnet havde forud for dispensationen i et notat af 26. juni 2017 udtalt følgende om et projekt med 
at opføre et sommerhus på 98 m2 på ejendommen (FN-MJØ-039-2017): 

” Fredningsnævnet bemærker, at der i sagens natur kan være størrelsesmæssig forskel på de forskellige 
bygninger i området, der kan være opført både før og kortere tid efter fredningen. Det er fredningsnæv-
nets opfattelse, dels at størrelsen på andre bygninger i området ikke kan medføre en berettiget forvent-
ning om, at en ejer kan opnå dispensation til en tilsvarende bygningsmasse, og dels at fredningsnævnet 
ikke er forpligtet til at tillægge sådanne bebyggelser betydning ved fredningsnævnets afgørelse af en 
konkret ansøgning om dispensation. 



3 
 

Der er i fredningen forbud mod ny bebyggelse, og fredningsnævnet finder, at der på ejendommen, som 
er placeret helt ud til vandet, skal udvides en betydelig påpasselighed med at tillade udvidelse af det 
eksisterende sommerhus, således at en udvidelse kun kan ske, hvis særlige omstændigheder tilsiger en 
sådan udvidelse. 

Fredningsnævnet har ikke bemærkninger til, at det eksisterende sommerhus udskiftes med et nyt som-
merhus, og fredningsnævnet har ikke bemærkninger til det ansøgte sommerhus ydre fremtræden. Fred-
ningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til grund, at den ikke tidligere godkendte del af som-
merhuset er opført for så mange år siden, at der ikke er grundlag for at kræve fysisk lovliggørelse i form 
af nedrivning. 

Fredningsnævnet finder dog ikke grundlag for at tillade den ansøgte udvidelse, men er ved nyopførelse 
som følge af lovliggørelsen indstillet på at godkende et byggeri med samme størrelse som det nuvæ-
rende sommerhus på 84 m2 mod samtidig fjernelse af det udhus, der er på ejendommen, og hvorom 
det under besigtigelsen blev oplyst, at der heller ikke er meddelt dispensation til dette. Der kan således 
ikke bygges på til 98 m2 brutto.”  

Sagens baggrund 

Syddjurs Kommune har oplyst, at det eksisterende sommerhus ifølge BBR har et areal på 82 m2. Det er opført 
i 1968 og ombygget i 2005. Der er derudover registreret en garage på 14 m2 med et ukendt opførelsesår. Der 
ansøges om en tilbygning på 22 m2 mod syd og en tilbygning på 11 m2 mod nord. Der ansøges således i alt om 
tilbygninger på 33 m2. Tilbygningen mod syd opføres med overvejende glaspartier, mens tilbygningen mod 
nord opføres med træbeklædte facader og et hjørnevindue mod syd/vest.  

Projektet er illustreret på følgende måde i ansøgningsmaterialet: 

 

Syddjurs Kommune har videre oplyst, at ejendommen er ca. 1 km fra nærmeste Natura 2000-område Mols 
Bjerge med kystvande. Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke områdets naturtyper eller 
arter eller bilag IV-arter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 
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Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 30. maj 2022 ved Martin Møller-Heuer, 
Bjørn Rømer Westh og Anita Søholm. Endvidere deltog Jan Lysgaard Thygesen og Trine Lysgaard Thygesen og 
Syddjurs Kommune ved Pernilla Marie Mathisen. Projektet blev gennemgået. Det blev oplyst, at udvidelsen vil 
betyde, at sommerhusets størrelse omtrentligt svarer til medianstørrelsen af områdets sommerhuse. Tagets 
højeste punkt bliver ikke højere end det eksisterende sommerhus. De er en familie på fem og har derfor brug 
for mere plads. Glaspartiet mod vandet er stort, men det er det også i det eksisterende sommerhus, men 
vinduerne vil i tilbygningen ikke blive så høj som i det eksisterende sommerhus. Hvis fredningsnævnet finder, 
at der er for mange vinduer, vil de helst undvære et vindue mod naboen. Tegningsmaterialet er i øvrigt ikke 
retvisende, da den eksisterende mur og skorsten bibeholdes midt i facaden, som således ikke består af vinduer 
det sted. Værelset mod nord er rykket én meter ud fra det eksisterende sommerhus for at få mulighed for 
lysindfald fra et sydvendt vindue. Den tilbygning bliver ikke lige så høj som sommerhuse, og der er også et fald 
fra vejen, så tilbygningen ikke har så stor betydning for udsigten fra vejen over vandet. Ansøgningen omfatter 
også en overdækning mod nord på 7,3 meter x 2,5 meter, i alt ca. 18 m2. 

Jan Lysgaard Thygesen bemærkede efter fredningsnævnets besigtigelse den 3. juni 2022, at den ansøgte til-
bygning, inkl. anneks sammenlignet med boligarealet på de eksisterende huse i nærheden mod vandet vil 
betyde, at sommerhuset størrelsesmæssigt vil være i medianen af områdets bebyggelse. Det var ikke korrekt, 
da det ved besigtigelsen blev oplyst, at overdækningen er på 18 m2. Den er rettelig på 10,5 m2. Ejendommen 
er på 1.653 m2. For at fremhæve sin maritime vinkel havde arkitekten produceret et billede i frøperspektiv af 
glasfacaden, som fik den til at virke markant. Der blev talt om eventuelt at reducere dette. I dag er der glas-
skydedøre på de samme facader. Da de samtidig vil fjerne de øverste vinduer i den eksisterende facade, er der 
basalt set ikke tale om mere glas. Tilbygningen bliver ikke højere end den eksisterende tilbygning.   

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Ebeltoft Vig betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er 
udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Sommerhuset blev i 2005 udvidet fra 60 m2 til de nuværende 82 m2. Sommerhuset ønskes nu udvidet med 
yderligere 33 m2, hvoraf dele af udvidelsen mod nord gør sommerhuset bredere, mens udvidelsen mod syd 
samlet medfører en mere markant tagkonstruktion og med sin placering også har betydning for den frie udsigt 
over vigen. Det er på den baggrund og med henvisning til fredningsnævnets restriktive praksis for udvidelser 
af sommerhuse i området og fredningens formål om at beskytte udsigten over Ebeltoft Vig fredningsnævnets 
opfattelse, at der ikke er grundlag for at meddele dispensation til de ansøgte udvidelser af sommerhusets 
boligareal. 

Fredningsnævnet kan derimod med henvisning til praksis i området og overdækningens størrelse og placering 
godkende den ansøgte overdækning på 10,5 m2, da den er uden betydning for oplevelsen af fredningen.  

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. 
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Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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, 

 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, og 

 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). Klage-
gebyret 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 virkning 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.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet 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 afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation 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 dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

 

Martin Møller-Heuer 
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Denne afgørelse sendes til: 

1. Anita Søholm, 
2. Jan Lysgaard Thygesen, 
3. landinspektørfirmaet Kjær,  
4. Miljøstyrelsen, 
5. Syddjurs Kommune, sagsnr. 22/11743, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet centralt, 
12. Friluftsrådet, Kreds Østjylland, 
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 14. juni 2022 

 

FN-MJØ-026-2022. Tilbygning ved Ebeltoft Strand Camping  

Fredningsnævnet modtog den 3. marts 2022 Syddjurs Kommunes udtalelse om en ansøgning om at udvide 
velkomstcentret til Ebeltoft Strand Camping på matr.nr. 63a Ebeltoft Markjorder, Ndr. Strandvej 23, 8400 
Ebeltoft.  

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. oktober 1934 om fredning af arealer ved 
Ebeltoft Vig. Det er fredningens formål at sikre udsigten over Ebeltoft Vig og at sikre mod yderligere sommer-
husbebyggelse tæt på kysten. Bygningerne på strandarealet må ikke gøres højere end på fredningstidspunktet, 
og mulige senere opførte bygninger må ikke gøres højere end én etage. Plankeværker og lignende dels mod 
vejen, dels mod naboejendomme må ikke opføres i en sådan højde, at den frie udsigt over vigen fra vejen 
skades.  

Syddjurs Kommune har oplyst, at der ansøges om en tilbygning på 67 m2 som en udvidelse af eksisterende 
reception og velkomstcenter. Den opføres med samme bredde, højde og materialer som den eksisterende 
bygning. Kommunen har henledt opmærksomheden på, at ansøgningen også er sendt til Kystdirektoratet, da 
projektet også kræver dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.  

Syddjurs Kommune har videre oplyst, at ejendommen ikke er beliggende i et Natura 2000-område og ikke vil 
have nogen indflydelse på nærmeste Natura 2000-område, som er habitatområde 168 Mols Bjerge med kyst-
vande. Det vil heller ikke påvirke bilag IV-arter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 30. maj 2022 ved Martin Møller-Heuer, 
Bjørn Rømer Westh og Anita Søholm. Endvidere deltog Ebeltoft Strand Camping A/S ved Lars Bendixen og med 
arkitekt Christian Vrist og entreprenør Erik Gamborg, Syddjurs Kommune ved Pernilla Marie Mathisen og Dan-
marks Naturfredningsforening ved Jette Borum. Projektet blev gennemgået. Det blev oplyst, at der i receptio-
nen ikke er plads til ret mange gæster ad gangen, hvilket giver problemer ikke mindst på travle dage. Tilbyg-
ningen udføres som en forlængelse af den eksisterende bygning, idet den samlede tagflade dog ændres fra 
røde tegl til sorte ikke glaserede teglsten. Fredningsnævnet tilkendegav sagens udfald. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Ebeltoft Vig betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er 
udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 
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Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Der er tale om en tilbygning til en bygning på en campingplads, hvor der i forvejen er bebyggelse, og som 
udføres i samme stil som den eksisterende bebyggelse. Projektet er endvidere med sin placering med bagved-
liggende campingvogne uden betydning for udsigten og oplevelsen af fredningen.  

Fredningsnævnet meddeler herefter dispensation.  

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 naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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, 

 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, og 

 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). Klage-
gebyret 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 virkning 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.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet 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 afgørelsesudkast i partshøring. 
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En dispensation 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 dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Anita Søholm, 
2. Ebeltoft Strand Camping, 
3. Tegnestuen Christian Vrist,  
4. Miljøstyrelsen, 
5. Syddjurs Kommune, sagsnr. 22/5834, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet centralt, 
12. Friluftsrådet, Kreds Østjylland, 
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 21. november 2022 

 

FN-MJØ-142-2022. Tilbygning   

Fredningsnævnet traf den 16. juni 2022 afgørelse i en sag om opførelse af to tilbygninger og et overdækket 
areal til et sommerhus på matr.nr. 2i Lyngsbæk By, Dråby, Kystvejen 16, 8400 Ebeltoft. Ved afgørelsen blev 
der ikke meddelt dispensation til tilbygningerne, men til et overdækket areal. I begrundelsen for afgørelsen 
blev anført følgende (FN-MJØ-051-2022): 

”Fredningen af arealer ved Ebeltoft Vig betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, 
hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte 
ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, 
som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele di-
spensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelses-
område for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i 
bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Sommerhuset blev i 2005 udvidet fra 60 m2 til de nuværende 82 m2. Sommerhuset ønskes nu udvidet 
med yderligere 33 m2, hvoraf dele af udvidelsen mod nord gør sommerhuset bredere, mens udvidelsen 
mod syd samlet medfører en mere markant tagkonstruktion og med sin placering også har betydning 
for den frie udsigt over vigen. Det er på den baggrund og med henvisning til fredningsnævnets restriktive 
praksis for udvidelser af sommerhuse i området og fredningens formål om at beskytte udsigten over 
Ebeltoft Vig fredningsnævnets opfattelse, at der ikke er grundlag for at meddele dispensation til de an-
søgte udvidelser af sommerhusets boligareal. 

Fredningsnævnet kan derimod med henvisning til praksis i området og overdækningens størrelse og 
placering godkende den ansøgte overdækning på 10,5 m2, da den er uden betydning for oplevelsen af 
fredningen.”  

Det dengang ansøgte projekt bestod i en tilbygning på 22 m2 mod syd og en tilbygning på 11 m2 mod nord 
med en tilknyttet overdækning. Tilbygningen mod syd skulle opføres med overvejende glaspartier, mens til-
bygningen mod nord skulle opføres med træbeklædte facader og et hjørnevindue mod syd/vest.  

Fredningsnævnet modtog den 10. november 2022 et revideret projekt, hvorefter tilbygningen mod nord æn-
dres til 9 m2 med et overdækket areal på 11 m2 i tilknytning til annekset. I modsætning til den tidligere ansøg-
ning, hvor annekset havde et hjørnevindue og en delvis synlig facade mod syd, er annekset gemt bag huset 
mod nord. Tilbygningen på 22 m2 mod syd er opgivet. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Det ændrede projekt består i, at den ansøgte tilbygning er gjort 2 m2 mindre til 9 m2 med en placering, der 
betyder, at sommerhusets facade ikke øges. Det består endvidere i, at den overdækning, der er meddelt di-
spensation til, forøges med 0,5 m2. 
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Fredningsnævnet meddeler på den baggrund dispensation til projektet, som findes at være uden betydning 
for oplevelsen af fredningen.  

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 naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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, 

 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, og 

 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). Klage-
gebyret 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 virkning 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.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet 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 afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation 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 dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 
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Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Anita Søholm, 
2. Jan Lysgaard Thygesen, 
3. landinspektørfirmaet Kjær,  
4. Miljøstyrelsen, 
5. Syddjurs Kommune, sagsnr. 22/11743, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet centralt, 
12. Friluftsrådet, Kreds Østjylland, 
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 



1 

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

Den 23. februar 2023 

FN-MJØ-017-2023. Udskiftning af pumpestation 

Fredningsnævnet modtog den 14. februar 2023 Syddjurs Kommunes udtalelse om en ansøgning om at udskifte 
en pumpestation på matr.nr. 3fh Handrup By, Dråby, Kystvejen 54, 8400 Ebeltoft. Ansøgningen er indsendt af 
Syddjurs Spildevand A/S.  

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Pumpestationen har følgende placering på ejendommen. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. oktober 1934 om fredning af arealer ved 
Ebeltoft Vig. Det er fredningens formål at sikre udsigten over Ebeltoft Vig og at sikre mod yderligere sommer-
husbebyggelse tæt på kysten. Bygningerne på strandarealet må ikke gøres højere end på fredningstidspunktet, 
og mulige senere opførte bygninger må ikke gøres højere end én etage. Plankeværker og lignende dels mod 
vejen, dels mod naboejendomme må ikke opføres i en sådan højde, at den frie udsigt over vigen fra vejen 
skades.  

Fredningsnævnet meddelte den 3. oktober 1989 dispensation til at opsætte seks pumpestationer i forbindelse 
med projektering af en kloakledning langs Ebeltoft Vig, heraf én med placering i den eksisterende bevoksning 
på matr.nr 3f Handrup By, Dråby (F.S. 208/89).  

Syddjurs Kommune har oplyst, at den eksisterende pumpestation trænger til en kraftig ombygning. Den består 
af et hus med en brønd, pumper, ventiler og styring. Den er nedsænket ca. ½ meter, så kun ca. 1,6 meter er 
over terræn. Den er placeret i strandkanten og kystbeskyttet af sten, da den har været blotlagt af havet af 
flere omgange. Projektet består i, at den eksisterende station fjernes. Der etableres i stedet en brønd med en 
mindre diameter, større brønddybde og højere overløbskote. Den vil være synlig ca. 1,1 meter over terræn. I 
stedet for det eksisterende hus kommer der et lille el-skab til styring og forsyning af pumpestationen. Den nye 
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brønd flyttes lidt mod øst, og el-skabet bliver placeret overfor brønden på tværs af vejen, så den syner mindst 
muligt fra vejen. Sikring af stationen vil blive retableret via en række kampesten ud mod havet   

Syddjurs Kommune har videre oplyst, at ejendommen ikke er beliggende i et Natura 2000-område og ikke vil 
have nogen indflydelse på nærmeste Natura 2000-område, som er habitatområde 168 Mols Bjerge med kyst-
vande. Det vil heller ikke påvirke bilag IV-arter negativt. 

Syddjurs Kommune har som sin vurdering anført, at det ansøgte ikke strider mod fredningen for så vidt angår, 
at fredningen skal sikre udsigten over Ebeltoft Vig, da den nye station/brønd har en begrænset højde på ca. 
1,1 meter over terræn. Der er i ansøgningen ikke oplysninger om el-skabets højde. 

Det fremgår af ansøgningens tegningsmateriale, at el-skabets højde er på 1,7 meter. 

Kystdirektoratet har den 21. februar 2023 meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Det fremgår af 
afgørelsen, at den eksisterende pumpestation er beliggende i en mindre bygning på ca. 12 m2 med en højde 
på ca. 160 cm. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Ebeltoft Vig betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er 
udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Projektet består i en nødvendig udskiftning af en pumpestation, og den nye station vil få et markant mindre 
omfang end den eksisterende pumpestation og vil derfor bidrage positivt til udsigten over Ebeltoft Vig. 

Fredningsnævnet meddeler herefter dispensation.  

Fredningsnævnet forudsætter, at ejendommens ejer har godkendt projektet. 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand, jf. forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5. 

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 naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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,

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

 offentlige myndigheder,

 en berørt nationalparkfond,

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
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 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 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). Klage-
gebyret 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 virkning 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.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet 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 afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation 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 dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjørn Rømer Westh, 
2. Anita Søholm, 
3. Syddjurs Spildevand A/S, 
4. Miljøstyrelsen, 
5. Syddjurs Kommune, sagsnr. 23/4032, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København og Syddjurs, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet centralt, 
11. Friluftsrådet, Kreds Østjylland, 



4 
 

12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

Den 21. marts 2023 

FN-MJØ-156-2022. Fjernelse af Lyngsbæk Pier 

Sagens baggrund 

Fredningsnævnet modtog den 16. november 2022 en henvendelse fra Niras på vegne af Forsvarsministeriets 
Ejendomsstyrelse, som ønsker at fjerne Lyngsbæk Pier, der er beliggende på Kystvejen 20, 8400 Ebeltoft. 

Niras har oplyst, at Lyngsbæk Pier blev etableret i midten af 1950’erne. Projektet består i at fjerne betonkon-
struktioner, pæle, spuns, lys, kantsten, asfalt mv. Den rende langs vejen, der fremkommer ved at fjerne kant-
stenen, fyldes op med stabilgrus eller muld. Stensætningen/dæmningen fjernes ikke, da den fortsat kan bruges 
til rekreativt formål. Ved afslutningen af dæmningen, hvor betonkonstruktionerne starter, vil der ligeledes 
blive behov for at retablere/færdiggøre stensætningen ned mod vandet, hvor der kan blive behov for levering 
af nye sten. 

Niras har videre oplyst, at Syddjurs Kommune har oplyst, at Lyngsbæk Pier formentlig blev opført med fred-
ningsnævnets tilladelse med vilkår om, at hele anlægget skulle fjernes, når/hvis det ikke blev benyttet mere, 
men at kommunen ikke er i besiddelse af en afgørelse herom. Niras henvendelse til fredningsnævnet er såle-
des begrundet i et ønske om eventuelle vilkår i fredningsbestemmelserne til nedrivning og genetablering af 
området. 

Fredningsnævnet har anmodet Syddjurs Kommune om en udtalelse i sagen, men har ikke modtaget en sådan. 

Fredningen 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. oktober 1934 om fredning af arealer ved 
Ebeltoft Vig. Det er fredningens formål at sikre udsigten over Ebeltoft Vig og at sikre mod yderligere sommer-
husbebyggelse tæt på kysten.  

Det areal, som molen er placeret ud for, var på fredningstidspunktet omfattet af matr.nr. 2a Lyngsbæk Dråby. 
Bygningsdelen til Kystvejen 20 er på matr.nr. 2l Lyngsbæk, Dråby vest for matr.nr. 2a.  

Fredningen bestemmer for matr.nr. 2a Lyngsbæk, Dråby, at der ikke på grundene for så vidt angår arealet 
mellem vejen og vigen må opføres bygninger, derunder indbefattet skure, lysthuse eller lignende, og at der 
ikke på grundene for så vidt det ommeldte areal angår må opføres plankeværker eller lignende eller være en 
sådan beplantning, at den frie udsigt over Ebeltoft Vig skades.  

Fredningen bestemmer for matr.nr. 2l Lyngsbæk Dråby, at der ikke på grundene for så vidt angår arealet mel-
lem vej og vig (strandarealet) må opføres eller indrettes bygninger bestemt til industriel virksomhed, at nuvæ-
rende bygninger på strandarealet ikke må gøres højere end på fredningstidspunktet, og at mulige senere op-
førte bygninger ikke må gøres højere end én etage. Plankeværker og lignende dels mod vejen, dels mod na-
boejendomme må ikke på strandarealet opføres i en sådan højde, at den frie udsigt over vigen fra vejen ska-
des. Udstykning til bebyggelse af strandarealerne må ikke finde sted. 

For begge matr.nre. gælder endvidere, at forbuddet mod bebyggelse vil være at betragte også som omfat-
tende varig anbringelse af sporvogne, jernbanevogne, omnibusser og andre større vogne bestemt til beboelse 
forbundet med natteophold.  

De nuværende matrikelgrænser, Kystvejen 20 markeret med rød prik og fredningens afgrænsning markeret 
med blå skravering fremgår af følgende luftfoto: 
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Fredningsnævnets bemærkninger 

Fredningen af arealer ved Ebeltoft Vig indeholder bestemmelser, som har til formål at sikre den frie udsigt 
over Ebeltoft Vig. 

Hertil kommer i relation til fredningens geografiske udstrækning som illustreret på kortbilaget ovenfor og den 
omtalte dispensation fra fredningsnævnet i 1950’erne, at fredningsnævnet dengang også var dispensations-
myndighed i relation til strandbeskyttelseslinjen. 

Projektet med at fjerne Lyngsbæk Pier kræver således ikke fredningsnævnets dispensation.  

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand, jf. forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5. 

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 naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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, 

 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, 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 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). Klage-
gebyret 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 virkning 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.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet 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 afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation 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 dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjørn Rømer Westh, 
2. Anita Søholm, 
3. Niras,  
4. Miljøstyrelsen, 
5. Syddjurs Kommune,  
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet centralt, 
12. Friluftsrådet, Kreds Østjylland, 
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13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 


	Forside
	Overfredningsnævnet 17-10-1934
	Fredningsnævnet 27-12-1934
	Bestemmelser

	Fredningsnævnet 30-06-1933
	Kort
	Dispensationer t.o.m. 2009
	Dispensationer 1979-1984
	Dispensationer 1986-1991
	Dispensationer 1992-2000
	Dispensationer 2001-2006
	Dispensationer 2007-2009

	Dispensationer 2010-2019
	Naturklagenævnet 2010
	Dispensationer 2014
	Dispensationer 2015
	Dispensationer 2016
	Dispensationer 2017
	Dispensationer 2018
	Dispensationer 2019

	Dispensationer 2020-2029
	Dispensationer 2020
	Dispensationer 2022
	Dispensationer 2023


	Regnr: 00391.00
	Reg: 
	 nr: 00391.00

	Navn: Ebeltoft Vig
	Bemærkninger: 
	Domme: 
	Taksation: 
	OFN: 17-10-1934
	Fredningsnævn: 15-04-1992, 27-12-1934, 30-06-1933
	Forslag: 


