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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

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

År 1969, den 22. september, afsagde Overfrednings-
nævnet følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
tilOverfredningsnævnets kendelse af 23. oktober 1948 vedrøren-
de udsigten fra Dybbøl skanserne og Åbenrå landevej mod øst samt
fra Als mod DybbØl banke.

Ved kendelsen frededes bl. a. den nu i Sønderborg
beliggende og denne kommune tilhørende som art. nr. 2915 regi-
strerede ejendom, tidligere art. nr. 387 under Dybbøl, bind II
blad 99. Fredningen går ud på, at arealerne ikke må bebygges,
ligesom de fredes mod beplantning over buskvæksthøjde samt mod
enhver anden foranstaltning, der kan virke hindrende for udsig-
ten fra Åbenrå landevej mod Alssund, eller som kan virke skæm-
mende.

Ved Overfredningsnævnets tillægskendelse af 30. marts
1953 tillodes - mod refusion af en del af fredningserstatningen -

I

placering af kolonihaver med havehuse på bl. a. art. nr. 2915,
idet dette ikke ville virke hindrende på udsigten. Dette projekt
blev imidlertid aldrig virkeliggjort.

Sønderborg byråd har nu - som led i en stærkt til-
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trængt forbedring af adgangsforholdene til erhvervsvirksomhe-
derne søværts banen - anmodet om tilladelse til, at en del af
art. nr. 2915 afhændes til firmaet Kr. Stærk A/S med henblik på
indretning som privat parkeringsplads i henhold til et ansøgnin-
gen vedlagt projekt, senere - den 9. september 1969 - af Stads-
ingeniørens kontor indtegnet på en samme dato indsendt skitse.

Fredningsnævnet for Sønderborg amtsrådskreds og fred-
ningsplanudvalget for Sønderjylland har intet haft at erindre.

Overfredningsnævnet har besluttet at tillade projek-
tets udførelse på vilkår, at dets enkeltheder, herunder beplant-

~ ningen, godkendes af fredningsnævnet efter samråd med planudval-
get.

T h i b e s t e m m e s
Overfredningsnævnets kendelse af 23. oktober 1948

ændres i overensstemmelse med ovenstående.

Udskriftens rigtighed
bekræftes

ib.
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I Okli valse <..•• f 21. novonibe:r 1051 til t'rcdnl:1LGrJ lvne't har S2lnder-
bo:rg by[':~cl nnder ~lenv:Lsni.ng til, cJt der sk111 skaffes nyt areal til Ca.
100 kolonihavtH', dG!' Iren teG nedlagt f:' i anlec:nin,:.:, [lf gn,dealll'"D:;, fore-

r-purCt, om fI'(vlnin~:smyndigl1ederne vil kunne til} udo, at tit:: foru-x;vnte
fl'edcd(; arealer, (}(::r nu tilh0rer kommunen, anvendes til kolonihn.vean-

1.D<!>.By r::idet har i. sIn i vel se ar ;~O. december 11)51 til f l'ednini1:::1TBvnet
(jort nærmere rede ..:or den P;'l t 13nkt8 udnyttelse af a:r'Qalerne [iUIilt fore-
lagt udkast til :3 forR~<ell Lge hnvehu~~t~rper, 30m i gi vet f ..ld t1)nkp,s
fOrE;okr evet c;om (~e eneste tillad t8 typer p/L omr;~det.

J)'recininesn IJVUGt for Dønderborg dmtf3r:~df;kI'eds har v(;:d sagens fore-
-. 1·"'()~,c.',e1r)(~ for' overfr'edningsnævYl et anbofalet, a t d en on~llandlede tilla-

delee meddel (JS p~",n erme.re ani.~ivue vilk::,r.
Ov\-.:r.frt;dnlngfJu'1Jvuet har den 7. juli 1952 pijny bc:oi.s;tiget de p;j-

g,x;lr] end e ~~rcal er og forhancJ.lot med repr.l:lsen tanter for byri.idet oe
1'1 edning8n,r.vne t.

I o\TF;rens~temn;else med en ved bOGigtiGCJlsE'm truffet a'ftal~) har
l)YI'~f~(jt ':len ~~'7. august 1352 fr(:lmoendt et forslag til placering (li'

'e or"hliD d.lede ko.Lonil1a ver Illed t :ilhCJr~_,nde h:="v(.::huf:'\(_~.Dft er fOY.'[Jlrv~e't
"JkaI cl Gl' kunne; nnbl inger..; i d,l t 22 h:~,vuLu~:,e p;j den lavere ligC()L1Ue 1

nordlL..}:' eJel ai' ar'en,lernE) 0f::: L.,nd's med del'(lS vestlige skel.

y
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Ju 1~}53, den 30. m8,:rts, a.fscLgde overf'r-ed!1ingfmevnet f,>I[~<-:nrJ.G
t i l l B 2 s k e n d e l ~ e

til overf:L'~:dni.ngorLBvnotr: lrendnlse af 2'). oJdob?.:r 1948 vedrørende
J.dGit,~:ten fra Dybb(~l skanBerne og Aabenraa l.J.ndevej mod C'lst samt fra

Als mod Dybtøl banke.
Vf;') 1.'0.1 n'evn te kSLlCle1se frcdod C)fJ bl. D,. arealE.oY" af' 0j en(;OmmeY1G,

t:i.nc;'Uo,,;c:n f'01' Dybbøl bind II, blad 99, elI't. nr. (3 af Dybbøl ej:~;:r'l;.lv
O!.~ r,ogn og bind VI, blr·.d ~:~?3, r.n·t. nr. 243 sammeGte(1s. :b"1redrdn;~,m g{lT'

ud Ni, [l.t areal el'ne H. :~o r.;;'i bebyc.g8s, l it;Or-lOnJ de i'n7d0s mod. t.,cplrmt-·
{dng over ~uskv{;kcth(1jde samt T~lodrmtlVC)I' dndun for<.mctd.l tning, d8Y'

b;.l1 Vilkc htnc1.::cemde for udsigten fra Aabcnr,l.:,. LIndAvej mod Alsound,
Jllcr SOllJ k:.m vil};:e EJ~-;:Dmmonde.
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Dc::'den omhandlede bGl1yttGlce af area18rne ikke vil virke hindren-
di,~ f Ol' ud ni,::;tcn) mene].' over'fJ'(~dningsnJ~vnct at burde 'imødekomme byrå-
dets 0n~ko. Kendelsen vil derfor v~rc at æ~dre sjlodes, at den ikke
~:::k:..:.lV.Bl'l) til hind er for areal ernes benytt else til kolonihaver med
tiHwll;TI',) (; hn.vl.:.:hufclGi oV(JI'("msf1tumrn018(~n;ed den n::crvJ3Y',;nd,)kendcllse
70dh ef'tc:Jr:1eplan nr. Sø 105 med p(.tcgnct beskri velcG u.f h!Lvehuseno ae:
ili::londrj rw,vufJusunr,;f:)bcliG@:cnhod og udseena.(j. K(mdolsons fOl'bud mod
beplantning over buskvmksth0 ja.e skal for kolonihavernes vedkomll;tmdG

L:r.te v:.ere til hinder for anbr,ingGls8 af dværgfrugttr'::eer og andre
tre,,;!', deT kan aidestilles hormed, for 8:3. vidt sådanne træer ikke
hindrer don frit} udsigt fra vojen. For det op til vejen beliggende
ar~nl, som ikke m4 udlægcos til kolonihaver (mødepladsen) opretholdes
"lmdeli:3uns oprindeligo bestemmelser med hensyn til beplantnln<.. .•

Da dt::JnnG:l.m~rine af kendelsen medfC'lrer 8n videregåande l·:~dighedf)".
ret ovur aroalet ond forudsat v~d fr~dningserstatninBens fastsættelse,
:w.r OVOl fr\:'dnins~:m1'lvnGt ovel"for byr:';id~t stillet det vilk;~.:r. for mndl'in--
gan) at kobfJtadkomr.:un(3n refundorer et beløb på 4000 kr. uf d(::lna:coQ.-

l~rnu v9dr0r8ndo fredningserstatninz. Detto vilk~r har byrådet til-
trud~. Del0but, som indbetalus til statsminIsteriet, vil blivo for-
aelt mGd 2/3 til statskassen oe 1/3 til Sønderborg umtcfon~.

er h i b ,:; s t (~ID TI, o S ;

Overfl'udl1iubfmcBvnets 1vmd0lse af C'3. oktober 194d vedn'lrende
udcigten fra Dybbøl sh:anserno og Aabenraa lund<:;vej mod øst samt fra
_\18 imod Dybtøl banko P.ndr8s i overunsstemmelse med det f'oranst;~';unde.

Udskriftens rigtighed
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSE.SPRarOYOL.
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Aar 1948, den 2).oktober, afsRgde overfrAdningenævnet
paa grundlag af mundtli~ Og skriftlig votering følgende

kendelse
i sagen nr. 794/47 vedr'ørende udsigten fra Dyhdel s~anserne og
Aabenraa landevej mod øst samt fr'a A Is mod Dybda l 'banke •

Den ef fredningsnævnet for Sønderborg amtsraadsvrens den
l.december 1947 afsagte kendelse er· ssal:'dende:

"Paa Foranlednl ng a f Danmar ks Natur·fredl1in;:sforening
er riFr for SØhderhorg Amtsraadskreds rejst Fredningssag t'il Værn
for Udsigten seAvel fra Dybdel Skanserne respektive Aaarenrea
Lennevej mod øst som fra !'ls r'espektive mod Dybdel Banke.

Amtslendinspektøt' Kruuse, SØlJder'horg,har efter Npt,1Jr-
f~edningsnævnets Henstilling frerrsat Forslag om, f hvilket Omfang
den foreslaeede Fr'edning hør· genY1emføres.

paa Grundlag af Forslaeet, mod hvilket der ikke er
fremsat Indsigelse og efter Forhandling med de interesserede har
Neturfredningsnævnet udformet. følgende Fredningsbestemmelser:

I. ~~tlQ.~!!..&-'U.!lS.tQ.g,~ _f 0Ln~bØU!.!2!LIL._fi!~,
~.:1it!._~,_Jl~:~l1.~L:[1Eit;l._~~..J2.g,_sogn,Landbrugse jen-
dom sammen med Blad 159, Art. Nr. 167,
Ejer: Gaardejer Hans Kæstel og Hustru Anna Marie
Kæstel, et Areal 0,8 ha.

paa det fremlagte Lystryk af Afrids efter Matr1kulskortet (Bilag
P), betegnet med I, beliggende Nord for Aarenr~a Lannevej og mod
øst afgrocnset af en Linie parallelt med Vejen til Firma
S~del'horg JernstØberi &: Moskin1'abr'1k, Stein &: MeYland 4/S, maa
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ikke bebygges, ligesom AreAlet fre~es mod Beplantning over
Buskvæksthøjde samt mod enhver anden ForanstaltnfnB, der kan virke
hindre'ode for Udsigten fra Aahenrsa Landevej mod A1s8und eller
som kan virke skæmmende.

II. Ejendommen. Tin gbogen for Dybdal Bind VI .~~s~
Art. Nr. 24~ , ~~ øl E .l.~t!.~~_~Q.8.!l.L
Eiet: Firma Sønderborg JernstØberi &: M~skinfebrik.
Stein &: Meyland Als. Sønderhorg. nu Ejendomsaktie-
selskabet af 1.Febrt.ar 1946. ca. 0.4842 ha.

indtegnet paa Bilag D. og P. og der betegnet med II. paalægges
samme Servitut som under I. nævnt.

III. og IV. E1endoml!lenL..Tingbogen for t!lbh& Bind I ..
blad 22 .. Art. 353 ~Art .Nr. 26L-nvbbøl

ff..~~Qg Sr.S!l,

Landbrugsejendom sammen med Blad 108. Art.
Nr. 117,
Ejer: naardejer Fru Elisabeth Clausen Ronde,

ad. IIl. Et Areal langs Landevejen i ca. 100 mtr. Dybde. fra
n8~rdsp1adsen mod Nord til Landmand Nic. Christensens Bjendom.
Art.Nr. 31. Dybbøl, ca. 2,5 ha, indtegnet paa Rilag P. og der
betegnet med III, paal~ges sam~e Servitut som under I. nævnt,
dog at det tillades den t11 enhver Tis værende Ejer af den pSflgælr'l)
de IJandbrugse jendom "stensgRard" at opføre de Bygninger. der er
nødvend1 ge til E jend,ommens naturlige nr·1.fts om La ndbrugs ejendom.
hvorved kan tillades sædvanlig Læplantning i Forbindelse med
Bebyg~elsen, men kun efter Naturfredningsnocvnets forud indhentede

Godkendelse.
ad. IV. Arealet mellem III. og Jernbanelinien. ca. 3,6 ha indt.eg-
net paa Bilag P og der betegnet med IV. bel~ges med ~ervitut om,
at. der kun maa finde Bebygcelse Sted med en Højde til TagrYBgen
af ikke over 8 mtr., regnet frB Middelhø.1den af det nflturlige
Terræn, pas hvilken Bygningen opføres. Paa Arealet maa ej heller
findes Træer med en Højde af over 8 mtr. eller andre Findringer

for U0sigten.
y. er udgaaet Bf Fars laget, inet det omfatt.es af Statsmini -

oterlets Vilkaar for at meddele Dispensation fra Kystfradnings-
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bestemmelser til A/S sønderborg Skibsværft.

VI. Ejendommen, Tinf!bogen fgr· DybbØl Bi!l!LY!.I..JH.!9.-

212, Arl.:..-Nr. 227, DybhØl-!k!:~L.QeLS'08.rH

E.ler: Landmand Peter Møller, DybbØl.

Et Areal mellem Aabenraa Landevej og Jernbanen, atgrænset mod

Nordvest af en Linie fra 1,9 km. stenen paa AabenraA Lan~evej

mod den øverste Skrænt paa Bakken, mod SydØst stødende op til

henholdsvis Gaardejer Hans Kæstels Jord og til A/S Stein & Mey-

lands Jord. Arealet er pas ca. 1,3090 ha, og er indtegnet pas

Bilag P. og der betegnet med VI. Der unntages efter Aftale et

Areal ca. 1000 m2, ner afgr'ænses mod øst ef en Linie trukket i

Forlængelse af Helmuth Jacobsens Østlige 8kel (ca. 20 mtr.

I,ængde), og grænsende op til Helmuth Jacohsens Ejendom mod

Nord, hvorefter Arealets Størrelse reduceres til ca. 1,2090 ha.

Dette Arealbel~ees med samme servitut som under I. anf~t.

Med Hensyn til ~en under III. og IV. anf~te Fredning

gælder ~et, at dens vigtigste Formasl er at beskytte TTdsigt.en frs

Ske nse IX. ud mod Alssund • Denne Udsigt antage s netop nu at værA

'r i Fare, fordi der forventes af Statsministeriet at hUve givet

Tilladelse til, at det ved Als Bund under Krigen opbyggede

(

".. Skibsværft, fra ældre Tid kaldet Schumanns Skibsværft, forbliver

paa Stedet, uanset at Bygningerne er optør-t lnnenfor 100 mtr.

l" ';,

.;:' ,'1

~

Byggelinien ved Alssund.

SsAfremt denne Tilladelse gives, forventes dflr at "'live

Tale om Byggeri af Arhejderboliger netop paa net under III. og

IV. nævnte Area l, hvorved den meget smukke lJdSigt fra Skanse

IX vil kunne bl~ve skæmmet.

Paa Grund af det stærke Fald i Terrænet er det ikke

fundet nødvendigt at belægge det fjerneste Aresl med anden Servi-

tut end, at der ikke mas bYB!!es højere end 8 mtr.

Med Hensyn til den under I., II. og VI. anførte Fredning

bemærkes, at denne ikke bar no~en dir'ekte FOl"bindelse med UdRigten

fre DybbØl SkanB~:,. ~~n a~ den har til !orma~l ~t bevare det Om-
raAde, hvor den smUkkeste ~JrlSi~t f.re Asebenras LAndevej mod Als-

sund findes, nemlig pas det Sted, hvor der er Iejlig~1ed t11 frA
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Landevejen at se Alssund i Længdesnit i stedet for paa tværs
(i Tværsnit) •

.saafremt Fredningen ikke gennemføres, maa .denne Udsigt
i L~et af nogle Aar antages at blive fuldstændig skjult af Be-
bygge Ise.

,
I

Fredningsnævnet er af den Opfatt.else, ai de i Natur-
fredningslovens I) l anførte Betill~elser for at iværksætte Fredning
med Hens"n til de heromhendIede Omraflder er til Stede, idet
saevel Udsigten fre skanse IX. som fra Aahen raa Landeve j udover
Alssund er ef stor landskarelig SkØhl'ed og af væsentlig Betydning
for Almenheden, fordi der kommer et meget stort og tilsyneladende
stadig stigende Antal Besøgende paa DybhØl Skanser.

En Vandrtng gennem Skanserne maa naturligvis paabe-
gyndes eller Rfsluttes paA Skanse IX., og da de fleste Besøgende
samtidigt besøger sønderborg, vil de komme til qesuden at passe-
re den fredeæUdsigt vedlAabenraa Landevej.

De foranførte Fredningsbestemmelser ~il derfor være
et gennemfør'e, idet bemærkes, at Ar'ealerne for Tiden er ube-

.~.I

~~....~:.-;.~.~
':. :".~~,

d ~; "~.~

,"\.J
. :,<:i

,I

, ,
, j

\~---\ .:
byggede.

Ejerne har forlangt følgende Erstatninger:
,I. naardejer Hans Kæstel og Hustru AnnsIMarie Kæstel:

l. For Areelet ca. 4500 m2 op mod Landevejen (ca.
90 x 50 mtr.) Kr. 1,25 pr. rrf,
for det bagved liggende Areal op mod "Stein &: Ms,V-

larid", 50 Øre pr. rrf (ca. 3500 rrf).
II. Firme Sønderborg JernstØberi &: MAskinfabrik, Stein &: Meyland,

Als, Sønderborg, nu Ejendoms~ktieselskahet af 1.Februar
19461 90 Øre pr. rrf af 4842 rrf. eller Kr. 4357,80 + Kr. 300,00

i snslaaede Omkostninger ved et Mageskifte, der er nødvendiggjort
er, at Selskabet havde Byggeplaner med Hensyn til det fredede
Omrasde, hvilke Planer nu maa søges ree,ltseret pa8 ufredet Om-

raede, som SeJskebet først mea erhverVe.
III.Fru Elisabeth Cleu8en Bonde:

For det fuldstændigt fr~dede Omr8ede K~. 2.00 pr. m2 eller
Kr. 20.000,00 pr. ha •• / •.sal~8vrerdlen som I,andbrugsjord
ca. Kr. 4.000,00 pr. ha.
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IV. 'Samme ;Ej er: ;

For den del vis fredede Jord (mellem det llnqer 'III ~'tiævrJlte

I I

Area 1 -og, Jernbanen). Kr. 'lO .000.00 pr. :ha. •/. .Tordværliien

ca. Kr. 4.000.00 pr. ha. I

VI. Gaardejer Peter MØllerI

Kr; 2.00,pr~ rrf!; Eiller Kr. 20.000.00 pr. ha •. /; Salgsværdien

som Lp,ndbrugsjord ca. Kr. 4.o00,oo·p.r. ha.

Til Belysning af Erstatningsspøt'gsmealet har N~turfred-

ningsnævnet udmeldt Vurderinbsformand f Ol' Sk;vldsraadet' og Formand

for I.aanebestyrelsen i Henhold til Lov af 26.Msj 1868. Gasrdejer

Nic. Christensen. Dybbøl, og Vurderingsmand for lien almindelige

Brandforsikring for Landbygningsr og-VurderinBsmand for Sønder-

jyllands Kr~ditforening. G~ardejer, Direktør Svel d Anker Hanssen,

Nø'rremø'lle, til 'at· afgive dElres Skøn over, hvilke Erst.atninger,

der bør Udrede s.

Vurderingsmændene har udtalt Sig for. 'at:der:ydes fØlgende

Erstatnlhger I .

I. Geardejer Hans Ræstel og-Hustru

II. Sønderborg Jernstøberi & Maskinfabrik,

I, \ :.

c·

l", ,.

'I '\

" I-,
"I"t.,".-\. ....

..~.
::.:~"

:\:' •• ,1:

Kr. 7.375,00

Stein & Meyland A/S

Ilt. Fru Elisebeth Clausen Bonde

Iv.r samme (.for dat del vi s fredede Areal)

Kr~. 4.357.80

.Rr.14 .600 ,00

Kr. 2.000.00
VI. Gaat'dejer Peter Mø'ller Kr. !:l~LQQ

, _!~!~---------~~ ~:g~2i<i.!~Q __
Disse 'Erstatningshelø'b' finder' Naturfr'ednJingsnæVnet i det

• t' '[ "

væsentlige at kunne godkende, idet der maa'antages at være taget
, I t I r

tilstrækkeligt Hensyn til Mult~heden for et 8~lge Arealerne

som B~g~~grundd nu eller s~~ere. Ved stensge~rd (dO~des Ejendom)

forhøje s 'dog Erstatningen 'me'd 1400 Kr. under Ben'svn til Byggemul1g-

hederne ve'd den a ller'ede anlaBte Vej •.
I ' • _ I

Men Hensyn til Udbetalingen af E~statningerne bemærkes. at

Sønderjyllands KreeHt:forening 'her 'forbåholdi 'sig at k~æv'e"'de

under- 1., III., og IV. nævnte Erstatningsbetiøb' 1ndreta1t til

Foreningen som-Afdi'åg'paa Gælden; 6~'åt'Sø'nd~rj:ldsk H'ypotheklaane

fond har- forbenoldt· sig; 'at de unc'ler III •• IV.J og' VI. nævnte
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ErstetningsbelØb i det væsentlige benyttes ti~ Afdrag peB ,Kredit-

foreni~gens og/eller Fondens I,aan.

l M6c1før af Natur'fr'ednineslovens 5 17. stk. 2 bestemrres.

at Erstatninber'ne vil være et udrede ~ed 2/3 ar Stats~essen og 1/;

ef Sønderbo~g Amtsfond.

ne fred~de Arepler vil være at udstykke Dg tildele selv-

stændige Artikelnumre.

Paet8leberettiget med Hensyn til Bestemmel~erne i denrØ
~)? l-j _ t l,lL'1' J' J II i II '.::> (J \' rJ.; t /

Kendelse 'er: Dybbøl-Skfln-~e-Nævnet for SØhde~horg AmtsraAdsk~eds i

Fo~ening eller hver for sig."

Kendelsen er' i medfør af naturfrepnine.slovens r 19 fore-

lagt overfredningsnævnet , som den 3.juli 1948 har '!-,esigt.iget de

omcJandlede ereEller. i I

Overfre(lningsnrevnet finder ikl{e J at udsigten over de nord-

lige er·ealer-. 1 kende Isen beteBnet som TIl Dg IV, er· saa vær-di fuld.

et der' er tilstrækkelig Brund til et frede dem. lJvorved l:'oemær'kes. at

frednin&3erstatn:l nben andt-aBer et ret betydeligt beløb. Kendelsen

vil derfor være at ophæve for disse ereelers vedkommende. Iøv~igt

vil kendelsen i henhold til de i denne anfCl'rte g~unde, være et st8d~,.

fæste.
1

De areAler', 130m 1JE:lrefte~ omfattes af fredningen, finnes:

angivet med en sort bræT'me og 'betegnet med I. II og IV paa et

nærværende Kend9lse vedhæftet Kort nr. Rø. 101.

T h i b e s t e m m e s:
~Den af fredningsnocvnet fo~ Sønderborg Amtsraedskreds

Clen l.decerr:ber 1947 a fOABte kent'lelse vedr· :'frende udsigten fra

DybbØl skanser'ne Dg Aahenrae len(l'o'llej mod øst samt fre Als mod

Dy'hbøl tanke stadfæstss forsa9vidt ElngBar de i kendelsen som I. II

og VI betegnede arealer 08 opbæNes for de som III og IV l:'oetsBnede

ere8lers vedkomrrende.

I er'stetninb tillæcees der ~8ar'dejer '~p.ns Kæstel Dg

HllstroU ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7-J75.00 Kr.

sønderborg Jernst~er-l og Meskinfe~r1~,

Steln & Meyland A/S ••.•••••••••••••• ••••••••• 4.357,80
Gaardejer Peter Møl]e~ •••••••••••••••• , •••••• ~~O,OQ~

•

15.932.80 Kr.



"
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sønderjyllands kreditforening og sønderjydsk hypothek-
leenefond har frafaldet deres tidligere under segen tagne forbe-
hold med hensyn til udbetalingen af de Hans Kæstel og Hustru
samt Peter Møller tillagte erstatninger.

P.o.v.
Poul Ander'sen.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01125.00

Dispensationer i perioden: 19-03-2001 - 10-06-2005



J\ 25 .00

Skov MONdtageti FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
al~ -oq aturstyrelsen
- 2 2 MRS. 2001 Domliuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tIf. 73 424121, fax. 744241 23

Den 19. marts 2001 behandlede formanden, dommer Claus
Kejser, følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 6/2001:

Ansøgning fra Sønderborg konnnune om dispensation fra
udsigtsfredningen fra Aabenraa Landevej vedrørende matr.nr.
2917 Sønderborg.

- § 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 8. februar 2001 med bilag fra
Sønderjyllands Amt, Miljøområdet, j.nr. 8-70-51-8-537-1-01.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på
skriftligt grundlag, og at det amtsrådsvalgte medlem, Thomas
Lauritzen, og det kommunal valgte medlem, Frede Hansen, har
deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at det pågældende areal er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 23. oktober 1948.
Fredningen har til formål at sikre udsigten fra såvel Dybbøl
skanserne respekt iv Aabenraa Landevej som fra Als mod Dybbøl
Banke.

Det fremgår af ansøgningen, at arealet af kommunen ønskes
udlejet til et firma til aflæsning/oplag og vendeplads.
Arealet vil ikke skulle benyttes til nyt byggeri.

Danmarks Naturfredningsforening , der i sin tid var sags-
rejser, har ikke haft nogen indvendinger mod det ansøgte på
visse nærmere angivne vilkår.

Sønderjyllands Amt har anbefalet en dispensation på vilkår.

S.:;)," G~ i~atW"styrelsen
J.nr.SN2001-/211!t ... ([l)O I
Akt. nr. ~



- 2 -

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Efter de foreliggende oplysninger kan en udlejning af ca.
380 m2 af matr.nr. 2917 Sønderborg med henblik på aflæsning
og vendeplads ikke antages at være i strid med fredningens
formål, såfremt følgende vilkår overholdes:

• Arealet udlejes for en femårig periode,
• arealet kan anvendes til aflæsning og vendeplads, dog må

der ikke foretages oplagring af genstande, der er høj ere
end normal buskhøj de, og området skal i øvrigt holdes
ryddeligt, og

• at der mod den sydlige afgrænsning plantes en tæt hegns-
lignende beplantning.

på nævnte vilkår meddeler Fredningsnævnet herefter i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dispensation.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tillad-
elsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages
for Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndighe-
der. Først når det efter klagefristens udløb er konstateret,
at afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet , kan
dispensationen udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Søn-
derjyllands Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønder-
borg, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.

fkb
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Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 73 42 41 21, fax. 74424123 -

.SCANNET
Den 21. marts 2002 behandlede formanden, dommer Claus
Kejser, følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 2/2002:

Ansøgning fra Sønderborg kommune om dispensation fra
udsigtsfredningen fra Åbenrå Landevej vedrørende matr.nr.
2914 Sønderborg .

• - § 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 15. januar 2002 med bilag fra
Sønderjyllands Amt, Fredningsnævnets sekretariat, j.nr. 8-70-
51-8-537-1-01.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på
skriftligt grundlag, og at det amtsrådsvalgte medlem, Thomas
Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Frede Hansen, har
deltaget i afgørelsen.-

Det fremgår af sagen, at det pågældende areal er omfattet ~f
Overfredningsnævnets kendelse af 23. oktober 1948. Fredningen
har til formål at sikre udsigten fra såvel Dybbøl skanserne,
respektivt Åbenrå Landevej, som fra Als mod Dybbøl Banke .

•Det bemærkes, at Fredningsnævnet den 19. marts 2001 har
areal til aflæsningmeddelt dispensation for et tilstødende

og vendeplads for en 5-årig periode
vilkår. Denne dispensation angives at

på nærmere angivne
vedrøre matr.nr. 2917

Sønderborg. Ved telefonisk henvendelse til Sønderborg kommune
er det oplyst, at den rette matrikelbetegnelse er 2914, og at-., den tidligere meddelte dispensation således vedrører samme
ejendom som i nærværende sag.

Skov- og N atursty,I'elsen
J.nr. SN 2001·./2/17'1- (Ib D ~
~~t. nr. LI .._/ ~
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Side 2/3

Det fremgår af ansøgningen, at Sønderborg kommune ønsker at
give vej adgang til firmaet Stein og Meyland A/S fra
Nordvesthavnsvej.

Danmarks Naturfredningsforening, der l sin tid var sags-
-rejser, har ikke haft nogen indvendinger mod det ansøgte på
visse nærmere angivne vilkår. Det bemærkes, at disse vilkår i
alt væsentligt svarer til vilkårene i dispensationen fra
marts 2001.

tt Sønderjyllands Amt har anbefalet en dispensation på vilkår.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Efter de foreliggende oplysninger kan anlæg af vej i
overensstemmelse med kortbilaget på et ca. 855 m2 stort areal
ikke antages at være i strid med fredningens formål, såfremt
følgende vilkår overholdes:

* Arealet udlejes for en periode, der udløber den 19. marts
2006,

* der må ikke oplagres genstande, henstilles containere, par-
keres biler eller lignende på arealet, som iøvrigt skal

~ holdes ryddeligt, og
* mod den sydlige afgrænsning plantes en tæt hegnslignende

beplantning, der ikke må være højere end normal buskhøjde.
En eventuel vej belysning må ikke etableres fra standere m.
v. højere end nævnte hegn.

på nævnte. vilkår meddeler Fredningsnævnet, herefter
dispensation i medfør af naturbeskytteleslovens § 50, stk.
1.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tillad-
elsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Claus ~iY
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Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheder.
Først når det efter klagefristens udløb er konstateret, at
afgørelsen ikke er indbragt for Naturk·lagenævnet, kan
dispensationen udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Søn-

derjyllands Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønder-

borg, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med
sagens dokumenter.

/kb
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Den 12. august 2002 behandlede formanden, dommer Claus
Kejser, følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 13/2002:
Ansøgning fra Søbo og Dansk Boligselskab om tilladelse
til opførelse af carporte på matr.nr. 2915 Sønderborg.

- § 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 28. maj 2002 med bilag fra
Sønderjyllands Amt, Planafdelingen, j.nr. 8-70-12-537-4-
98.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på
skriftligt grundlag, og at det amtsrådsvalgte medlem,
Thomas Lauritzen, og det kommunal valgte medlem, Frede
Hansen, har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 23. oktober 1948, og
ifølge kendelsen er det om det pågældende område
bestemt, at det ikke må bebygges, ligesom det fredes mod
beplantning over buskvæksthøj de samt mod enhver anden
foranstaltning, der kan virke hindrende for udsigten fra
Åbenråvej mod Alssund eller som kan virke skæmmende.

Det er om arealet videre anført, at fredningen ikke har
nogen direkte forbindelse med udsigten mod Dybbøl
skanser, men at den har til formål at bevare det område,
hvor den smukkeste udsigt fra Åbenrå Landevej mod
Alssund findes, og det bemærkes, at såfremt fredningen
ikke gennemføres, må denne udsigt i løbet af nogle år
antages at blive fuldstændig skjult af bebyggelse.

Omkring området er i dag en hel del bevoksning, der dog
ikke hindrer udsigten.



•

Side 2/3

Det fremgår af
boligselskabets
bygningsprofilet
profil, og dette

en skrivelse af ll. marts 2002 fra
arkitekt til Sønderborg kommune, at

kan holdes under jernbanedæmningens
bekræftes af plantegning.

Danmarks Naturfredningsforening, der i sin tid rej ste
fredningssagen, har haft lejlighed til at udtale sig.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Opførelse af carporte l overensstemmelse med den
fremsendte plantegning kan ikke antages at være i strid
med fredningens formål, hvorfor Fredningsnævnet i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddeler
dispensation hertil på vilkår

• at carporte og andre p-pladser anlægges i en
forsænkning i terrænet som vist på plantegningen,

• at carportene overdækkes med ensartede materialer i
matte jordfarver,

• at der plantes buskbeplantning øverst på udgravningens
kant syd for anlægget,

• at der sker en vis, ikke udsigtshindrende beplantning
på p-pladsen, og

• at belysningen holdes så lavt som muligt og afskærmes.

I medfør af
tilladelsen,
dato.

naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder
såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra

Claus Co/

•



Side 3/3

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse ind-o
klages for Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige
myndigheder. Først når det efter klagefristens udløb er
konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for
Naturklagenævnet, kan dispensationen udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for

Sønderjyllands Amt, Donunerkontoret, Kongevej 41, 6400

Sønderborg, der videresender klagen til Naturklagenævnet
sammen med sagens dokumenter.

/kb
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Den 10. juni 2005 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag på
dommerkontoret:

J.nr. 1112005 Llfi
Ansøgning fra Hvenegaard og Meklenborg AIS om dispensation til opførelse af
en garagebygning på matr.nr. 2915 Sønderborg, Nordvesthavnsvej, Sønderborg
kommune.

- §50-

Der fremlagdes skrivelse af 29. marts 2005 med bilag fra Søndetjyllands Amt,
Planafdelingen, j.nr. 05/451.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på skriftligt grundlag, og at det
amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Frede
Hansen, har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
23. oktober 1948 vedrørende udsigten fra Dybbøl skanserne og Aabenraa Landevej
mod øst samt fra Als mod Dybbøl Banke.

Fredningen har til formål at bevare udsigten fra skanserne og landevejen, og efter
fredningen må det pågældende areal ikke bebygges, og der må ikke ske beplantning
over buskvæksthøjde samt anden foranstaltning, der kan virke hindrende for udsigten
mod Alssund, eller som kan virke skæmmende.

Det er i Amtets skrivelse anført, at fredningen ikke omfatter et areal mellem jernbanen
og kysten, og på dette areal er ved lokalplan tilladt opførelse af etagebyggeri. Det
anføres videre, at den udsigt, som fredningen skulle beskytte, således ikke findes
længere, og det forekommer på denne baggrund ikke hensigtsmæssigt at håndhæve
fredningen.

Danmarks Naturfredningsforening, der i sin tid var sagsrejser, har haft lejlighed til at
udtale sig, men er ikke fremkommet med nogen bemærkninger.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Som nævnt har fredningen til formål at bevare udsigten fra Aabenraavej mod Alssund.
Uanset det byggeri, der er foretaget ned mod kysten, er der på en kortere strækning på
Aabenraavej udsigt over Alssund.



Side 2/2

Da det påtænkte byggeri imidlertid bliver lavere end den omtalte bebyggelse langs
kysten og således ikke vil være til hinder for udsigten fra Aabenraavej, kan en
dispensation ikke antages at være i strid med fredningens formål. Nævnet meddeler
derfor i medfør af natur-beskyttelseslovens § 50, stk. l, dispensation til det ansøgte.

Dispensationen kan ikke antages at være i strid med de forpligtelser, der fremgår af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er
udnyttet inden 3 år fra dato .

• Claus~Y-

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for Naturklagenævnet af
ansøgeren og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens udløb er
konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan dispensationen
udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt,
Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, der videresender klagen til
Naturklagenævnet sammen med sagens dokumenter.

For klage skal betales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Når Naturklagenævnet
har modtaget sagen fra Fredningsnævnet, vil Naturklagenævnet opkræve gebyret hos
klageren, og såfremt en fastsat betalingsfrist ikke overholdes, vil klagen blive afvist.
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

/kb
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24. maj 2018 
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J.nr.: FN SJS 11/2018: Ansøgning fra Ejerforeningen Skonnerten om dispensation 
til opførelse af garage på ejendommen Nordvesthavnsvej 10, 6400 Sønderborg, 
matr.nr. 2915b, Sønderborg. 
 
Fredningsnævnet har den 5. marts 2018 modtaget en ansøgning fra Sønderborg Kom-
mune på vegne Steffan Petersen, Als Tømrerne på vegne Boris Henriksen på vegne 
Ejerforeningen Skonnerten om dispensation til opførelse af garage på ejendommen 
Nordvesthavnsvej 10, 6400 Sønderborg, matr.nr. 2915b, Sønderborg.  
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse, afsagt den 23. oktober 1948 
om fredning af udsigten fra Dybbøl skanserne og Aabenraa landevej mod øst samt fra Als 
mod Dybbøl banke.  
 
Fredningen har til formål at beskytte udsigten fra Dybbøl skanserne og Aabenraa landevej 
mod øst samt fra Als mod Dybbøl banke. Der må derfor ikke bebygges eller beplantes 
over buskvæksthøjde eller andet, der kan virke hindrende for udsigten fra Aabenraavej 
mod Alssund eller skræmmende.  
 
Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation, for at det ansøgte kan opføres.  
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 26. april 2018, hvor nævnet tillige 
har foretaget besigtigelse.  
 
Fredningsnævnet har besluttet at meddele Ejerforeningen Skonnerten dispensation til det an-
søgte på nærmere anførte vilkår. Begrundelsen fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets af-

gørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Det fremgår af Overfredningsnævnets kendelse, at de fredede arealer ikke må bebygges, 
og at der ikke må ske beplantning over buskvæksthøjde, ligesom kendelsen indeholder 
forbud mod enhver anden foranstaltning, der kan virke hindrende for udsigten fra 
Aabenraa landevej mod Alssund, eller som kan virke skæmmende.  
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Det fremgår af ansøgningen, at Ejerforeningen Skonnerten, ønsker at opføre en garage 
ved siden af et eksisterende garageanlæg. Garagen placeres øst for det eksisterende ga-
rageanlæg og opføres i samme højde, bredde som dette. Farver og materialer bliver også 
de samme som ved det eksisterende anlæg, dvs. gule vingetegl på taget og mørktmalet 
træ på siderne af bygningen. 
 
På kortet nedenfor ses ejendommen matr.nr. 2915b. Det med blåt skraverede viser fred-
ningsgrænsen. Det blå kryds angiver nogenlunde den ønskede placering af garagen.  
 

 
 

Af tegningsmaterialet fremgår, at garagens fundament måler 5,5 m x 6,2 m svarende til 
34,1 m2. 
 
Sønderborg Kommune anfører i en udtalelse af 28. februar 2018: 
 
 ”… 

 
 … 

 
                           terrænet samt eksisterende beplantning…” 
                                   
Fredningsnævnets behandling af sagen 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 26. april 2018, hvor nævnet til-
lige har foretaget besigtigelse. 
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I mødet deltog formanden, retspræsident Margit Ø. Laub, Esbjerg, det ministerudpegede med-
lem Kjeld Thamdrup og det kommunalt udpegede medlem Peter Sandholdt. Endvidere deltog 
Jane Ruby Hansen på vegne Sønderborg Kommune, Finn Lindhart på vegne Danmarks Natur-
fredningsforening, Carsten Porskrog Rasmussen på vegne Museum Sønderjylland, samt Boris 
Hansen og Jørgen Andreasen på vegne Ejerforeningen Skonnerten.  
 
Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbe-
stemmelserne.  
 
Boris Hansen og Jørgen Andreasen gennemgik ansøgningen. En del af den eksisterende vold 
vil skulle fjernes i forbindelse med projektet, men den nye garage vil alligevel komme til at 
ligge ca. 20-30 cm højere end det eksisterende garageanlæg som følge af terrænforholdene på 
stedet. Den nye garage ønskes som anført i øvrigt udført i samme bredde og højde og i samme 
materialer som det eksisterende garageanlæg. Garagen skal bruges til en af beboerne i ejerfor-
eningens boliger, der ligger tæt på ejendommen.  
 
Carsten Porskrog Rasmussen oplyste, at der ikke er bemærkninger til ansøgningen, da gara-
gen ikke vil påvirke udsigten fra Aabenraa landevej mod Alssund eller fra Als mod Dybbøl 
banke. Der er endvidere ingen bemærkninger til fjernelsen af en del af volden, da der ikke 
knytter sig kulturhistoriske værdier til denne. Volden ligner produktet af en tidligere bygge-
fase og er ikke bevaringsværdig.  
 
Jane Ruby Hansen oplyste, at kommunen ikke har bemærkninger til ansøgningen, ud over at 
der knytter sig en præcedensvirkning til den tidligere tilladelse til etablering af det nuværende 
garageanlæg. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestem-
melserne i en fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregå-
ende afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en 
fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 
 
Det er formålet med fredningen at sikre udsigten fra Dybbøl skanserne og Aabenraa lan-
devej mod øst samt fra Als mod Dybbøl banke. 
 
Den ansøgning, som Fredningsnævnet skal tage stilling til, skal derfor vurderes med ud-
gangspunkt i, at fredningen er en status quo-fredning. 
 
På baggrund af besigtigelsen af området finder nævnet, at opførelsen af det ønskede skur det 
pågældende sted ikke vil have nogen større indvirkning på udsigten, og der gives derfor dispen-
sation til opførelsen på vilkår:  
 
at skuret opføres på det angivne sted, i en størrelse som angivet, 
 
at skures opføres i samme højde og bredde som det eksisterende garageanlæg, dog således at 
det accepteres, at garagen på grund af terrænforholdene kommer til at ligge maksimalt 30 cm 
højere end det eksisterende garageanlæg, og  
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at skures opføres i farver og materialevalg svarende til det eksisterende anlæg, dvs. gule vinge-
tegl på taget og mørktmalet træ på siderne af bygningen. 
 
Klagevejledning:  
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Planklagenævnet 
over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Planklage-
nævnets Klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Planklagenævnets hjemmeside www.naevne-
neshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, 
hvor klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt fak-
tura i Klageportalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Planklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i de til-
fælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

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

gørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser. 

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

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

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg, den 24. maj 2018 

 

 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Steffan Petersen, Als Tømrerne, steffan@alstomrerne.dk 
Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk, jrhs@sonderborg.dk   

mailto:steffan@alstomrerne.dk
mailto:post@sonderborg.dk
mailto:jrhs@sonderborg.dk
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Miljøstyrelsen, mst@mst.dk; chbru@mst.dk  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Sønderborg, soenderborg@dn.dk  
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, soenderborg@dof.dk, jorn.vinther.sorensen@gmail.com   
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Sønderborg: soenderjylland@friluftsraadet.dk 
  

mailto:mst@mst.dk
mailto:chbru@mst.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:tekr@museum-sonderjylland.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:soenderborg@dn.dk
mailto:finn.borchsenius@sm.au.dk
mailto:soenderborg@dof.dk
mailto:jorn.vinther.sorensen@gmail.com
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:soenderjylland@friluftsraadet.dk
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 

 

 
 
 

 
 
Dokken 1 
6700 Esbjerg 
Åbent 08.30-15.00 
Tlf.: 9968 8800 
 
E-mail: esbjerg@domstol.dk 
www.domstol.dk/esbjerg 
SE-nr. 50 03 28 17 
 
13. februar 2020 
FN SJS 56/2019  

 
J.nr.: FN SJS 56/2019: Ansøgning om dispensation til anlæggelse af parkeringsplads og opfø-
relse af carporte på ejendommen, Bülowsvej 9, 6400 Sønderborg, matr.nr. 2899 Sønderborg. 
 
Fredningsnævnet har den 13. november 2019 modtaget en ansøgning fra Sønderborg Kommune på 
vegne Boligforeningen Søbo om dispensation til anlæggelse af parkeringsplads, opsætning af park-
lamper og ladestandere samt opførelse af carporte på ejendommen, Bülowsvej 9, 6400 Sønderborg, 
matr.nr. 2899 Sønderborg. 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse afsagt den 23. oktober 1948 om fredning 
af udsigten fra Dybbøl skanserne og Aabenraa landevej mod øst samt fra Als mod Dybbøl banke.  
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse. 
 
Fredningsnævnet har besluttet at give Boligforeningen Søbo dispensation til dele af det ansøgte på 
nærmere anførte vilkår som beskrevet under afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Det fremgår af Overfredningsnævnets kendelse af 23. oktober 1948, at de fredede arealer ikke må 
bebygges, og at der ikke må ske beplantning over buskvæksthøjde, ligesom kendelsen indeholder 
forbud mod enhver anden foranstaltning, der kan virke hindrende for udsigten fra Aabenraa lande-
vej mod Alssund, eller som kan virke skæmmende. 
 
På følgende kort er den nogenlunde placering af det ansøgte vist med rød markering. Fredet areal er 
vist med blå skravering. 
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Det fremgår af ansøgningen, at boligforeningen ønsker at flytte en eksisterende parkeringsplads for 
at få et stort grønt opholdsområde midt i bebyggelsen. Det område, hvor parkeringsområdet ønskes 
etableret, er udlagt til parkering i stabil grus for den tidligere fabrik på grunden. 
 
Kørearealerne udføres i betonsten, medens selve parkeringspladserne ønskes udført med græsarme-
ringssten, dog ønskes handicappladserne udført i betonsten.  
 
Parkeringspladsen vil i det fredede område få en størrelse på 1.353 m2. 
 
Ansøgningen angår tillige opførelse af 9 carporte på maksimalt 5,5 m i længden og 2,75 m i bred-
den. Carportene ønskes opført i en maksimal højde på 3 m over terræn.  
 
På parkeringspladsen og langs adgangsvejen fra Nordvesthavnsvej ønskes der opsat parklamper, 
som bliver ca. 4 m høje. 
 
Der ønskes opsat ladestandere til el-biler på parkeringspladsen i en højde på ca. 1,2 m. 
 
Grønne områder i p-området planlægges udført med lave beplantninger. 
 
Adgangsvejen fra Nordvesthavnsvej belægges med asfalt, og der etableres p-pladser langs vejen. 
Disse udføres som på parkeringspladsen.  
 
Natura 2000  
Arealet ligger ca. 1,21 km fra det nærmeste Natura 2000-område, som er Natura 2000-område nr. 
197. Det er kommunens vurdering, at etablering af en parkeringsplads ikke vil beskadige eller på-
virke beskyttede Natura 2000-områder væsentligt. Det ansøgte vil heller ikke ødelægge eller beska-
dige de plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, som er nævnt i habitatdirektivets 
bilag IV 
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Fredningsnævnets behandling af sagen 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 24. januar 2020, hvor nævnet tillige har 
foretaget besigtigelse. 
 
I mødet deltog formanden, retspræsident Margit Ø. Laub, Esbjerg, det ministerudpegede medlem 
Kjeld Thamdrup og det kommunalt udpegede medlem Peter Sandholdt. Endvidere deltog Gitte 
Thomsen og arkitekt Kristian Jacobsen på vegne Sønderborg Kommune, Carsten Porskrog Rasmus-
sen på vegne Museum Sønderjylland og Hans Peter Hollænder på vegne Boligforeningen Søbo. 
 
Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbestemmel-
serne.  
 
Hans Peter Hollænder anviste placeringen af parkeringspladsen og indkørslen med videre i det fre-
dede område. Han oplyste, at der er blevet arbejdet med projektet siden 2011. Der var på grunden 
uden for det fredede område en maskinfabrik. På den ejendom vil der blive opført boliger til brug 
for boligforeningens medlemmer. Disse boliger ligger uden for det fredede område. Hans Peter Hol-
lænder gennemgik ansøgningen. Med hensyn til carportene er der tale om et foreløbigt skøn, da til-
buddet om carporte vil blive forelagt de kommende beboere i afdelingen. Det præcise antal og udse-
endet på carportene kendes derfor ikke nu.  
 
Carsten Porskrog Rasmussen oplyste, at Museum Sønderjylland ikke har bemærkninger til ansøg-
ningen, da det ansøgte projekt ikke vil berøre indsigten og udsigten fra Aabenraa landevej mod Als-
sund. 
 
Arkitekt Kristian Jacobsen oplyste, at Sønderborg Kommune anbefaler, at der gives dispensation til 
det ansøgte.  
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
   
Fredningen af udsigten fra Dybbøl skanserne og Aabenraa landevej mod øst samt fra Als mod Dyb-
bøl banke betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke er i 
strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt 
eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse 
af fredninger. 
 
Det er formålet med fredningen at sikre udsigten fra Dybbøl skanserne og Aabenraa landevej mod 
øst samt fra Als mod Dybbøl banke.  
  
Den ansøgning, som Fredningsnævnet skal tage stilling til, skal derfor vurderes med udgangspunkt 
i, at fredningen er en status quo-fredning.  
På baggrund af besigtigelsen af området finder fredningsnævnet, at anlæggelsen af en parkerings-
plads, opsætning af parklamper, placering af ladestandere, og beplantning i p-området med lav be-
plantning ikke vil have nogen større indvirkning på udsigten, ligesom det ansøgte ikke vil virke 
skæmmende og være i strid med fredningens formål. 
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Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til denne 
del af ansøgningen på vilkår:   
  
at det ansøgte udføres i overensstemmelse med ansøgningen. 
 
Stillingtagen til opførelse af 9 carporte forudsætter, at fredningsnævnet får forelagt et detaljeret pro-
jekt med angivelse af placering, mål og materialer. Denne del af ansøgningen tages derfor ikke til 
følge. 
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødevare-
klagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klage-
portalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i 
de tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

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

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

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

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

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

 
Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 

Esbjerg, den 13. februar 2020 
 

 
 
Denne afgørelse er sendt til: 

 
Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk; giad@sonderborg.dk   

mailto:post@sonderborg.dk
mailto:giad@sonderborg.dk
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Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;   
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Sønderborg, soenderborg@dn.dk  
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk   
Dansk Ornitologisk Forening, soenderborg@dof.dk, gert.fahlberg@bbsyd.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Sønderborg: soenderjylland@friluftsraadet.dk 

mailto:mst@mst.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:tekr@museum-sonderjylland.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:soenderborg@dn.dk
mailto:finn.borchsenius@sm.au.dk
mailto:soenderborg@dof.dk
mailto:gert.fahlberg@bbsyd.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:soenderjylland@friluftsraadet.dk
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 

 

 
 
 

 
 
Dokken 1 
6700 Esbjerg 
Åbent 08.30-15.00 
Tlf.: 9968 8800 
 
E-mail: esbjerg@domstol.dk 
www.domstol.dk/esbjerg 
SE-nr. 50 03 28 17 
 
30. juli 2020 
FN SJS 34/2020  

 
 
J.nr.: 34/2020: Ansøgning fra Tom Sivertsen om dispensation til opførelse af garage på ejen-
dommen Nordvesthavnsvej 10, 6400 Sønderborg, matr.nr. 2915b, Sønderborg indenfor Dybøl 
Udsigt-fredningen. 
 
Fredningsnævnet har den 22. juni 2020 modtaget ansøgning fra Sønderborg Kommune på vegne Tom 
Sivertsen om dispensation til opførelse af garage på ejendommen Nordvesthavnsvej 10, 6400 Søn-
derborg, matr.nr. 2915b, Sønderborg, der er beliggende inden for et område, der er fredet ved Over-
fredningsnævnets kendelse af 23. oktober 1948, Dybbøl Udsigt-fredningen. 
 
Da der efter fredningens bestemmelser ikke må bebygges på det fredede område, skal Fredningsnæv-
net meddele dispensation til det ansøgte. 
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, besluttet 
at meddele Tom Sivertsen dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 
1, som anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse afsagt den 23. oktober 1948 om fred-
ning af udsigten fra Dybbøl skanserne og Aabenraa landevej mod øst samt fra Als mod Dybbøl 
banke. Det fremgår af kendelsen, at de fredede arealer ikke må bebygges, og at der ikke må ske be-
plantning over buskvæksthøjde, ligesom kendelsen indeholder forbud mod enhver anden foranstalt-
ning, der kan virke hindrende for udsigten fra Aabenraa landevej mod Alssund, eller som kan virke 
skæmmende. 
 
Tom Sivertsen ønsker at opføre en ny garage identisk med den eksisterende på matriklen. Garagen 
får følgende mål: 
  
Længde og bredde: 550 x 620 cm = 34,1 m2 + 50 cm udhæng til tag.  
Højde: 240 cm til tag, 380 cm totalt.  
 
Materialer: Taget: Gule vingetegl (22° taghældning)  
Beklædning: Veksel brædder, males mørke som eksisterende.  
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Zink tagrender 
 
På kortet nedenfor er fredningens udstrækning angivet med gul. Garagen er vist med en rød firkant. 
 

 
 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har ved mail af 30. juni 2020 til Tom Sivertsen, Sønderborg Kommune, Miljøsty-
relsen, Slot- og Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Danmarks Naturfredningsforening/Køben-
havn, Danmarks Naturfredningsforening/Sønderborg, Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, 
Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet centralt og Friluftsrådet Sønderborg anmodet om even-
tuelle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 13. juli 2020. 
 
Kommunen har oplyst, at der er ca. 1,3 km fra det ansøgte til nærmeste Natura 2000-område. Det er 
kommunens vurdering, at opførelsen af garagen ikke vil beskadige eller påvirke beskyttede Natura 
2000-områder væsentligt. Det ansøgte vil heller ikke ødelægge eller beskadige de plantearter eller 
yngle- eller rasteområder for de dyrearter, som er nævnt i habitatdirektivets bilag IV.  
 
Der er ikke modtaget bemærkninger til ansøgningen. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
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Fredningen af udsigten fra Dybbøl skanserne og Aabenraa landevej mod øst samt fra Als mod Dyb-
bøl banke betyder, at projektet kræver Fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke er i 
strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt 
eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse 
af fredninger.  
  
Det er formålet med fredningen at sikre udsigten fra Dybbøl skanserne og Aabenraa landevej mod 
øst samt fra Als mod Dybbøl banke.     
 
Den ansøgning, som Fredningsnævnet skal tage stilling til, skal derfor vurderes med udgangspunkt 
i, at fredningen er en status quo-fredning.   
 
På baggrund af tidligere besigtigelser af området finder fredningsnævnet, at opsætningen af en ga-
rage med den ønskede størrelse og placering ikke vil have nogen større indvirkning på udsigten, li-
gesom garagen ikke vil virke skæmmende, og således ikke vil være i strid med fredningens formål.  
   
Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til af an-
søgningen på vilkår:      
 
at det ansøgte udføres i overensstemmelse med ansøgningen. 
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødevare-
klagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klage-
portalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i 
de tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

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

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

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

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

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

 
Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 

Esbjerg den 30. juli 2020  

 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
Tom Sivertsen, tomkrudt@hotmail.com 
Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk; tije@sonderborg.dk    
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Sønderborg, soenderborg@dn.dk  
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, soenderborg@dof.dk, gert.fahlberg@bbsyd.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Sønderborg: soenderjylland@friluftsraadet.dk  
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Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del, Dokken 1, 6700 Esbjerg,  
tlf.: 9968 8874, E-mail: sydyllandsyd@fredningsnaevn.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
      Sagsnr.: 23/2021 
      31. maj 2021  
 
 
J.nr.: FN SJS 23/2021: Ansøgning fra Ejerforeningen Skonnerten om dispensation til opførelse 
af garage på ejendommen Nordvesthavnsvej 10, 6400 Sønderborg, matr.nr. 2915b, Sønderborg 
indenfor Dybøl Udsigt-fredningen. 
 
Fredningsnævnet har den 27. april 2021 modtaget ansøgning fra Sønderborg Kommune på vegne 
Ejerforeningen Skonnerten om dispensation til opførelse af garage på ejendommen Nordvesthavnsvej 
10, 6400 Sønderborg, matr.nr. 2915b, Sønderborg indenfor Dybøl Udsigt-fredningen. 
 
Ejerforeningen Skonnerten, ønsker at opføre en garage på 68 m² i grundens nordøstlige hjørne. Byg-
ningens udseende er identisk med de 2 sidst opførte garager, dog er der tale om en dobbelt garage.  
 
Fredningsnævnet skal som følge af fredningen meddele dispensation til det ansøgte. 
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, besluttet 
at meddele ejerforeningen dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 
1, som anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse afsagt den 23. oktober 1948 om fred-
ning af udsigten fra Dybbøl skanserne og Aabenraa landevej mod øst samt fra Als mod Dybbøl 
banke. Det fremgår af kendelsen, at de fredede arealer ikke må bebygges, og at der ikke må ske be-
plantning over buskvæksthøjde, ligesom kendelsen indeholder forbud mod enhver anden foranstalt-
ning, der kan virke hindrende for udsigten fra Aabenraa landevej mod Alssund, eller som kan virke 
skæmmende. 
 
Garagen får følgende mål: 
Længe og bredde:  11 x 6,20 m = 68,2 m2 + 0,5 m udhæng til tag.  
Højde:                      Murhøjde på 2,40 m og en kiphøjde på 3,80 m. 
 
Materialer: 
Taget: Gule vingetegl (22° taghældning)  
Beklædning: Veksel brædder, males mørke som eksisterende.  
Zink tagrender 
 

mailto:sydyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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På kortet nedenfor er fredningens udstrækning angivet med blå skravering. Den ønskede placering af 
garagen er markeret med en blå firkant. 
 

 
 
 
Sønderborg Kommune har oplyst, at der er ca. 1,3 km fra det ansøgte til nærmeste Natura 2000-om-
råde, Flensborg Fjord. Det er kommunens vurdering, at opførelsen af garagen ikke vil beskadige el-
ler påvirke beskyttede Natura 2000-områder væsentligt. Det ansøgte vil heller ikke ødelægge eller 
beskadige de plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, som er nævnt i habitatdi-
rektivets bilag IV. 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har ved mail af 5. maj 2021 til Ejerforeningen Skonnerten, Sønderborg Kom-
mune, Miljøstyrelsen, Slot- og Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Danmarks Naturfrednings-
forening/København, Danmarks Naturfredningsforening/Sønderborg, Dansk Botanisk Forening Jyl-
landskredsen, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet centralt og Friluftsrådet Sønderborg an-
modet om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 24. maj 2021. 
 
Der er ikke modtaget bemærkninger til ansøgningen. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
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Fredningen af udsigten fra Dybbøl skanserne og Aabenraa landevej mod øst samt fra Als mod Dyb-
bøl banke betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke er i 
strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt 
eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse 
af fredninger.  
  
Det er formålet med fredningen at sikre udsigten fra Dybbøl skanserne og Aabenraa landevej mod 
øst samt fra Als mod Dybbøl banke.     
 
Den ansøgning, som Fredningsnævnet skal tage stilling til, skal derfor vurderes med udgangspunkt 
i, at fredningen er en status quo-fredning.   
 
På baggrund af tidligere besigtigelser af området finder fredningsnævnet, at opsætningen af en ga-
rage med den ønskede størrelse og placering ikke vil have nogen større indvirkning på udsigten, li-
gesom garagen ikke vil virke skæmmende, og således ikke vil være i strid med fredningens formål.  
   
Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til af an-
søgningen på vilkår:      
 
at det ansøgte udføres i overensstemmelse med ansøgningen. 
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødevare-
klagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klage-
portalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i 
de tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
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• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørel-

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

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

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

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

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg den 31. maj 2021 

 

 
 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Ejerforeningen Skonnerten v/formand Ingrid Fabricius, ingrid@ingrid.dk 
Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk; mkpd@soenderborg.dk; steffan@alstomrerne.dk   
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Sønderborg, soenderborg@dn.dk  
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, soenderborg@dof.dk, gert.fahlberg@bbsyd.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Sønderborg: soenderjylland@friluftsraadet.dk  
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Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del, Dokken 1, 6700 Esbjerg,  
tlf.: 9968 8874, E-mail: sydyllandsyd@fredningsnaevn.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
      Sagsnr.: 35/2021 
      12. juli 2021   
 
 
 
J.nr.: FN SJS 35/2021: Ansøgning fra Ejerforeningen Skonnerten om dispensation til opførelse 
af garage på ejendommen Nordvesthavnsvej 10, 6400 Sønderborg, matr.nr. 2915b, Sønderborg 
indenfor Dybbøl Udsigt-fredningen. 
 
Fredningsnævnet har den 15. juni 2021 modtaget ansøgning fra Sønderborg Kommune på vegne Ejer-
foreningen Skonnerten om dispensation til opførelse af garage på ejendommen Nordvesthavnsvej 10, 
6400 Sønderborg, matr.nr. 2915b, Sønderborg indenfor Dybbøl Udsigt-fredningen. 
 
Ejerforeningen Skonnerten, ønsker at opføre en garage på 34 m² på grundens sydvestlige hjørne. 
Bygningens udseende er identisk med tidligere opførte garager på ejendommen.  
 
Ejendommen er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse afsagt den 23. oktober 1948. Frednings-
nævnet skal som følge heraf meddele dispensation til det ansøgte. 
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, besluttet 
at meddele ejerforeningen dispensation til det ansøgte på nærmere anførte vilkår i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, som anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse afsagt den 23. oktober 1948 om fred-
ning af udsigten fra Dybbøl skanserne og Aabenraa landevej mod øst samt fra Als mod Dybbøl 
banke. Det fremgår af kendelsen, at de fredede arealer ikke må bebygges, og at der ikke må ske be-
plantning over buskvæksthøjde, ligesom kendelsen indeholder forbud mod enhver anden foranstalt-
ning, der kan virke hindrende for udsigten fra Aabenraa landevej mod Alssund, eller som kan virke 
skæmmende. 
 
Garagen får følgende mål: 
Længe og bredde: 5,5 x 6,20 m = 34,1 m2 + 0,5 m udhæng til tag. 
Højde: Murhøjde på 2,40 m og en kiphøjde på 3,80 m. 
 
Materialer: 
Taget: Gule vingetegl (22° taghældning) 
Beklædning: Veksel brædder, males mørke som eksisterende. 
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Zink tagrender 
På kortet nedenfor er fredningens udstrækning angivet med blå skravering. Den ønskede placering 
af garagen er markeret med en blå firkant. 
 

 
 
Sønderborg Kommune har oplyst, at der er ca. 1,3 km fra det ansøgte til nærmeste Natura 2000-om-
råde, Flensborg Fjord. Det er kommunens vurdering, at opførelsen af garagen ikke vil beskadige el-
ler påvirke beskyttede Natura 2000-områder væsentligt. Det ansøgte vil heller ikke ødelægge eller 
beskadige de plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, som er nævnt i habitatdi-
rektivets bilag IV. 
 
Sønderborg Kommune har udtalt, at den ønskede placering vil fremstå meget synlig fra Aabenraa-
vej, da den ønskes placeret på hjørnet. Kommunen anbefaler i stedet en placering tættere på linje 
med de øvrige bygninger, på en placering hvor den afskærmes af beplantning, dog uden at den eksi-
sterende afskærmende beplantning fjernes. 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har ved mail af 21. juni 2021 til Ejerforeningen Skonnerten, Sønderborg Kom-
mune, Miljøstyrelsen, Slot- og Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Danmarks Naturfrednings-
forening/København, Danmarks Naturfredningsforening/Sønderborg, Dansk Botanisk Forening Jyl-
landskredsen, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet centralt og Friluftsrådet Sønderborg an-
modet om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 6. juli 2021. 
 
Der er ikke modtaget bemærkninger til ansøgningen. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
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Fredningen af udsigten fra Dybbøl skanserne og Aabenraa landevej mod øst samt fra Als mod Dyb-
bøl banke betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke er i 
strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt 
eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse 
af fredninger.  
  
Det er formålet med fredningen at sikre udsigten fra Dybbøl skanserne og Aabenraa landevej mod 
øst samt fra Als mod Dybbøl banke. Den ansøgning, som Fredningsnævnet skal tage stilling til, skal 
derfor vurderes med udgangspunkt i, at fredningen er en status quo-fredning.   
 
På baggrund af tidligere besigtigelser af området finder fredningsnævnet, at opsætningen af en ga-
rage med den ønskede størrelse ikke vil have nogen større indvirkning på udsigten, hvis den place-
res tættere på linje med de øvrige bygninger, hvor den afskærmes af beplantning, og dermed vil 
kunne indgå i en bygningsmæssig sammenhæng med de øvrige bygninger. Fredningsnævnet er såle-
des enig i kommunens vurdering med hensyn til placeringen.  
   
Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til ansøg-
ningen på vilkår,      
 
at garagen udføres i en størrelse og i materialer som beskrevet i ansøgningen, 
 
at garagen placeres tættere på linje med de øvrige bygninger på en placering, hvor den afskærmes af 
beplantning, uden at den eksisterende afskærmende beplantning fjernes, og dermed vil kunne indgå 
i en bygningsmæssig sammenhæng med de øvrige bygninger, og  
 
at placeringen af garagen således sker i overensstemmelse med bemærkningerne fra Sønderborg 
Kommune og dens godkendelse. 
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødevare-
klagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klage-
portalen. 
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Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i 
de tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

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

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

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

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

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

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg den 12. juli 2021 

 

 
 
 

 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Ejerforeningen Skonnerten v/formand Ingrid Fabricius,  
Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk, mkpd@sonderborg.dk   
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Sønderborg, soenderborg@dn.dk  
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, soenderborg@dof.dk, gert.fahlberg@bbsyd.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Sønderborg: soenderjylland@friluftsraadet.dk 
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