
06769.01

Afgørelser - Reg. nr.: 06769.01

Fredningen vedrører: Østerhede

Domme

Taksationskommissionen 30-11-1987

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet 30-04-1987

Fredningsnævnet 03-02-1986

Kendelser

Deklarationer



TAKSATIONSKOMMISSIONEN>



TAKSATIONSKOM MISSION EN
VEDRØRENDE NATURFREDNING
ADRESSE:

.-iLOTSMARKEN 13. 2970 HØRSHOLM

.. F. 02 76 53 76

REG. HR. 00/'" ~olCJ

•
Sag nr. 239. Fredning af en del af 0sterhede på Rømø.

Kendelse:

(Meddelt den 30. november 1987)

e-e
Overfredningsnævnets afgørelse af 30. april 1987 om er-
statning i anledning af fredningen af en del af 0sterhede
på Rømø, Skærbæk kommune, Sønderjyllands amt er påklaget
til taksationskommissionen vedrørende naturfredning af
maskinchef H.A. Winther (sagens løbenr. 9).

Taksationskommissionen har den 13. november 1987 besigtiget
det fredede areal og forhandlet med maskinchef Winther.

Sønderjyllands amtskommune, plan- og fredningsvæsenet har
gjort opmærksom på, at der ved den tidligere erstatningsop-
gørelse er sket en fejl. Hedearealet på ejendommen er ikke
så stort, at det omfattes af naturfredningslovens § 43 a;
der bør derfor ved erstatningsfastsættelsen ses bort fra
denne bestemmelse.
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•

Maskinchef Winther har for taksationskommissionen nedlagt
erstatningspåstand på 100.000 kr. Han har - foruden at
fastholde sin tidligere fremførte kritik af fredningens
gennemførelse og indholdet af fredningsbestemmelserne -
henvist til tabet ved, at ejendommen ikke kan tilplantes
med juletræer, og til, at den mulighed for udstykning og
bebyggelse, som måske kunne være blevet aktuel inden for en
eller to generationers tid, nu er udelukket ved den skete
fredning.

•
Taksationskommissionens bemærkninger:

•e
•

Det fredede areal må anses for mindre egnet til at anvendes
erhvervsmæssigt ved tilplantning med juletræer, idet disse
ville være stærkt udsatte for uheldige klimapåvirkninger,
hvorfor en produktion næppe ville være rentabel. Der er
ved overfredningsnævnets erstatningsfastsættelse alle-
rede taget hensyn til muligheden for, at der lides et vist
tab som følge af tilplantningsforbudet, idet overfrednings-
nævnet har fastsat et tillæg på 1.200 kr. pr. ha til den
almindelige fredningserstatning. Der er efter taksations-
kommissionens opfattelse ikke grundlag for yderligere for-
højelse af erstatningen med henvisning til tilplantnings-
forbudet.

Efter bestemmelserne i by- og landzoneloven, som var gæl-
dende, allerede forinden fredningssagen blev rejst, og efter
regionplanen er der ikke grundlag for at antage, at arealet
- selvom det ikke var blevet fredet - havde kunnet udstykkes
og bebygges inden for en overskuelig årrække. Der kan derfor
ikke i anledning af fredningen fastsættes nogen erstatning for
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mistet udstyknings- og byggechance.

•

Taksationskommissionen finder herefter, at der er ydet
fuldstændig erstatning for ethvert tab, der skyldes fred-
ningen, når erstatningen fastsættes som sket ved over fred-
ningsnævnets afgørelse, alene med den korrektion som følger
af, at også fredningen af hedearealet erstattes efter den
højere takst.

• Herefter bestemmes:

Erstatningen til maskinchef H.A. Winther for fredning af
matr.nr. 786 Kirkeby, Rømø fastsættes således:

2,55 ha a 2.000 kr. 5.100 kr.

•
e
•

Beløbet forrentes som bestemt ved overfredningsnævnets af-
gørelse af 30. april 1987.

J. Lunøe

Karl Nielsen Jens Peder Jensen
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Overfredningsnævnets afgørelse

af 30. april 1987

om fredning af en del af 0sterhede på Rømø, Skær-
bæk Kommune, Sønderjyllands Amt (sag nr. 2664/86).

e
e

Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amts Nordlige Fredningskreds har
ved kendelse af 3. februar 1986 bestemt fredning af ca. 45 ha af
0sterhede på Rømø. Fredningsområdet omfatter 26 ejendomme (løbenumre)
helt eller delvis. Fredningen tilsigter, at strandengene og hede- og
rørskovsarealerne i området kan bevares og plejes, at de åbne vandløb
og grøfter i området bevares og beskyttes, at fortidsmindet Borre-
bjerg beskyttes og plejes, og at der sikres et frit udsyn fra landeve-
jen hen over området. Fredningssagen er rejst i 1978 af det daværen-
de fredningsplanudvalg og er efter udvalgets nedlæggelse videreført
af Sønderjyllands Amtsråd ••
Fredningsnævnets kendelse er påklaget til Over fredningsnævnet af 2 af
de berørte ejere samt af Skærbæk Kommunalbestyrelse og Dansk Vandre-
laug.

Fredningssagen omfattede oprindelig yderligere ca. 16 ha. Spørgsmå-
let om fredning af denne del af det samlede område blev afgjort ende-
ligt ved Overfredningsnævnets afgørelse af 9. marts 1982, hvorved ca.
13 ha blev pålagt fredningsbestemmelser til opretholdelse af arealer-
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ne i deres daværende tilstand som strandenge, marsk-, lyng- og rør-
skovsarealer.

Den ene af de ankende ejere har ønsket fredningen ophævet eller i
hvert fald ret til at bebygge og/eller tilplante matr.nr. 786, Kirke-
by, Rømø.

Den anden af de ankende ejere har ønsket den del af matr.nr. 31,
sstd., hvorpå ejendommens bebyggelse med have er beliggende, udta-
get af fredningen samt ønsket ret til opdyrkning af de dele af matr.
nr. 31 og den senere tilkøbte matr.nr. 863, sstd., som tidligere har
været under plov.

Skærbæk Kommunalbestyrelse har ønsket matr.nr. 476 og matr.nr. 1420
udtaget af fredningen under henvisning til, at disse ejendomme er om-
fattet af en lokalplan og deri er udlagt til offentligt formål (in-
stitutioner). Kommunalbestyrelsen har iøvrigt indstillet, at fred-
ningen gennemføres i princippet som bestemt af fredningsnævnet.

-Dansk Vandrelaug har protesteret imod, at fredningsbestemmelserne
ikke omfatter udlæg af en sti gennem området, således som det var
foreslået af amtsrådet, og har fremsat et ændret forslag til stifor-
løb.

ee Sønderjyllands Amtsråd har henstillet fredningsnævnets kendelse stad-
fæstet med de ændringer, der er ønsket af ejeren af matr.nr. 31 og af
Skærbæk Kommunalbestyrelse. Amtsrådet har ikke opgivet planerne om
etablering af en sti gennem området, men stiforløbet må overvejes nær-
mere.

Danmarks Naturfredningsforening har udtalt sig i overensstemmelse med
amtsrådet.

I sagens behandling har deltaget 8 af Overfredningsnævnets medlemmer.
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Over fredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Det tiltrædes, at området pålægges fredningsbestemmelser med det ind-
hold, som fredningsnævnet har bestemt. Fredningsamrådets udstrækning
bør dog begrænses som ønsket af ejeren af matr.nr. 31, Kirkeby, og af
Skærbæk Kommunalbestyrelse og yderligere således, at matr.nr. 528,
sstd., der kun omfatter hus og have, udgår af fredningen. Endvidere
bør fredningen ikke være til hinder for opdyrkning af de førnævnte de-
le af matr.nr. 31 og matr.nr. 863, sstd., men det ligger uden for
Overfredningsnævnets kompetence at afgøre, om disse arealer er om-
fattet af naturfredningslovens § 43 b om strandenge og derfor kun må
opdyrkes med amtsrådets tilladelse.

Det tiltrædes således, at fredningen ikke indeholder bestemmelser om
offentlighedens færdsel i området. Spørgsmålet om fastlæggelse af en
gangsti gennem området er ikke tilstrækkeligt belyst for Over fred-
ningsnævnet og må henskydes til afgørelse under en eventuel senere
rejst fredningssag.

Idet fredningsnævnets kendelse ophæves, fastsættes herefter følgende
fredningsbestemmelser for det ca. 44 ha store område, som er afgræn-
set på kortet, der hører tiloverfredningsnævnets afgørelse (fred-
ningskortet), og som omfatter de på vedhæftede fortegnelse anførte
matrikelnumre helt eller delvis:

~ Fredningens formål.

Fredningen har til formål, at områdets karakteristiske land-
skab med strandenge, hede- og rørskovsarealer bevares og ple-
jes, at områdets åbne vandløb og grøfter bevares og beskyttes,
at fortidsmindet 80rrebjerg beskyttes og plejes, og at offent-
ligheden sikres et frit udsyn fra landevejen Tvismark-Havneby
hen over det fredede areal og 80rrebjerg og ud over Vadehavet.
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~ Bevaring af områderne.

"I

Området skal bevares i dets nuværende tilstand. Der må såle-
des blandt andet ikke foretages terrænændringer eller ændrin-
ger af den hidtidige anvendelse af arealerne, og der må ikke
opføres yderligere bebyggelse, medmindre en sådan ændring i om-
rådernes nuværende tilstand er tilladt eller påbudt i de føl-
gende bestemmelser.

J

Terrænændringer.

Som anført i § 2 må der ikke foretages terrænændringer. Der
må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden, og der
må ikke foretages opfyldning, planering eller gravning af dam-
me og lignende.

Beplantning.

••

Der må ikke foretages ny beplantning uden for eksisterende be-
byggelses- eller havearealer, heller ikke selvom beplant-
ningen ville være lovlig efter landbrugsloven. Eksisterende
beplantning kan derimod fjernes uden hensyn til fredningen, og
der kan foretages genplantning med de for egnen karakteristi-
ske danske buske og træer •

Uden for eksisterende haver og bebyggelsesarealer må faste
hegn kun etableres som almindelige kreaturhegn.

Afvanding.

Hede- og rørskovsarealer må ikke afvandes, og der må ikke fore-
tages yderligere afvanding af strandenge.

Fredningen er derimod ikke til hinder for vedligeholdelse af
afvandingen af strandengsarealer med åbne grøfter, men eksi-
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sterende vandløb og grøfter må ikke rørlægges.

~ Arealernes drift iøvrigt.

Foranstaltninger, der forringer eller beskadiger områdets
strandenge, hede- eller rørskovsarealer, herunder nyopdyrkning
og afvanding, er ikke tilladt. Græsning i området skal regu-
leres på en sådan måde, at der efter fredningsnævnets skøn ik-
ke sker skade på områdets hede- og marskarealer eller på for-
tidsmindet Borrebjerg.

Fredningen er ikke til hinder for opdyrkning af de arealer,
der er vist på fredningskortet med signatur for dyrkede are-
aler.

~ Bebyggelse m.v. og andre konstruktioner og anlæg.

Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse, her-
under skure, boder og lignende indretninger. Efter forud ind-
hentet tilladelse fra fredningsnævnet kan der dog foretages om-
bygning og tilbygning, der ikke strider mod fredningens for-
mål, og inden for private haver opstilles drivhuse, skure og
lignende.

ee Der må heller ikke etableres andre faste konstruktioner og
anlæg •. Eksempelvis må der ikke anbringes tårne, master og
reklamer, opsættes vindmøller eller etableres skydebaner, ri-
de- eller springbaner, væddeløb s- eller motorbaner, oplags-
eller lossepladser. Der må ikke henlægges affald eller hen-
stilles kasserede maskiner eller biler. Mødding- og kompost-
pladser i tilknytning til eksisterende bebyggelse er dog til-
ladt.

Der må ikke anbringes campingvogne o. lign., og der må ikke
teltes. Privatbesøgende hos grundejere må dog uden hensyn til
fredningen campere eller slå telt op i umiddelbar nærhed af
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ejendommens bygniny~I.

Etablering af mere industriprægede og for en almindelig land-
brugsejendom væsentligt fremmede landbrugsbygninger som f.eks.
pels-, fjerkræ- og svinefarme, gartnerier og planteskoler er
ikke tilladt.

~ Veje.

Eksisterende offentlige veje må ikke nedlægges.

~ Naturpleje.

Sønderjyllands Amtsråd har ret til uden udgift for ejeren at
lade foretage naturpleje på græsningsarealer og udyrkede are-
aler til opfyldelse af fredningens formål.

På græsningsarealer kan amtsrådet foretage de nødvendige foran-
stalfninger til bevarelse af disse arealer, såfremt de ikke af-
græsses på en i henseende til fredningsformålet tilfredsstil-
lende måde.

e
e

På udyrkede arealer kan amtsrådet lade fjerne selvsåede buske
og træer, foretage anden form for pleje, f.eks. græsning eller
slåning med henblik på bevarelse og genskabelse af strand-,
eng- og lyngarealer. Ved udyrkede arealer forstås i denne for-
bindelse arealer, der hverken dyrkes eller afgræsses, og are-
aler, som opgives dyrkningsmæssigt, samt skovarealer i forfald.

Den enkelte plejeforanstaltning kræver vedkommende ejers sam-
tykke eller i mangel heraf fredningsnævnets tilladelse.

§ 10. Dispensationer.

En dispensation fra bestemm~lserne i §§ 2-9 kan meddeles, hvis
det ansøgte ikk I vil komme i strid med fredningens formål,
jfr. innslovens § 34.

På Overfredningsnæ~s vegne
1 / / / ~:,:

'1.../{./-t:/c-_cGz:- ~ ..c: (...cC-C L-\- _.
Bandt Andersen

ClwJ1Iedningsliævnets formand

ic
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F O R T E G N E L S E

over matrikelnumre, der helt eller delvis er om-
fattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. april
1987 om fredning af en del af Østerhede på Rømø, Skær-
bæk Kommune, Sønderjyllands Amt (sag nr. 2664/86).

Af Kirkeby, Rømø:

Matr.nr. 3, 7, 8, 31, 85, 124, 143, 154, 176, 192, 200, 234, 257, 285,
306, 309, 370, 462, 602, 613, 637, 649, 786, 792, 793, 795, 863, 869,
1151, 1258 og 1368.

J

e
e

-
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Den 3. februar 1986 afsagde fredningsnævnet for
Sønderjyllands amts nordlige fredningskreds i sag

F. 53/79 Fredning af Østerhede
med Borrebjerg på Rømø
2. etape.

sålydende

• K E N D E L S E:

Fredningsplanudvalget for Sønderjyllands amt
anmodede ved skrivelse af 13. januar 1977 fredningsnæv-
net om at rejse fredningssag for Østerhede med Borrebjerg
på Rømø l. etape, idet l. etape alene vedrørte en enkelt
lodsejer, gårdejer Jens Bejer Clausen, hvis sag frednings-
planudvalget ønskede skulle behandles hurtigst muligt af
hensyn til hans videre dispositioner med sin ejendom. l.
etape vedrører ca. 16 ha syd og vest for Borrebjerg og
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e
ee

udgør arealmæssigt set den centrale del af hele det på-
tænkte fredede areal. Fredningsnævnet afsagde kendelse
om fredning den 29. september 1978. Ved kendelse af 9.
marts 1982 afsagde overfredningsnævnet kendelse for eta-
pe l. Ved kendelsen udtog overfredningsnævnet ca. 3 ha af
den oprindelige påstand, således at etape l nu udgør ca.
13 ha.

•

Ved skrivelse af 28. december 1978 rejste fred-
ningsplanudvalget fredningssag for Østerhede med Barre-
bjerg på Rømø 2. etape, et område på ca. 47 ha umiddel-
bart nord for Havneby mellem landevej 507 og Vadehavet.

Sagen er bekendtgjort i Statstidende, Jydske
Tidende og Der Nordschleswiger den 31. marts 1979 og i
By og Land den 4. april 1979.

Sagen om fredning af etape 2, der skal ses i sam-
menhæng med etape l, har beroet på afgørelse vedrørende
etape l.

Fredningspåstanden angår følgende matr. nr.e
eller dele deraf:
Matr. nr. 3, 7, 8, 31, 85, 124, 143, 154, 176, 192, 200,
234, 257, 285, 306, 309, 370, 462, 476, 528, 602, 613,
637, 649) 786) 792) 793, 795, 863, 869) 1151, 1258, 1368
og 1420, alle Kirkeby, Rømø.

Fredningspåstanden går i det væsentlige ud på,
at arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand.
og at offentligheden skal sikres en passende adgang til
området.

Fredningsamrådet ligger landzone bortset fra
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•
•e

det sydligste areal på ca. 17,6 ha, der er i byzone, men
ikke medtaget i Skærbæk kommunes kommuneplan 1984. I
"dispositionsplan for Skærbæk kommune, 1973" er området
udlagt som grønt område.

Det samlede fredningsområde er delvis omfattet
af naturfredningslovens strandbeskyttelseslinie og af
beskyttelseslinien fra det fredede fortidsminde Borre-
bjerg samt naturfred~ingslovens bestemmelser om heder og
strandenge.

De berØrte lodsejere har været indkaldt til mø-
de den 15. november 1982. Foruden en række lodsejere var
mødt Lindet skovdistrikt, Sønderjyllands amtsråd, Dan-
marks Naturfredningsforening, naturfredningsrådet og For-
eningen af Venner af Rømøs Natur, der har fremsat bemærk-
ninger til fredningssagen.

På mødet udtalte Valdemar Kjær, at han gerne øn-
sker matr. nr. 528 Kirkeby udtaget af det fredede område.
Han ønsker sin bevoksning bevaret, og han er interesse-
ret i at udstykke sin ejendom til byggegrunde.

Fredningsnævnet afviser de af lodsejeren nedlagte
påstande.

Ifølge fredningspåstand af ~ovember 1982 skal
det være fredningsmyndighederne tilladt at udlægge sti-
er for at sikre offentlighedens adgang til området. På
mødet den 15. november 1982 bemærkede professor Jens Tyge
Møller for naturfredningsrådet, at han ikke ønsker stier
udlagt. Flere lodsejere ønskede ikke stiudlæg, mens an-
dre lodsejere fandt stiudlæg ubetænkeligt. Repræsentan-

I
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ten for Danmarks Naturfredningsforening mente, at færd-
selen bør kanaliseres.

I skrivelse af 24. marts 1985 har Danmarks Natur-

e

•e

fredningsforening, lokalkomiteen for Tønder og omegn, ned-
lagt påstand om, at der etableres en gangsti fra Havneby
via Borrebjerg til Kromose. Lokalkomiteen finder, at det
er af stor betydning, at offentligheden sikres en færd-
selsmulighed til fod~ langs Rømøs østkyst .

I skrivelse af 19. februar 1985 har Foreningen
Dansk Vandrelaug støttet naturfredningsforeningens på-
stand om stiudlæg.

Fredningsnævnet har vedtaget ikke for tiden at
udlægge stier.

I skrivelse af 25. juni 1984 har Sønderjyllands
amtskommune, fredningsafdelingen, meddelt, at frednings-
afdelingen ved besigtigelse har konstateret, at et areal
på ca. 65x20 m, del af matr. nr. 31 Kirkeby, jfr. neden-
for § 6, stk. 4, i fredningsbestemmelserne, er ulovligt
opdyrket (kartoffelmark) sandsynligvis i foråret 1984.
Spørgsmålet om ulovlig opdyrkning af nævnte areal er be-
handlet af fredningsnævnet i sag F. 95/84. Ejerne af nævn-

•
te areal, Jette og Svend Christensen, har svaret, at area-
let ikke er nyopdyrket. Fredningsafdelingen har derefter
i skrivelse af 5. oktober 1984 udtalt blandt andet:

" Udfra studier af flyvefotos fra 1975 kan det
ikke udelukkes, at arealet har været dyrket på dette tids-
punkt. Hvorvidt arealet har været dyrket ved fredningssa-
gens start, kan ikke afgøres med bestemthed.
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e
e
e

På grund af områdets karakter, hvor arealerne,
der støder op til kartoffelmarken, henligger i græs,
finder fredningsafdelingen, at det nu opdyrkede areal
også bør henligge som græsningsareal fremover. Fred-
ningsafdelingen skal derfor henstille til fredningsnæv-
net af afgøre, hvorvidt der skal udbetales erstatning
for evt. mistet dyrkningsret."

I skrivelse af 20. marts 1985 har Jette og Svend
Christensen meddelt, at de ønsker at etablere en mink-
farm på deres ejendom, matr. nr. 31 Kirkeby. Hvis dispen-
sation ikke kan gives, påstår de sig tilkendt erstatning.

Fredningsnævnet har vedtaget at nægte godkendel-
se af minkfarm.

•

Fredningsnævnet finder, at der knytter sig så
væsentlige landskabelige og naturvidenskabelige værdier
til området, at det bør undergives fredning efter natur-
fredningsloven.

Fredningsbestemmelserne for de områder, som er
angivet på 2 vedhæftede kort ( det ene kort suppleret
med angivelse af dyrkningsf6rhold), og som omfatter 45,38
ha,fastsættes således:

~ Fredningens formål.

Fredningen har til formål, at områdets karakteri-
stiske landskab med strandenge, hede- og rørskovs-
arealer bevares og plejes, at områdets åbne vand-
løb og grøfter bevares og beskyttes, at Borrebjerg
som et værdifuldt fortidsminde beskyttes og plejes,
og a~ offentligheden sikres et frit udsyn fra lan-
devejen Tvismark til Havneby (landevej 507) hen-I
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over det fredede areal og Borrebjerg og ud over
Vadehavet.

Der udlægges ikke for tiden stier.

Fredningen giver ikke offentligheden adgangsmulig-
heder ud over, hvad der er hjemlet i lovgivningens
almindelige bestemmelser .

•
e
e

~ Bevaring af områderne.

De fredede områder skal bevares i deres nuværende
tilstand. Der må således blandt andet ikke foreta-
ges terrænændringer eller ændringer af den hidti-
dige anvendelse af arealerne, og der må ikke opfØ-
res yderligere bebyggelse, medmindre en sådan æn-
dring i områdernes nuværende tilstand er tilladt
eller påbudt i de følgende bestemmelser.

u· Terrænændringer.

I

Som anført i § 2 må der ikke foretages terrænæn-
dringer. Der må således ikke ske udnyttelse af
forekomster i jorden, og der må ikke foretages op-
fyldning, planering eller gravning af damme og lig-
nende.

Beplantning.

Der må ikke foretages ny beplantning uden for eksi-
sterende bebyggelses- eller havearealer, heller ik-
ke selvom beplantningen ville være lovlig efter
landbrugsloven.

Eksisterende beplantning kan derimod fjernes uden
hensyn til fredningen, og der kan foretages gen-
plantning med de for egnen karakteristiske danske
buske og træer.
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Uden for eksisterende haver og bebyggelsesarealer
må faste hegn kun etableres som almindelige krea-
turhegn.

~ Afvanding.

Det er tilladt at vedligeholde afvandingen af
strandengarealer med åbne grøfter •

•e
e

Eksisterende vandlØb og grøfter må ikke rørlægges.

Der må ikke foretages yderligere afvanding af strand-
enge.
Hede- og rørskovsarealer må ikke afvandes.

~ Arealernes drift iøvrigt.

Foranstaltninger, der forringer eller beskadiger
områdets strandenge, hede- eller rørskovsarealer,
herunder nyopdyrkning og afvanding, er ikke til-
ladt.

I
Dyrkede arealer, inclusive græs i omdrift eller
græs uden for omdrift (strandenge), kan drives
som hidtil.

Græsningen skal reguleres på en sådan måde, at
der efter fredningsnævnets skøn ikke sker skade
på områdets hede- og marskarealer samt på fortids-
mindet Borrebjerg.

Et opdyrket areal på ca. 65x20 m, del af matr. nr.
31 Kirkeby, jfr. kortbilag, kan dyrkes som hidtil
i nuværende ejer eller ægtefælles besiddelsestid,
hvorefter arealet henligger uopdyrket og kan under-
gives arealpleje som nedenfor anført.

Eksisterende offentlige veje må ikke nedlægges.
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1-I. Bebyggelse m.v. og andre konstruktioner og anlæg.

Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny be-
byggelse (herunder skure, boder og lignende ind-
retninger).

Efter forud indhentet tilladelse fra fredningsnæv-
net kan der dog foretages ombygning og tilbygning.
der ikke strider mod fredningens formål .

•
e
e

Efter forud indhentet tilladelse fra fredningsnæv-
net er det ligeledes tilladt inden for private ha-
ver at opstille drivhuse, skure og lignende.

Der må heller ikke etableres andre faste konstruk-
tioner og anlæg. Eksempelvis må der ikke anbringes
tårne, master og reklamer, opsættes vindmøller el-
ler etableres skydebaner, ride- eller springbaner,
væddeløbs- eller motorbaner, oplags- eller losse-
pladser. Henlæggelse af affald og henstilling af
kasserede maskiner eller biler er ikke tilladt.

Mødding- og kompostpladser i tilknytning til ek-
sisterende bebyggelse er dog tilladt.

I
Der må ikke anbrirrges campingvogne o.lign., og der
må ikke teltes. PrivatbesØgende hos grundejere må
dog uden hensyn til fredningen campere eller slå
telt op i umiddelbar nærhed af ejendommens bygnin-
ger.

Etablering af mere industriprægede og for en al-
mindelig landbrugsejendom væsentligt fremmede
landbrugsbygninger som f.eks. pels-, fjerkræ- og
svinefarme, gartnerier og planteskoler er ikke til-
ladt.

Naturpleje.

Sønderjyllands amtsråd har ret til uden udgift for



- 9 -

e
e
e

ejeren at lade foretage naturpleje til delvis op-
fyldelse af fredningens formål. Det skal være
fredningsmyndighederne tilladt at foretage de nød-
vendige foranstaltninger til bevarelse af græsnings-
arealerne. såfremt disse ikke afgræsses på en for
fredningsnævnet tilfredsstillende måde. På udyrke-
de arealer gives der fredningsmyndighederne mulig-
hed for at fjerne selvsåede buske og træer, at fo-
retage rydning af skove i forfald, og at foretage
anden form for pleje, f.eks. græsning eller slåning
med henblik på bevar.else og genskabelse af strand-
eng- og lyngareal~r. Ved udyrkede arealer forstås
arealer, der hverken dyrkes eller afgræsses, og are-
aler, som opgives dyrkningsmæssigt. samt skovarea-
ler i forfald. Plejen foretages efter forudgående
aftale med lodsejerne og uden udgift for disse. Så-
fremt enighed ikke kan opnås, træffer fredningsnæv-
net afgørelse i sagen.

Dispensationer.

•
En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-8 kan
meddeles, hvis det ansøgte ikke vil komme i strid
med fredningens formål, jfr. naturfredningslovens
§ 34.

Fredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags
dato fastsat det samlede erstatningsbeløb i anledning
af fredningen til 19.800 kr., hvortil kommer omkostnings-
belØb og renter. Af 'disse beløb betaler staten 75% og
Sønderjyllands amtskommune 25%.

Fredningsnævnets afgørelse i fredningssagen kan
påklages til overfrednin~snævnet, Amaliegade 7, 1256
København K., efter reglerne i naturfredningslovens
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e,
§ 26. Klagefristen er 4 uger fra den dag. afgørelsen
er meddelt den klageberettigede.

Ib lind Larsen B. Diemer Chr. Rodenberg

e
e
e

•



'ol

Den 3. februar 1986 afsagde fredningsnævnet for
Sønderjyllands amts nordlige fredningskreds i sag

F. 53/79 Fredning af Østerhede
med Barrebjerg på RØmø
2. etape,

sålydende

K E N D E L S E

Fredningsnævnet har ved anden kendelse af dags dato
bestemt, at 45,38 ha af et areal umiddelbart nord for
Havneby mellem landevej 507 og Vadehave~ undergives fred-
ning.

Ejeren af ejendommen under lb.nr. 4 har påstået
sig tilkendt erstatning. I skrivelse af 31. marts 1985
fra ejeren udtales:
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• "fTer fremsættes hermed krav om 49.ooo,-kr. i erstatnin§
for de dispositionsmæssige indskrænkninger, som fred-
ningen påfører mig. Ud fra hensyn til grundpris og her-
lighedsværdi.
Erstatningskravet er bl.a. fremsat ud fra den opfattel-
se, at det fremsendte kortmateriale m.v. viser, at der
ikke etableres offentlig stiforbindelse og at der ikke-- .---,..

pålægges vejen gennem min grund ændrede adkomstforhold."
Ejeren af ejendommen under lb.nr. 7 har forlangt

at få en rimelig erstatning i anledning af fredningen.
Ejerne af ejendommen under lb.nr. 14 har krævet

erstatn ing fo r fredn ing. af deres jord. Da de ha vde tænkt
sig at etablere en minkfarm på ejendommen, søger de også
om erstatning, hvis dispensation ikke kan gives.

Ejeren af ejendommen under lb.nr. 16 og dennes æg-
tefælle har krævet den hØjst mulige erstatning for fred-
ningen af deres ejendom.

Boet efter ejeren af ejendommen under lb.nr. 18

har krævet erstatning for ejendommens forringelse med
hensyn til driftsværdi, handelsværdi m.v. på 5.000 kr.
pr. ha.

Det er oplyst, at arealerne under lb.nr. 17 er un-
der jordbrugsdirektoratets midlertidige arealbeholdning.

Fredningsnævnet har vedtaget at yde erstatning på
generelt 800 kr. pr. ha.

Der fastsættes en mindsteerstatning på 500 kr. pr.
ejendom (løbenummer).

Der betales ikke erstatning for arealer omfattet
af byggelinier efter naturfredningslovens § 46 eller § 53.

Der tilkendes ikke erstatning vedrørende arealer
i offentligt eje •

'~.

--1

•



- 3 -

En stor del af fredningsområdet er omfattet af
naturfredningslovens § 43a eller § 43b. Under henvisning
til, at disse bestemmelser trådte i kraft den l. januar
1984, og at fredningssagen blev bekendtgjort i 1979, fin-
des der at burde tilkendes erstatning med 300 kr. pr ..ha
for områder omfattet af naturfredningslovens § 43a eller
§ 43b.

Samtlige områder omfattet af naturfredningslovens
§ 46 eller § 53 er sa~tidig omfattet af § 43a eller § 43b.

Det østlige hjørne af matr. nr. 176 Kirkeby er dog
omfattet af § 46, men ikke af § 43a eller § 43b.

Der tillægges ejerne af ejendommen under lb.nr.
14 1.000 kr. i erstatning for indskrænkninger i deres
kartoffeldyrkningsret.

Erstatning tilkendes herefter således, idet de
beregnede beløb afrundes:

~,tt', ,
,

Lb.nr. l, Arweed Peter Jessen ved advokat W. Dahl,Aabenraa:
1,10 ha under fredning,
1,08 ha omfattet af naturfredningslovens § 46,
1,10 ha omfattet af naturfredningslovens § 43a, 500 kr.
Lb.nr. 2, Rømø Udstykning og Ejendom A/S:
Matr. nr. 602.
0,66 ha under fredning,
0,66 ha omfattet af -naturfredningslovens § 46,
0,66 ha omfattet af naturfredningslovens § 43a,
Matr. nr. 792.
0,84 ha under fredning,
0,60 ha omfattet af naturfredningslovens § 46,
0,84 ha omfat~et af naturfredningslovens § 43a, 500 kr.

,
"

•
Lb.nr. 3. Evangelish-Lutherische Deakonisseanstalt zu

Flensburg:
0,89 ha under fredning,
0,73 ha omfattet af naturfredningslovens § 46.
0,89 ha omfattet af naturfredningslovens § 43a, 500 kr.

'.
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Lb.nr. 4, Henrik Noer:
0,17 ha under fredning,
o, lo ha omfattet af naturfredningslovens § 46,
0,17 ha omfattet af naturfredningslovens § 43a, 500 kr.
Lb.nr. 5, Mary Schmidt:
0,70 ha under fredning,
0,39 ha omfattet af naturfredningslovens § 46,
0,70 ha omfattet af naturfredningslovens § 43a. 500 kr.
Lb.nr. 6, Jens Chr. Schmidt:
2,36 ha under fredning,
1,38 ha omfattet af naturfr~flingslovens § 46,
2,36 ha omfattet af naturfredningslovens § 43a,
Lb. nr. 7, Betty Christine Fallesen:
Matr. nr. 85.
1,57 ha under fredning.
Matr. nr. 309.
0,29 ha under fredning
Lb.nr. 8, Eigil Hoydal:
Matr. nr. 124.
4,07 ha under fredning,
0,85 ha omfattet af naturfredningslovens
3,22 ha
1,87 ha omfattet af naturfredningslovens

A 300 kr.
1,35 ha A 800 kr.
Matr. nr. 613.
0,83 ha under fredning a 800 kr.
Matr. nr. 637.
0,98 ha 'under fredning,
0,56 ha omfattet af naturfrednings-

lovens § 46,
0,42 ha omfattet af·naturfrednings-

lovens § 43b a 300 kr.
Matr. nr. 649.
2,00 ha under fredning,
1,33 ha omfattet af naturfrednings-______ lovens § 46,
0,67 ha omfattet af naturfrednings-

lovens § 43b A 300 kr.

"
'r

rl

l" e~
r
ri

;r

~

~r •

lA
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~'
I
(~l'

Lb.nr. 9, Anders Møller:
2,55 ha under fredning

500 kr.

1.500 kr.

§ 46,

§ 43b
561 kr.

1.080 kr.

664 kr.

126 kr.

201 kr. 2.800 kr.

2.100 kr.
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lb.nr. lo, Brunhilde A1bers:
0,74 ha under fredning 600 kr.

le
l

lb. nr. 11, Helga Cornelie Marie Buch:
4,75 ha under fredning.
4.75 ha omfattet af naturfredningslovens § 43b,
l, 21 ha omfattet af naturfredningslovens § 46,
1,68 ha omfattet af naturfredningslovens § 53,

heraf
0.90 ha sammenfaldende med § 46
2,76 ha a 300 kr. 900 kr.

lb.nr. 12, Herman Georg Dethleffsen m.fl.:
0,20 ha under fredning,
0.05 ha omfattet af naturfredningslovens § 46,
0,20 ha omfattet af naturfredningslovens § 43b,
0.09 ha omfattet af naturfredningslovens § 53, 500 kr.

lb. nr. 13, Valdemar Kjær:
0,31 ha under fredning 500 kr.

lb. nr. 14, Jette og Svend Trier Christensen:
Matr. nr. 31.
4,01 ha under fre-dning,
2,52 ha omfattet af naturfrednings-

lovens § 46,
1.49 ha
1.27 ha omfattet af naturfrednings-

lovens § 43b a 300 kr.
0,22 ha A 800 kr.

381 kr.
176 kr.

r Matr. nr. 200.
0,59 ha under fredning,
0,53 ha omfattet af naturfrednings-

lovens § 46,
0,06 ha omfattet af naturfrednings-

lovens § 43b a 300 kr.
Mistet kartoffeldyrkningsret

18 kr.
1.000 kr. 1.600 kr.

lb.nr. 15, Jens Fredslund Petersen:
0,12 ha under fredning 500 kr.

l

!
~J
•
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Lb.nr. 16, Jens Jensen-Holm:
0,17 ha under fredning, omfattet af natur-

fredningslovens § 43b

Lb.nr. 17. Jordbrugsdirektoratet:
Matr. nr. 370.
0,68 ha under fredning,
0,43 ha omfattet af naturfrednings-
______ lovens § 46 og § 43b,
0,25 ha A 800 kr. 200 kr.
Matr. nr. 863.
3,55 ha under fredning~
1,48 ha omfattet af naturfrednings-

lovens § 46,
2,07 ha omfattet af naturfrednings-

lovens § 43b 621 kr.

Lb.nr. 18. Niels Michael Petersen:
3,38 ha under fredning,
0,51 ha omfattet af naturfredningslovens § 46,
3,38 ha omfattet af naturfredningslovens § 43b

Lb.nr. 19, Agnete Grangård Olesen:
Matr. nr. 7.
1,40 ha under fredning,
0,58 ha omfattet af naturfredningslovens § 46,
0,82 ha omfattet af naturfredningslovens § 43b.
Matr. nr. 154.
0,48 ha under fredning,
0,20 ha omfattet af naturfredningslovens § 46,
0,28 ha omfattet af naturfredningslovens § 43b

Lb.nr. 20, Rømø Menighedsråd:
1,58 ha under fredning,
0,63 ha omfattet af naturfredningslovens § 46,
0,95 ha omfattet af naturfredningslovens § 43b

Lb.nr. 21, Ida Duhn Gotthardsen:
0,13 ha under fredning,
0,09 ha omfattet af naturfredningslovens § 46,
0,04 ha omfattet af naturfredningslovens § 43b

\ '

. !

500 kr.

900 kr.

900 kr.

500 kr.

500 kr.

500 kr.
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tb.nr. 22, Johanne Marie Jensen:
1,06 ha under fredning,
0,65 ha omfattet af naturfredningslovens § 46,
0,41 ha omfattet af naturfredningslovens § '43b

Lb.nr. 23, Karl Kristian Thygesen:
0,89 ha under fredning,
0,68 ha omfattet af naturfredningslovens § 46,
0,21 ha omfattet af naturfredningslovens § 43b

Lb.nr. 24, Skærbæk kommune:

Lb.nr. 25, Motel Vest:
0,61 ha under fredning,
0,61 ha omfattet af naturfredningslovens § 46,
0,61 ha omfattet af naturfredningslovens § 43b

Lb.nr. 26, Heinz Gumreich:
0,24 ha under fredning,
0,24 ha omfattet af naturfredningslovens § 46,
0,24 ha omfattet af naturfredningslovens § 43b

500 kr.

500 kr.

o kr.

500 kr.

500 kr ..

Erstatningsbeløbene forrentes fra kendeisens da-
to med en årlig rente, der er l~ højere end den til en-
hver tid af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto.

I godtgørelse for advokatbistand under sagens be-
handling for fredningsnævnet tillægges der de ejere, der
har været repræsenteret af advokat w. Dahl, Aabenraa, og
advokat K. Lund Kristensen, Vesterbrogade 60, 8.s., KØ-
benhavn V., ved advokat C. J. Mazanti, Skærbæk, henholds-
vis 1.000 kr. og 2.200 kr., der udbetales direkte til
advokaterne.

e
":1~.

'.r.;
"
;

i.'
l,
l~ -
~,
:.•
~>~.

Det samlede erstatningsbeløb på ialt 19.800 kr.
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med renter og omkostninger betales med 75% af staten
og 251 af Sønderjyllands amtskommune.

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til over-
fredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K., efter
reglerne i naturfredningslovens § 26. Klagefristen er 4
uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberet-
tigede.

Ib Lind Larsen B. Diemer Chr. Rodenberg

, ,
. ~
i
i, ,
[

!
l
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 06769.01

Dispensationer i perioden: 11-09-2002 - 21-02-2007



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT RE&.Nl Co:+ bO;. () l
DOmhuset,Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 73424121, fax. 74424123

Den 11. september 2002 kl. 10.00 afholdt Fredningsnævnet for Sønderjyllands
Amt møde ved ejendommen P. Mærsk Møllers Vej 6, 6792 Rømø, med formanden,
dommer Claus Kejser, det amtsrådsvalgte medlem Thomas Lauritzen, Christiansfeld,
og det kommunal valgte medlem Erik Nielsen.

Der foretoges:

J.nr. 18/2002:
Ansøgning fra Therese Thøgersen om tilladelse til bibeholdelse af nogle allerede
opstillede bygninger m.v. på ejendommen matr.nr. 31 Kirkeby, Rømø,
Skærbæk kommune.

- § 50-

For Sønderjyllands Amt mødte Karin Schmidt

For Skærbæk kommune mødte kommuneingeniør Niels-Ejnar Bech.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Søren Eller.

For Friluftsrådet mødte amtsformand Mogens Thomsen.

Ansøger var mødt.

Formanden redegjorde kort for fredningsbestemmelserne og gennemgik i korte træk
ansøgnmgen.

,e

Ansøgeren oplyste, at der fortsat drives ri,decenter fra ejendommen samt opdræt af
islandske heste. Ridecenteret har hovedsageligt gæster fra IIKommandørgården" . Med
hensyn til hestestalden og halvtaget, der er opført med fast bund (fliser), bemærkede
ansøger, at disse er opstillet midlertidigt. Hun har brug for at bibeholde bygningerne
til foderoplagring og til op sadling i den kommende vinter. Der er også turister og
rideaktiviter om vinteren, og hun kan ikke byde gæsterne at sadle op i det fri. Den i
ansøgningen nævnte skurvogn er blevet flyttet. Det er hendes hensigt i løbet af
efteråret/vinteren at :ta udfærdiget tegninger over en ny staldbygning, der agtes opført
i 2003 og forventes færdig til næste vinter. Det er meningen at søge bygningen
flyttet ind i sommerlandet. Vedrørende affaldet på det åbne areal vil dette blive
fjernet. Fodertrugene kan flyttes, ligesom sadelhuset er flytbart, idet det er monteret
med hjul. Ansøgningen drejer sig herefter om tilladelse· til at bibeholde det
overdækkede tag, hegnet omkring hestefolden, hestestalden og fodertrugene. Det vil
være muligt at få hestene opstaldet andetsteds, og så hente dem, når de skal bruges til
ridning.

Skoy- og 1\1atu':~8ty!'elHer.lt
J.nr. SN 2001 ~ I .:."/ B- OOI~q

-"- ~Akt. nr. 3 '-'



Side 2/2

Der foretoges besigtigelse.

Karin Schmidt bemærkede, at fredningen i sin tid blev rejst for at hindre, at Rømø
sornmerland blev større. Fredningsgrænsen følger markhegnet, og de bygninger, der
ligger øst herfor, er opført på fredet areal. Det er amtets vurdering, at der er sket en
ændring af arealernes anvendelse fra landbrug til ridecenter, hvilket er i strid med
fredningsbesternmelserne. Ridecenter kan ikke anses som sædvanlig
landbrugsrnæssig drift. På et tidspunkt konstaterede man, at hestestalden var opført,
og ansøgeren fik at vide, at dette krævede en dispensation fra fredningen. En sådan
ansøgning blev ikke sendt, og senere konstateredes, at der yderligere - uden tilladelse
- var opført et halvtag.

Niels-Ejnar Bech bemærkede, at der er opført 2 bygninger uden tilladelse, ligesom
dyreholdet er udvidet - også uden forudgående tilladelse - måske ud fra "at det er
lettere at få tilgivelse end tilladelse". Der er givet tilladelse til husdyrhold på 9,5
dyreenheder, svarende til 25 rideheste. I tæt bebyggelse giver det problemer med et
større antal dyreenheder, og Teknisk Udvalg har afslået en udvidelse af dyreholdet.
Der er nu ca. 16 dyreenheder, og det er ikke lovligt. Der er ikke tegn på, at udvalget
er indstillet på at ændre holdning. Ejendommen ligger i byzone, og større husdyrhold
kan give problemer med klager fra naboer. Kommunen har igennem 4-5 år kæmpet
for at få ansøgeren til at fremsende et konkret forslag til bygninger, men ansøgeren
har blot opført bygninger uden tilladelse. Disse opfylder ikke lovgivningens krav.

Ansøgeren henstillede, at man ikke stirre sig blind på antallet af dyreenheder.
Ridning er blevet et væsentligt element i øens turisme og af betydning for
"Kornmandørgårdens" overlevelse.

Karin Schmidt bemærkede, at der for øjeblikket ingen strandbeskyttelseslinie er.
Arealet er ikke længere omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Karin Schmidt bemærkede videre, at Amtet indstiller, at der ikke meddeles
dispensation til det ansøgte og henholdt sig i øvrigt til indstillingen i skrivelsen af26.
juli 2002.

Niels- Ejnar Bech anførte, at kommunen ikke kan anbefale en dispensation, idet de
omhandlede bygninger ikke opfylder tekniske og miljømæssige krav.

Repræsenstanterne fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite og
Friluftsrådet bemærkede, at de støtter Amtets indstilling.

Sagen blev udsat på Nævnets afgørelse.

ClausC;:;r
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Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 73424121, fax 7442 4123

Den 10. oktober 2002 traf Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt i

FR. 18/2002:

Ansøgning fra Therese Thøgersen om midlertidig dispensation fra
fredningen af Østerhede til bibeholdelse af allerede opstillede bygninger
m.v. på ejendommen matr.nr. 31 Kirkeby, Rømø, Skærbæk kommune.

følgende
AFGØRELSE

Ved skrivelse af 26. juli 2002 med bilag har SøndeIjyllands Amt fremsendt
en ansøgning fra Therese Thøgersen om midlertidig dispensation fra
fredningen af 0sterhede til at bibeholde nogle allerede opstillede bygninger
m.v.

Fredningsnævnet har den 11. september 2002 afholdt møde på ejendommen
og har efterfølgende fra Amtet indhentet oplysninger om fredningsgrænsens
nøjagtige forløb, særligt i relation til de omtalte bygninger. Ifølge et flyfoto
med indtegnet grænse ligger såvel en staldbygning som et halvtag tæt op ad
fredningsgrænsen, og kun den sydlige kant og den vestlige ende af halvtaget
er udenfor fredningen.

Matr.nr. 31 Kirkeby er noteret som landbrug, og det af sagen omfattede
areal er beliggende i byzone. Efter ansøgerens oplysninger under
besigtigelsen anvendes ejendommen dels til opdræt af islandske heste, dels
som led i et ridecenter tilknyttet Rømø Sommerland.

• Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. april
1987 om fredning af en del af 0sterhede på Rømø. Fredningen har til formål
at bevare områdets karakteristiske landskab med strandenge og hede- og
rørskovsarealer samt at pleje området. Endvidere skal fredningen sikre et frit
udsyn fra landevejen henover det fredede areal og udover Vadehavet.

Det er i fredningen nærmere bestemt, at området skal bevares i dets
nuværende tilstand, og udenfor eksisterende haver og bebyggelsesarealer må
faste hegn kun etableres som almindelige kreaturhegn. Foranstaltninger, der
forringer eller beskadiger strandenge og hede- og rørskovsarealeme, er i
følge § 6 ikke tilladt. Græsningen skal reguleres på en sådan måde, at der
efter Fredningsnævnets skøn ikke sker skade på områdets hede- og
marskarealer. Fredningen er dog ikke til hinder for opdyrkning af en del af
matr.nr. 31. Det er videre bestemt, at der ikke må opføres ny bebyggelse,
herunder skure, boder og lignende, og der må heller ikke etableres andre
faste konstruktioner og anlæg. Der må således ikke anbringes tårne, master
og lignende og heller ikke ride- eller springbaner. Der må ikke henlægges
affald.

Skov- og I,ratul'styrelsen
,J.nr. SN ~001 -1.211/ e .061 f;
Akt. nr. i-f - -_. -fiJ1t.



Ejendommen er ikke længere omfattet afnaturbeskyttelseslovens § 3.

Det fremgår af Amtets skrivelse af 26. juli 2002, at ansøger uden
forudgående dispensation har etableret følgende:

- opført en 96 m2 stor hestestald og et 200 m2 stort halvtag med fast
underlag,

- opstillet en skurvogn til brug for sadler m.v.,
- etableret en hesteindhegning med et ikke sædvanligt kreaturhegn,
- henlagt foder, mødding, træoplag og en båd,
- opstillet 2 foderstativer samt
- henlagt affald.

Den 3. april 2002 gav Amtet ansøger påbud om lovliggørelse - enten fysisk
eller retligt - og der er herefter fremsendt en ansøgning om dispensation til i
3 år at bibeholde hestestalden og halvtaget.

Det er oplyst, at Skærbæk kommune har givet tilladelse til, at der på arealet
er 9,5 dyreenheder, svarende til 25 rideheste. Der har været fremsendt
ansøgning om 16 dyreenheder (29 rideheste, 15 plage og 6
shetlandsponyer), men dette blev afslået. Kommunens repræsentant gav
under mødet udtryk for, at det ikke kan forventes, at Tekniske Udvalg vil
ændre indstilling.

Det er videre oplyst, at Amtet i forbindelse med en besigtigelse påtalte, at
hestestalden var opført uden tilladelse og i strid med fredningen. Ansøgeren
fremsendte ikke en dispensationsansøgning, men opførte efterfølgende
halvtaget uden ansøgning .• Ansøgeren begrundede under besigtigelsen særligt sin anmodning med, at
en frist på 3 år og i hvert fald indtil udgangen af 2003 vil give hende
mulighed for at få udarbejdet et projekt til nye staldbygninger m.v., således
at rideaktiviteterne kan blive bibeholdt. Disse indgår som et væsentligt led i
driften af såvel Sommerlandet som Kommandørgården, og er i øvrigt af stor
betydning for turismen på Rømø. Der vil være mulighed for at opstalde
hestene andet steds. På et tidspunkt var en af Amtets medarbejdere på
ejendommen muligt vedr. registrering i forbindelse med
naturbeskyttelseslovens § 3 - og i den forbindelse fik hun den opfattelse, at
fredningsgrænsen havde et andet forløb end det, der blev påvist under
besigtigelsen.

Repræsentanterne for SøndeIjyllands Amt, Skærbæk kommune, Danmarks
Naturfredningsforening og Friluftsrådet udtalte sig imod en dispensation.

• Under besigtigelsen konstaterede Nævnet, at skurvognen var blevet flyttet,
og ansøgeren tilkendegav, at mødding, træoplag og affald m.v. ville blive
fjernet. På arealet stod 4 - 5 flytbare foderstativer.
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Fredningsnævnets bemærkninger:

Efter drøftelserne under mødet må Nævnet lægge til grund, at der ansøges
om tilladelse til at bevare hestestalden og halvtaget i 3 år eller i hvert fald til
udgangen af2003. Endvidere ønskes hestefolden og foderstativerne tilladt.

Opdræt af islandske heste og græsning af arealet må anses som led i
sædvanlig drift af en landbrugsejendom, hvilket ikke gælder aktiviteter i
forbindelse med et ridecenter.

Ved besigtigelsen konstaterede Nævnet, at der synes at foregå en sådan
græsning og dermed nedslidning af visse dele af arealet, at dette er i strid
med afgøreIsens § 6. Ved vurderingen af sagen må Nævnet endvidere tage i
betragtning, at antallet af heste i betydelig grad overstiger det, der er
medeJelt tilladelse til.

Oplag af træ, affald, mødding, foder og båd er i strid med fredningen og
dens formålet, hvorfor det må pålægges ansøgeren straks at fjerne disse ting.

Med hensyn til hegnet omkring hestefolden bemærkes, at lette trådhegn må
betragtes som sædvanlige hegn i fredningens forstand. Derimod må et hegn,
der ved sit udseende væsentligt ændrer landskabsbilledet kunne betragtes
som usædvanligt. På en landbrugsejendom med opdræt af heste må det
anses for sædvanligt med en fold med et hegn af træ som det i sagen
omhandlede. Under hensyn hertil og til foldens størrelse og beliggenhed op
mod fredningsgrænsen, bevoksning og lovligt opført bebyggelse finder
Nævnet ikke, at en bevaring strider imod fredningens formål, hvorfor der i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddeles dispensation til
hegningen omkring hestefolden.

I forbindelse med græsning af landbrugsarealer må det antages, at det er
sædvanligt med anvendelse affoderstativer. Under hensyn til det dyrehold,
der er lovligt, samt til det, der er anført i relation til afgøreIsens § 6, kan der
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, alene meddeles dispensation
til bevaring af 3 af de nu opstillede, flytbare foderstativer.

Som anført ovenfor kan Fredningsnævnet ikke anse et ridecenter som led i
almindelig landbrugsmæssig drift. På den baggrund og da opførelsen af
hestestalden og halvtaget er i strid med fredningens formål, kan der i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, ikke meddeles dispensation til
bevaring af disse bygninger som ansøgt. Det må derfor pålægges ansøgeren
senest den 31. marts 2003 at fjerne de pågældende bygninger, for så vidt de
ligger indenfor fredningen.

/'

(/jf~t'r'v·ø;';/ai~ rv/
Thomas Launtzen Claus N:.ejsy Erik Nielsen
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Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for SøndeIjyllands Amt,
Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, der videresender klagen
til Naturk1agenævnet sammen med sagens dokumenter.

Side 4/4
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•
Hermed følger Naturklagenævnets afgørelse af dags dato i sagen om bibeholdelse af opstillede
bygninger på Rømø i Skærbæk Kommune.

Vivi E. Fithian
afdelingssekretær

direkte tlf.: 3395 5721

• Afgørelsen er sendt til:

• Therese Thøgersen, P. Mærsk Møllevej 6, 6792 Rømø
• Sønderjyllands Amt, Planafdelingen, Amtsgården, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa.

ad j.nr.8-70-2l-l-53 1-30-99
• Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
.. Danmarks Naturfredningsforening Lokalkomite, v/Søren Eller, Leos Alle 26,6270 Tønder
• Friluftesrådet, Scandiagade 13,2450 København SV
• Frilufterådet v/Amtsformand Mogens E. Thomsen, Vamæsvej 127, Hostrup Skov,

6200 Abenrå
• Skærbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhuset, Storegade 51,6780 Skærbæk,

ad J.nr. 332545
• Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt, Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg,

ad J.nr. FR 18/2002

Skov- og Na!.turs~lrelsen
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bol

Afgørelse
i sagen om bibeholdelse af opstillede bygninger på Rømø i

Skærbæk Kommune.

•
Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt har den 10. oktober 2002 efter
naturbeskyttelseslovens § 50 meddelt afslag på dispensation til bibe-
holdelse af en hestestald og et halvtag på ejendommen matr.nr. 31 Kir-
keby, Rømø, i Skærbæk Kommune. Afgørelsen er påklaget til Naturklage-
nævnet af ansøger for så vidt angår fristen for fjernelse af bebyggel-
sen.

Arealet, hvor bygningerne er opstillet, er omfattet af fredningen af
Østerhede, jf.Overfredningsnævnets kendelse af 30. april 1987. Ejen-
dommen er noteret som landbrug, og det af sagen omfattede areal er be-
liggende i byzone. Bygningerne ligger tæt op til fredningsgrænsen, og
kun den sydlige kant og den vestlige ende af halvtaget er udenfor fred- •
ningen.

Fredningen har til formål at bevare områdets karakteristiske landskab
med strandenge og hede- og rørskovsarealer samt at pleje området. End-
videre skal fredningen sikre et frit udsyn fra landevejen henover det
fredede areal ud over Vadehavet.

Ifølge fredningen skal området bevares i dets nuværende tilstand (jf.
fredningens § 2) og uden for eksisterende have og bebyggelsesarealer må
faste hegn kun etableres som almindelige kreaturhegn (jf. fredningens §

4). Foranstaltninger, der forringer eller beskadiger strandenge og he-
de- og rørskovsarealerne, er ikke tilladt. Græsningen skal reguleres på

j' en efå4q,uo måder at. eJer efter fredningsnævnets skøn ikke sker skade på _l
•. 1 tr. v'\! :c'Ul 1 ~ 5<., 1(8 "00( t ."

I R ~tP 20n:1.
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hede- og marskarealer. Fredningen er dog ikke til hinder for opdyrkning
af en del af matrikel nr. 31 (jf. fredningens § 6). Det er videre be-
stemt, at der ikke må opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og
lignende, og der må heller ikke etableres andre faste konstruktioner og
anlæg. Der må således ikke anbringes tårne, master eller lignende og
heller ikke ride- eller springbaner. Der må ikke henlægges affald (jf.
fredningens § 7).

Skærbæk Kommune har givet tilladelse til, at der på ejendommen er 9,5
dyreenheder, svarende til 25 rideheste, jf. Miljøministeriets bekendt-
gørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Ansøger har uden forudgående tilladelse opført en 92 m2 stor hestestald
og et 200 m2 stort halvtag med fast underlag, opstillet en skurvogn til
brug for sadler m.v., etableret en hesteindhegning med et ikke sædvan-
ligt kreaturhegn, henlagt foder, mødding, træoplag og en båd, opstillet
to foderstativer samt henlagt affald.

Den 3. april 2002 gav amtet ansøger påbud om lovliggørelse, og ansøger
har herefter søgt fredningsnævnet om dispensation til at bibeholde he-
stestalden og halvtaget i 3 år eller i hvert fald indtil udgangen af
2003. Endvidere ønskes hestefolden og foderstativerne tilladt.

Ansøger begrunder sin ansøgning med, at en frist i hvert fald indtil
udgangen af 2003 vil give hende mulighed for at få udarbejdet et pro-
jekt for nye staldbygninger således at rideaktiviteterne kan blive bi-
beholdt. Disse aktiviteter indgår som et væsentligt led i driften af
såvel Sommerland som Kommandørgården, og er i øvrigt af stor betydning
for turismen på Rømø. Der vil være mulighed for at opstalde hestene an-
det steds. Ansøger har haft opfattelsen af, at fredningsgrænsen havde
et andet forløb end det; der nu er påvist.

Skurvagnen er i dag fjernet og ansøger har tilkendegivet at mødding,
træoplag og affald m.v. vil blive fjernet.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningsnævnet finder, at opdræt af islandske heste og græsning af
arealet må anses som led i sædvanlig drift af en landbrugsejendom,
hvilket ikke gælder aktiviteter i forbindelse med et ridecenter.
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Oplag af træ, affald, mødding, foder og båd er i strid med fredningen
og Aens formål, hvorfor nævnet har pålagt ansøgeren straks at fjerne
disse ting.

Fredningsnævnet finder, at det på en landbrugsejendom med opdræt af he-
ste må anses for sædvanligt med en fold med et hegn af træ som det i
sagen omhandlede. Under hensyn hertil og til foldens ssørrelse og be-
liggenhed op mod fredningsgrænsen, bevoksning og lovlig opført bebyg-
gelse finder nævnet ikke, at en bibeholdelse strider imod fredningens
formål, hvorfor der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,
meddeles dispensation til hegningen omkring hestefolden.

Fredningsnævnet har endvidere meddelt dispensation til bibeholdelse af
3 af de nu opstillede, flytbare foderstativer. •Som anført finder fredningsnævnet ikke, at et ridecenter kan anses som
led i almindelig landbrugsrnæssig drift. på den baggrund og da opførel-
sen af hestestalden og halvtaget er i strid med fredningens formål, kan
der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, ikke meddeles
dispensation til bibeholdelse af disse bygninger som ansøgt. Frednings-
nævnet pålægger derfor ansøgeren inden den 31. marts 2003 at fjerne den
del af de pågældende bygninger, der ligger inden for fredningen.

Klagen går primært på, at klager ikke kan nå at få et alternativ til
hestestalden på plads inden for den fastsatte frist, og dermed ikke har
et sted, hvor rideturister kan opsadle hestene inden rideturen. Det
ville være yderst beklageligt, hvis turisterne skal opsadle i regn og
blæst. •

Klageren har oplyst, at hun agter at lave et totalprojekt for en kom-
mende stald m.m. Når stalden er opført, vil hestene være inde en del af
døgnet i de sårbare måneder, hvorved der ikke bliver denne slitage.

Klager oplyser, at hun påtænker at leje jord ved Tagholm, hvortil en
del af hestene vil blive sendt, mens klager kun vil beholde ca. 20 he-
ste ved huset vinteren over.

Klager forstår ikke, hvorfor husene skal fjernes så hurtigt. De generer
ikke naboer, og ingen naboer har klaget over bygningerne. Klageren
foreslår, at hun fjerner huset med væggene (hestestalden) inden den l.
juni 2003, samt alt affald, båden og brændet.
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Den del af det store tag uden vægge (halvtaget), der ligger inden for
fredningsgrænsen, vil blive fjernet inden den l. oktober 2003.

Fredningsnævnet har ikke haft bemærkninger til klagen.

Klager har i august 2003 på telefonisk forespørgsel fra Naturklagenæv-
nets sekretariat oplyst, at hun endnu ikke har fjernet bygningerne m.m.

Afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse.

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l kan fredningsnævnet meddele
dispensation fra en fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil
stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fredning
end nævnt i stk. l, kan kun foretages efter reglerne om gennemførelse
af fredninger, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

Der er inden for fredningsområdet uden tilladelse fra fredningsnævnet
bl.a. opført en hestestald på ca. 92 m2 og et halvtag på ca. 200 m2 med
fast underlag.

Der er klaget over, at fredningsnævnet har fastsat fristen for fjernel-
se af hestestalden og halvtaget til den 31. marts 2003, idet klager har
oplyst, at hun agter at udarbejde et totalprojekt for en kommende stald
m.m., og at hun ville kunne fjerne hestestalden inden den l. juni 2003
og halvtaget inden den l. oktober 2003.

Naturklagenævnet finder efter omstændighederne, at fristen for fjernel-
se af hestestalden og halvtaget for så vidt de ligger inden for fred-
ningsgrænsen, kan forlænges til den l. november.

Inger Vaaben
viceformand

Olesen
.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 SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset,Kongevej 41,6400 Sønderborg tlf. 73424121 fax 74424123

RE6.Nl &lt9t1/

•
Den 16. marts 2005 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag på
dommerkontoret:

J.nr. 1/2005:

Ansøgning fra Therese Thøgersen om dispensation til etablering af en ridebane
og udvidelse af campingplads samt til lovliggørelse af en allerede opført
restaurant ved Kommandørgården, Rømø, Skærbæk kommune.

- § 50-

Der fremlagdes skrivelse af 27. januar 2005 med bilag fra Sønderjyllands Amt,
Planafdelingen, j.nr. 1555-04.

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

Det fremgår af sagen, at det pågældende areal er omfattet af Overfredningsnævnets
afgørelser af hhv. 9. marts 1982 og 30. april 1987. Restaurantbygningen er omfattet af
førstnævnte kendelse, der har til formål at bevare det for området karakteristiske
landskab med strandenge samt marsk-, lyng-, og rørskovsarealer. Området skal
bevares i dets nuværende tilstand, og der må ikke opføres ny bebyggelse.

Udover fredningeme er det areal, hvorpå ridebanen ønskes anlagt, omfattet af
strandbeskyttelseslinien, og en udvidelse af campingpladsen ville kræve tilladelse efter
campingreglementet. Den 27. januar 2005 meddelte SøndeIjyllands Amt, Udvalget for
teknik og miljø, afslag på ansøgningen efter naturbeskyttelseslovens § 15 til etablering
af ridebanen, ligesom Udvalget ikke gav tilladelse efter campingreglementet til at
udvide campingpladsen. Denne afgørelse er efter det oplyste ikke indbragt for
Naturklagenævnet, og de meddelte afslag må derfor anses for endelige. På den
baggrund har Fredningsnævnet ikke anledning til at tage stilling til ansøgningen for så
vidt angår ridebanen og udvidelse af campingpladsen.

Det er oplyst, at fredningsgrænsen under sagens behandling ved Amtet er blevet
opmålt af en landinspektør. Det har vist sig, at den største del af en allerede opført
restaurant er beliggende indenfor et areal, der er omfattet af afgørelsen af 9. marts
1982. Skærbæk kommune har den 13. august 1998 givet byggetilladelse til opførelse
af en bygning på 104 m2 med tilhørende 137 m2 overdækket terrasse og 159 m2 ikke
overdækket terrasse. I forbindelse med byggetilladelsen overså kommunen, at
bygningen skulle have dispensation fra såvel strandbeskyttelseslinien som fredningen.
Det er oplyst, at arealet i dag ikke er omfattet af strandbeskyttelseslinien. Under de
foreliggende omstændigheder har Udvalget for teknik og miljø indstillet til Nævnet, at
der meddeles dispensation til bibeholdelse af restaurantbygningen.

2~ -.,Y2,\\' ~ -:::001
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•
FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Det fremgår af Overfredningsnævnets afgørelse, at det fredede område er ca. 13 ha.

Nævnet finder det under hensyn til de ganske særlige omstændigheder forsvarligt at
meddele dispensation til lovliggørelse af den allerede opførte restaurantbygning i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Dispensationen kan ikke antages at
være i strid med de forpligtelser, der fremgår af lovens § 50, stk. 2.

Clausc;~

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklage s 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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Amt møde ved ejendommen matr.nr. 1761 Kirkeby, Rømø, med formanden,
dommer Claus Kejser, det amtsråds valgte medlem Thomas Lauritzen,
Christiansfeld, og det kommunal valgte medlem Erik Nielsen.

Der foretoges:

J.nr. 2912005
Ansøgning fra Kim Hansen, Havnebyvej 227,6792 Rømø, om tilladelse til at
opføre et fritidshus på matr.nr. 1761 Kirkeby, Rømø, Skærbæk kommune.

- §50-• For Sønderjyllands Amt mødte Jesper Quist Lyngholm.

For Skærbæk kommune mødte Pia Holm.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomit6 mødte Mogens Sixtus
Rasmussen.

For Friluftsrådet mødte Svend Kristiansen.

Ansøgeren, Kim Hansen, var til stede.

Formanden redegjorde kort for fredningsbestemmelseme for området -
Overfredningsnævnets kendelse af 30. april 1987 om fredning af en del af
Østerhede.

Kim Hansen påviste det areal, der ønskes bebygget, og redegjorde nærmere for
ansøgningen. Han anførte bl.a., at der ønskes opført et fritidshus på 80 m2

, der
placeres uden for strandbeskyttelseslinien og § 3-området. Arealet er på ca. 1400
m2, der er omfattet af Østerhede-fredningen. Grunden udstykkes ned til grænsen
for strandbeskyttelseslinen, men vil fortsat ligge indenfor fredningen. Der ligger i
forvejen 4 sommerhuse i området, og det påtænkte byggeri vil blive opført i
samme størrelse og med samme farvevalg som de øvrige. Byggeriet vil ikke
genere udsigten for de andre huse.

Jesper Lyngholm bemærkede, at det er vigtigt, at det karakteristiske landskab i
området bevares. Det er Amtets opfattelse, at det ansøgte er i strid med
fredningens formål og indstiller, at der meddeles afslag på det ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforenings, Friluftsrådets og kommunens repræsentanter
kunne tilslutte sig Amtets indstilling .
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Fredningen har blandt andet til formål at bevare områdets karakteristiske landskab
med strandenge og hede- og rørskovsarealer. Der må ikke foretages
terrænændringer eller ændringer af den hidtidige anvendelse af arealet. Der må
ikke opføres ny bebyggelse.

Fra en vej vest for arealet er der frit udsyn ud over dette og over Vadehavet.

Da et byggeri som det ansøgte vil være i strid med fredningens formål, kan
Nævnet ikke imødekomme det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
hvorfor der meddeles afslag på ansøgningen.

Claus~Y

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for Naturklagenævnet
af ansøgeren og forskellige myndigheder.

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 far helt
eller delvist medhold.
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, SYDLIGE DEL
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg tlf. 73424121 fax 74424123

SCANNET.
Modtaget f

Skov- o~Naturstyrelsen

- f MRS. 2007

Den 21. februar 2007 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følg-
ende sag på dommerkontoret:

J.nr. 112007

Ansøgning fra Visby Køleteknik v/John Gjelstrup, om tilladelse til
etablering af jordvarmeanlæg på matr.nr. 13 Kirkeby, Rømø, Tønder
kommune.

- §50-

Der fremlagdes skrivelse af 8. Januar 2007 med bilag fra Tønder
kommune, j.nr. 1352168.

Det bemærkes, at sagen har været behandlet af formanden i medfør af
forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5.

Det fremgår af sagen, at jordvarmeanlægget blandt andet omfatter
nedlæggelse af 250 meter varmeslanger i et felt på ca. 11O x 5 meter. Ca.
80 x 5 meter af dette felt ønskes placeret på et areal, der er omfattet af
Overfredningsnævnets afgørelse af 30. april 1987 om fredning af en del af
Østerhede på Rømø.

Fredningen har blandt andet til formål at områdets karakteristiske landskab
med strandenge, hede og rørskovsarealer bevares og plejes. Efter
fredningens § 3 er terrænændringer ikke tilladt.

Tønder kommune har oplyst, at arealet er omfattet af natur-
beskyttelseslovens § 3, og at det er kommunens vurdering, at det ansøgte
ikke kræver dispensation fra denne bestemmelse på visse nærmere angivne
vilkår.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Etablering afjordvarmeanlægget kræver en midlertidig terrænændring.

Såfremt der sker en fuldstændig retablering af arealet, kan det ikke antages,
at etableringen af jordvarmeanlægget vil være i strid med fredningens
formål.

Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, dispensation til jordvarmeanlægget på vilkår, at arealet
efterfølgende retableres fuldstændigt på vilkår som angivet af Tønder
kommune: Græstørv/grønsvær og ovetjord lægges til side hver for sig og
lægges tilbage igen, så der afsluttes med ovetjord og øverst græsdække/
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grønsværen. Arealet skal frahegnes, indtil græsset er i god vækst igen.

Dispensationen er ikke 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 Kejser

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklage s 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 f'ar helt eller delvist medhold.
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Dokken 1 
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Åbent 08.30-15.00 
Tlf.: 9968 8800 
 
E-mail: esbjerg@domstol.dk 
www.domstol.dk/esbjerg 
SE-nr. 50 03 28 17 
 
4. september 2017 
Fredningssag FN SJS 
46/2017 

 
Vedr.: j.nr. FN SJS 46/2017: Ansøgning fra Diakonien i Flensborg om tilladelse til ombygning 
og udvidelse af et sommerhus beliggende Østerhedevej 36, Rømø, matr.nr. 793 Kirkeby, Tøn-
der. 
 
Fredningsnævnet har den 10. juli 2017 fra Tønder Kommune på vegne arkitekt Glenn W. Dierking 
på vegne Diakonien i Flensborg modtaget en ansøgning om tilladelse til ombygning og udvidelse af 
et sommerhus beliggende Østerhedevej 36, Rømø, matr.nr. 793 Kirkeby, Tønder. 
 
Sommerhuset ønskes ombygget, således at der fremover vil være plads til 6-8 personer. Sommerhu-
sets areal ønskes udvidet fra 124 m2 til 127,06 m2. 
 
Ejendommen er fredet ved Overfredningsnævnets afgørelse af 30. april 1987 om fredning af en del 
af Østerhede på Rømø, Skærbæk kommune.  
 
Ejendommen er derudover beliggende i nationalpark Vadehavet. Nationalpark Vadehavet er ifølge 
naturbeskyttelseslovens § 86 klageberettiget. 
  
Ejendommen er desuden beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet er myndig-
hed herfor. 
 
Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation, hvis det ansøgte skal gennemføres vedrørende 
ejendommens ydre fremtræden.  
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse. 
 
Fredningsnævnet har besluttet at give Diakonien i Flensborg dispensation til det ansøgte på nærme-
re anførte vilkår som beskrevet under afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund 
 
Overfredningsnævnet har fastsat blandt andet følgende fredningsbestemmelser for de fredede area-
ler: 
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§ 1 Fredningens formål. 
Fredningen har til formål, at områdets karakteristiske landskab med strandenge, hede- 
og rørskovsarealer bevares og plejes, at områdets åbne vandløb og grøfter bevares og 
beskyttes, at fortidsmindet 80rrebjerg beskyttes og plejes, og at offentligheden sikres et 
frit udsyn fra landevejen Tvismark-Havneby hen over det fredede areal og Borrebjerg 
og ud over Vadehavet. 
 
§ 2 Bevaring af områderne. 
Området skal bevares i dets nuværende tilstand. Der må således blandt andet ikke fore-
tages terrænændringer eller ændringer af den hidtidige anvendelse af arealerne, og der 
må ikke opføres yderligere bebyggelse, medmindre en sådan ændring i områdernes nu-
værende tilstand er tilladt eller påbudt i de følgende bestemmelser. 
… 
§ 7 Bebyggelse m.v. og andre konstruktioner og anlæg. 
Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og lig-
nende indretninger. Efter forud indhentet tilladelse fra fredningsnævnet kan der dog fo-
retages ombygning og tilbygning, der ikke strider mod fredningens formål, og inden for 
private haver opstilles drivhuse, skure og lignende. 
 
Der må heller ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg. Eksempelvis må der 
ikke anbringes tårne, master og reklamer, opsættes vindmøller eller etableres skydeba-
ner, ride- eller springbaner, væddeløbs- eller motorbaner, oplags- eller lossepladser. Der 
må ikke henlægges affald eller henstilles kasserede maskiner eller biler. Mødding- og 
kompostpladser i tilknytning til eksisterende bebyggelse er dog tilladt. 
 
Der må ikke anbringes campingvogne o. lign., og der må ikke teltes. Privatbesøgende 
hos grundejere må dog uden hensyn til fredningen campere eller slå telt op i umiddelbar 
nærhed af ejendommens bygninger.  
 
Etablering af mere industriprægede og for en almindelig landbrugsejendom væsentligt 
fremmede landbrugsbygninger som f.eks. pels-, fjerkræ- og svinefarme, gartnerier og 
planteskoler er ikke tilladt. 
… 
§ 10. Dispensationer. 
En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-9 kan meddeles, hvis det ansøgte ikke vil 
komme i strid med fredningens formål, jfr. naturfredningslovens § 34.” 

 
Fredningsnævnets behandling af sagen 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 31. august 2017, 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 Jørn Skov. Endvidere deltog Søren Eller på 
vegne Danmarks Naturfredningsforening, Helle Knudsen på vegne Tønder Kommune, Werner 
Straadt på vegne Friluftsrådet, Fritz Petersen på vegne Diakonien i Flensborg og arkitekt Glenn 
Dierking. 
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Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbestem-
melserne.  
 
Arkitekt Glenn Dierking redegjorde for ansøgningen. Han oplyste, at bygherren har talt med kom-
munen om renoveringen af huset. Huset, der er et typisk 60´er hus ønskes moderniseret. Taget på 
hovedbygningen ønskes drejet 90 grader, så det flugter vejen. Det eksisterende tag på hovedbygnin-
gen er belagt med eternit. Taget på hovedbygningen skal bygges ind i taget på annekset og det bety-
der, at det i forhold til det nuværende tag skal forhøjes med ca. 1 meter. Hældningen der nu er ca. 
45 grader skal ligeledes ændres til ca. 35 grader svarende til taget på annekset. Det nye tag ønskes 
belagt med røde teglsten svarende til taget på annekset. Facaderne og vinduerne ønskes som ud-
gangspunkt bevaret. Den i ansøgningen nævnte udvidelse er yderst begrænset og består i princippet 
af et gangareal ved den trappe, der ønskes etableret. Der vil ikke blive isat nye vinduer i gavlen. Et 
vindue mod vejen vil blive udskiftet til et mindre vindue, idet der ønskes etableret et badeværelse 
det pågældende sted. Der vil blive foretaget en gennemgribende indvendig renovering. I den forbin-
delse vil isoleringsforholdene blive forbedret betydeligt.  
 
Helle Knudsen oplyste, at sommerhuset er beliggende i et værdifuldt kulturområde, hvorfor det er 
muligt, at kommunen vil stille krav om materialevalg. Huset skal passe ind i områdets natur. Hun 
ønsker ikke på forhånd at give tilsagn om valget af røde teglsten på hovedbygningen. Huset ligger 
lige uden for et lokalplansområde. Kommunen har ikke principielle indvendinger mod den ønskede 
ombygning, da det alt i alt skønnes at virke forskønnende i forhold til det eksisterende hus.  
 
Søren Eller spurgte, om der var taget højde for opsætningen af en skorsten på det nye hovedtag. 
 
Glenn Dierking oplyste, at der skal opsættes en skorsten, men at placeringen og materialevalg ikke 
er afgjort. Det kan accepteres, at der bliver tale om en stålskorsten, hvis dette måtte være et vilkår. I 
givet fald forventes det i øvrigt, at skorstenen vil blive placeret på den del af taget, der vender bort 
fra vejen. 
 
Søren Eller oplyste, at Danmarks Naturfredningsforening herefter ikke har bemærkninger til ansøg-
ning. 
 
Werner Straadt oplyste, at Friluftsrådet ikke har bemærkninger til ansøgningen, da ombygningen på 
grund af husets beliggenhed ikke er i strid med fredningens formål.  
 
På spørgsmål fra nævnet oplyste Glenn Dierking, at der ikke er taget stilling til, om gavlene på ho-
vedbygningen skal udføres i sten eller i træ.  
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en 
fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foreta-
ges efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 
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Det er formålet med fredningen områdets karakteristiske landskab med strandenge, hede- og rørs-
kovsarealer bevares og plejes, at områdets åbne vandløb og grøfter bevares og beskyttes, at fortids-
mindet Borrebjerg beskyttes og plejes, og at offentligheden sikres et frit udsyn fra landevejen Tvis-
mark-Havneby hen over det fredede areal og Borrebjerg og ud over Vadehavet. 
 
Den ansøgning, som Fredningsnævnet skal tage stilling til, skal derfor vurderes med udgangspunkt 
i, at fredningen er en status quo-fredning. 
 
Det kan på baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets praksis lægges til grund, at der normalt ikke 
meddeles tilladelser til udvidelse af sommerhuse i områder med "følsom natur", f.eks. Natura 2000-
områder, § 3-områder og områder, der i planlægningen er særlig højt prioriterede, som f.eks. rekrea-
tivt eller grønt område. For helt små huse kan dog - i lighed med praksis inden for administrationen 
af naturbeskyttelseslovens § 15 - accepteres en mindre tilbygning på 6-8 m2 for at muliggøre et tids-
svarende badeværelse. Det samme gælder lidt større huse, hvor en mindre tilbygning på 2-4 m2 ac-
cepteres for at muliggøre et tidssvarende badeværelse. 
 
Efter en gennemgang af de ønsker som ejeren har og efter en besigtigelse af ejendommen finder 
fredningsnævnet, at ombygningen, herunder et nyt tag på hovedbygningen, der vendes 90 grader og 
belægges med røde teglsten, ikke vil medføre en negativ ændring af bygningernes ydre fremtræden 
i forhold til området. Der er dog behov for en mere detaljeret beskrivelse af materialevalg og farver.  
 
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 Diakonien i 
Flensborg dispensation til det ansøgte på vilkår, 
 
at Fredningsnævnet får forelagt et endeligt projekt til godkendelse.  
 
 
Klagevejledning:  
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Planklagenævnet over 
afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgø-
relsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Planklagenævnets 
Klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Planklagenævnets hjemmeside 
www.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.  
  



5 
 

Planklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i de tilfælde, 
hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

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

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

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

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

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

 

 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Arkitekt Glenn W. Dierking, info@arch-dierking.de 
Diakonien i Flensborg, servicecenter@diako.de 
Tønder Kommune, teknisk@toender.dk, hbk2@toender.dk     
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk; sofha@svana.dk  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Tønder, soren@eller.dk    
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, toender@dof.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Tønder: sydvestjylland@friluftsraadet.dk  
Nationalpark Vesterhavet v/Teamleder Klaus B. Fries: klbf@varde.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 
 
17. januar 2018 
Fredningssag FN SJS 
46/2017 

 
Vedr.: j.nr. FN SJS 46/2017: Ansøgning fra Diakonien i Flensborg om tilladelse til ombygning 
og udvidelse af et sommerhus beliggende Østerhedevej 36, Rømø, matr.nr. 793 Kirkeby, Tøn-
der. 
 
Fredningsnævnet meddelte den 4. september 2017 dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 1 til ombygning og udvidelse af et sommerhus beliggende Østerhedevej 36, Rømø, matr.nr. 793 
Kirkeby, Tønder, på vilkår, 
 
at Fredningsnævnet får forelagt et endeligt projekt til godkendelse. 
 
Fredningsnævnet har den 30. november 2017 fra Tønder Kommune på vegne arkitekt Glenn W. 
Dierking på vegne Diakonien i Flensborg modtaget et endeligt projekt til Fredningsnævnets god-
kendelse på ombygning og udvidelse af sommerhuset. 
 
Arkitekt Glenn W. Dierking har i mail modtaget i Tønder Kommune den 27. november 2017 om-
kring materialevalget skrevet: 
 

”Ydervæggene består af røde tegl og hvide vinduer (uforandret). 
 
Eternittaget fjernes og erstattes af røde tagsten (vingetegl). 
 
Ny trægavl på hovedhuset bygges med 25 x 150 mm sorte brædder. 
 
Tagudhænget bygges med sorte brædder. 
 
De eksisterende plastvinduer suppleres med nye plastvinduer. 
 
Skorstenen fra brændeovnen etableres med en sort overflade.” 

 
I arkitekt Dierkings mail var endvidere vedlagt en facadeplan, indretningsplaner og oversigtskort. 
 
Tønder Kommune har i mail af 2. januar 2018 skrevet: 
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”Tønder kommune har ikke bemærkninger til det udvendige materialevalg, idet det vurderes at udvendige 

facader af rødt tegl, hvide vinduer, sort træ, vil fremstå i harmoni med omgivelserne, herunder den øvrige 
bebyggelse i området. 
  
Sagen har været forelagt kommunens byggesagsbehandlere, der i forbindelse med en efterfølgende byg-
gesagsbehandling har kommenteret følgende:  
  
På 1. sal indrettes der rum overnatning.  Det er et rum med forholdsvis lav rumhøjde, og rummet minder 
mest om en hems. Der er dog ikke direkte forbindelse til et rum i stueplan og kan derfor ikke helt sidestil-
les med en hems.  Der er en selvstændig dør til rummet og rummet skal derfor have et vindue der kan 
fungere som redningsåbning. Vinduet i gavlen skal derfor forøges i størrelse således at vinduet har en fri 
åbning med en højde på min 60 cm og en bredde på min. 50 cm. højde + bredde skal mindst være 150 cm.  
  
Det vil betyde at vinduet i gavlen vil blive noget større end det, der er vist på facadetegning.” 

 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet finder, at den ønskede ombygning – der nu er mere detaljeret oplyst -  ikke vil 
medføre en negativ ændring af bygningernes ydre fremtræden i forhold til området. Frednings-
nævnet er således enig med kommunens bemærkninger, hvorefter det udvendige materialevalg 
med facader af rødt tegl, hvide vinduer, sort træ, vil fremstå i harmoni med omgivelserne, 
herunder den øvrige bebyggelse i området. Fredningsnævnet finder, at kommunens krav om 
størrelsen på vinduet på 1. sal ikke ændrer på, at der er grundlag for at give dispensation til 
det ansøgte. 
 
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 Diakonien i 
Flensborg endelig dispensation til det ansøgte på vilkår, 
 
at ændringerne af bygningernes ydre fremtræden udføres i overensstemmelse med ansøgningen,   
 
at terræn omkring huset sikres bedst muligt under ombygningen, og 
 
at byggeaffald fjernes efter renoveringen. 
 
Klagevejledning:  
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Planklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen 
dog altid fra bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Plan-
klagenævnets Klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Planklagenævnets 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 ge-
byr/bestilt faktura i Klageportalen. 
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Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Planklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i de 
tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

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

se i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-

mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

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

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, 
klager ikke er klage-berettiget eller fordi Planklagenævnet ikke har kompetence til at 
behandle klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres 
eller 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 afgø-
relsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Planklagenævnet, til-
bagebetales gebyret dog ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil geby-
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ret som udgangspunkt også blive betalt tilbage. Planklagenævnet 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 kla-
gefristen 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 17. januar 2018 

 

 
 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Arkitekt Glenn W. Dierking, info@arch-dierking.de 
Diakonien i Flensborg, servicecenter@diako.de 
Tønder Kommune, teknisk@toender.dk    
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk; sofha@svana.dk  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Tønder, soren@eller.dk    
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, toender@dof.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Tønder: sydvestjylland@friluftsraadet.dk  
Nationalpark Vesterhavet v/teamleder Klaus B. Fries: klbf@varde.dk  
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