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J.nr.: FN SJS 23/2017: Ansøgning fra Esbjerg Kommune om græsarmering i et område ved Riberhus Slotsbanke på matr.nr. 287bo Søndermarken, Ribe Jorde indenfor Hovedengfredningen.
Fredningsnævnet har den 30. marts 2017 modtaget ansøgning fra Esbjerg Kommune på
vegne Din Forsyning om græsarmering i et område ved Riberhus Slotsbanke på matr.nr.
287bo Søndermarken, Ribe Jorde.
Ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 21. december 2011,
der stadfæstede Fredningsnævnets afgørelse af 6. januar 2008 om fredning af Hovedengen i Ribe i Esbjerg Kommune.
Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation, såfremt der skal gives en dispensation til etablering af en græsarmering.
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.
5, besluttet at meddele Din Forsyning dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, på de vilkår, der er anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”
Sagens baggrund:
Det fremgår af fredningsafgørelsen, at formålet med fredningen er:
”…
1.
2.
3.
4.
5.

at sikre udsigten fra byen over fredningsområdet og marsken udenfor byen, og ind
imod byen,
at sikre, at områderne drives på en måde, som sikrer og forbedrer forholdene for
engfugle og engvegetation,
at sikre, at områdets æstetiske, landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske kvaliteter bevares og forbedres,
at sikre og udvikle områdets rekreative kvaliteter ved at skabe mulighed for flere
stier og broer i området,
at sikre mulighed for naturgenopretning, herunder at sikre yngle- og fourageringsmulighed for engfuglene og gunstig engvegetation,
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6.
7.

at medvirke til at sikre at naturtyper og arter, som er omfattet af Natura 2000-beskyttelse, har en gunstig bevaringsstatus,
at sikre fastholdelsen af områdets kulturhistoriske anvendelse som markedsplads til
dyrskuer mv.”

Derudover fremgår blandt andet følgende af afgørelsen:
”…
”§ 2 Tilstandsændringer, byggeri, tekniske anlæg, oplag mv.
Der må ikke foretages terrænændringer og der må ikke opføres bebyggelse eller etableres
anlæg, med mindre sådanne tilstandsændringer umiddelbart er tilladt i de efterfølgende
bestemmelser.
Terrænændringer er ikke tilladt indenfor fredningsområdet, medmindre de sker som led i
naturgenopretning der fremmer fredningens formål.
Ledningsmaster, antennemaster, flagstænger, boder, iskiosker, skure, drivhuse og andre
installationer og bygninger af enhver art må ikke opføres indenfor fredningsområdet, jf.
dog undtagelsen på Dyrskuepladsen (D på fredningskortet)
…
Opstemning af Ribe Vesterå, Tved Å eller Stampemølle Å er ikke tilladt indenfor fredningsområdet.
Grødeopsamling må kun ske på det på fredningskortet markerede areal på ejendommen
matr.nr. 15 d Nørremarken, Ribe jorder.
Oplag og deponering er ikke tilladt indenfor fredningsområdet, undtagen kortvarigt oplag
af grøde på det på kortet angivne areal.
Vandrestier skal etableres senest tre år efter fredningens ikrafttræden og på grundlag af en
plejeplan, jf. fredningskortet.
Gangbroer/spange over Tved Å og Stampemølle Å eller broer, som forbinder fredningsområdet med marsken udenfor fredningsområdet, kan etableres efter plejemyndighedens
nærmere planlægning og fredningsnævnets godkendelse.
…
Teltslagning, opsætning af campingvogne eller lignende er kun tilladt i forbindelsen med
afholdelsen af ovennævnte offentlige arrangementer, og kun indenfor område D på fredningskortet.
…
§ 4 Naturpleje
Stk. 1. Esbjerg Kommune er plejemyndighed. Esbjerg kommune har ret til at gennemføre
pleje efter den til enhver tid gældende plejebekendtgørelse.
Stk. 2. Plejemyndigheden udarbejder en plejeplan for området. Plejeplanen forhandles med
lodsejerne og Danmarks Naturfredningsforening. Såfremt der er uenighed mellem plejemyndig-heden og Danmarks Naturfredningsforening eller i forhold til en lodsejer, træffer
Fredningsnævnet afgørelse i sagen.
Stk. 3. Pleje af privatejede arealer skal ske uden udgift for den enkelte ejer og med ejernes
samtykke, eller i mangel heraf med Fredningsnævnets godkendelse. Ejeren har ret til selv
at udføre plejen inden for en af kommunen fastsat frist.
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Stk. 4. Forslag til første plejeplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens gennemførelse. Plejeplanen skal efterfølgende revideres hvert 5. år.
Stk. 5. Fredningsområdet skal ved kombination af græsning og slæt holdes som et lysåbent
og varieret engområde med vekslende fugtighed.
Stk. 6. Anlæg af stier og spor i område 1 og 2 skal gennemføres i løbet af den første femårige planperiode.
…
§ 10 Dispensation
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.”

Det fremgår af Esbjerg Kommunes skrivelse af 17. marts 2017, at græsarmeringen ønskes etableret
”ved pumpen ved Riberhus Slotsbanke på matr.nr. 287bo Søndermarken Ribe Jorder.
Græsarmeringen skal tjene til forbedring af det stedlige arbejdsmiljø samt forhindre opkørsel af græsfladen med behov for efterfølgende reetablering.
Esbjerg Kommune er sindet at meddele dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen
samt åbeskyttelseslinjen til det ansøgte, idet kommunen vurderer, at etablering af græsarmering ikke har nogen visuel påvirkning af arealet og det samtidig undgås at græsset løbende skal reetableres.
Esbjerg Kommune vil dog stille krav om stadig vedligehold, så armeringen ikke blottes i
terræn, samt krav om fjernelse af armeringen og fuld reetablering, såfremt pumpen nedlægges.”

Fredningsnævnets behandling af sagen:
Fredningsnævnet har ved mail af 25. april 2017 til Esbjerg Kommune, Miljøstyrelsen,
Naturstyrelsen Blåvand, Kystdirektoratet, Lemvig, Slot- og Kulturstyrelsen, Museum
Sønderjylland, Sydvestjyske Museer, Ribe, Danmarks Naturfredningsforening/København, Danmarks Naturfredningsforening/Esbjerg, Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet/Esbjerg anmodet om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 15. maj 2017.
Fonden Riberhus Slotsbanke og Danmarksnaturfredningsforening v/Henrik Præstholm
har den 4. maj 2017 skrevet:”
”Fonden Riberhus Slotsbanke, der er ejer af en del af det areal, der ønskes befæstet med
græsarmering, kan anbefale det ansøgte, som vil sikre, at der ikke sker sporkøring i forbindelse med kommunens tilsyn og vedligeholdelse af kloakpumpestationen, som har
ligget ved åen i mange år. Der har gennem årene jævnligt været dybe spor efter nødvendig kørsåfremtmed tunge køretøjer.
Jeg er formand for fonden og kan samtidig som bestyrelsesmedlem i DN Esbjerg på DN’s
vegne anbefale det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse
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Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med
fredningen.
Fredningen har blandt andet til formål at sikre udsigten fra byen over fredningsområdet
og marsken udenfor byen, og ind imod byen, at sikre, at områderne drives på en måde,
som sikrer og forbedrer forholdene for engfugle og engvegetation og at sikre, at områdets
æstetiske, landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske kvaliteter bevares og forbedres.
Fredningsnævnet finder ikke, at etablering af en græsarmering ved pumpen vil være i
strid med fredningens formål, idet armeringen umiddelbart ikke vil kunne ses efter etableringen.
Fredningsnævnet meddeler herefter dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, til opsætning af de ønskede konstruktioner på vilkår,
at græsarmeringen løbende vedligeholdes, så armeringen ikke blottes i terræn, og
at græsarmeringen fjernes, og at området etableres, hvis pumpen på et tidspunkt måtte
blive nedlagt.
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 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 Klageportalen.
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,
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•
•
•
•
•
•

ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse
i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, 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 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 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 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 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 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.

Denne afgørelse er sendt til:
Esbjerg Kommune, miljo@esbjergkommune.dk, std@esbjergkommune.dk
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk; sofha@svana.dk
Naturstyrelsen Blåvand, blh@nst.dk
Kystdirektoratet, Lemvig, kdi@kyst.dk
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk
Sydvestjyske Museer, Ribe, museum@sydvestjyskemuseer.dk
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk, dnesbjerg-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening/Esbjerg, esbjerg@dn.dk, henrikpr@stofanet.dk, lwj-sjelborg@bbsyd.dk
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk
Dansk Ornitologisk Forening, esbjerg@dof.dk
Friluftsrådet sydvestjylland@friluftsraadet.dk , fr@friluftsraadet.dk
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FN SJS 61/2017

J.nr.: FN SJS 61/2017: Ansøgning om dispensation til anlæggelse af 2 shunts ved rundkørslen,
hvor Ringvejen i Ribe møder Plantagevej i Ribe.
Fredningsnævnet har den 12. oktober 2017 modtaget en ansøgning fra Vejdirektoratet om dispensation til anlæggelse af 2 shunts ved rundkørslen ved Plantagevej og Ringvejen i Ribe.
En del af de ønskede arbejder er beliggende indenfor det område, der er fredet ved Fredningsnævnets kendelse, afsagt den 6. januar 2010, stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet den 21. december 2011 om fredning af Hovedengen i Ribe. Fredningen har blandt andet til formål at sikre, at områderne drives på en måde, som sikrer og forbedrer forholdene for engfugle og engvegetation. Det
fremgår af fredningsbestemmelserne blandt andet, at der må ikke foretages terrænændringer eller
etableres anlæg m.m. sådanne tilstandsændringer umiddelbart er tilladt i fredningsbestemmelserne.
Fredningsnævnet skal derfor tage stilling til, om projektet kan godkendes.
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 30. november 2017. Sagen blev udsat på udtalelse fra
Esbjerg Kommune.
Fredningsnævnet har besluttet at meddele Vejdirektoratet dispensation til det ansøgte på nærmere
anførte vilkår. Begrundelsen fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”.
Sagens baggrund:
I kendelsen om fredning af Hovedengen i Ribe står blandt andet:
”§ 1 Fredningens formål
Fredningen har følgende formål:
1.
2.
3.
4.
5.

at sikre udsigten fra byen ud over fredningsområdet og marsken udenfor byen, og ind imod byen,
at sikre, at områderne drives på en måde, som sikrer og forbedrer forholdene for engfugle og engvegetation,
at sikre, at områdets æstetiske, landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske kvaliteter bevares og forbedres,
at sikre og udvikle områdets rekreative kvaliteter ved at skabe mulighed for flere stier og broer i området,
at sikre mulighed for naturgenopretning, herunder at sikre yngle- og fourageringsmulighed for engfuglene og
gunstig engvegetation,
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6.
7.

at medvirke til at sikre at naturtyper og arter, som er omfattet af Natura 2000-beskyttelse, har en gunstig bevaringsstatus,
at sikre fastholdelsen af områdets kulturhistoriske anvendelse som markedsplads til dyrskuer mv.

§ 2 Tilstandsændringer, byggeri, tekniske anlæg, oplag mv.
Der må ikke foretages terrænændringer og der må ikke opføres bebyggelse eller etableres anlæg, med mindre sådanne
tilstandsændringer umiddelbart er tilladt i de efterfølgende bestemmelser.
Terrænændringer er ikke tilladt indenfor fredningsområdet, medmindre de sker som led i naturgenopretning der fremmer fredningens formål.
Ledningsmaster, antennemaster, flagstænger, boder, iskiosker, skure, drivhuse og andre installationer og bygninger af
enhver art må ikke opføres indenfor fredningsområdet, jf. dog undtagelsen på Dyrskuepladsen (D på fredningskortet)
…
§ 10 Dispensation
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke vil stride mod
fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1…”

Af ansøgningen fremgår blandt andet:
”Rute 11 omkring Ribe er den mest belastede strækning på hele rute 11 syd for Esbjergmotorvejen. Med henblik
på at forbedre fremkommeligheden og reducere generne for beboere langs rute 11 har folketinget afsat midler til,
at den eksisterende vej udbygges på de mest belastede strækninger og lokaliteter.
…
De største problemer med trafikafvikling på rute 11 opstår på strækningen fra rundkørslen på Plantagevej til nord
for krydset ved Industrivej. Det er i høj grad det signalregulerede kryds ved Farupvej/Obbekjærvej samt jernbanes krydsning af rute 11, som skaber ”propper” i trafikken.
Projektbeskrivelse
Den centrale strækning udbygges til to spor i hver retning, ligesom der etableres en stitunnel til fodgængere og
cyklister ved det signalregulerede kryds ved Farupvej/Obbekjærvej.
Rundkørslen har for nuværende 1 shunt men udbygges med yderligere 2 shunts.
Det er forventningen, at en sådan udbygning vil kunne fjerne størstedelen af de trængselsproblemer, der til tider
opleves.
…
Ansøgning om dispensation
For en bedre trafikafvikling er der planlagt anlæggelse af 2 shunts ved rundkørslen, hvor Ringvejen møder Plantagevej.
Placering af shunts og midlertidigt arbejdsareal fremgår af vedlagte kortbilag …
Af miljøportalen fremgår det, at arealerne er benævnt ”Hovedengen” og er arealfredede.
…
For arealet beliggende længst mod øst ved den østlige shunt, kan det oplyses, at Esbjerg Kommune for nylig har
vurderet arealet som naturbeskyttet eng. Se kortbilag …
Vejdirektoratet skal hermed ansøge om dispensation fra fredningen på de arealer, der konflikter med vejprojektet.
Af kortbilaget fremgår at det, at det drejer sig om 725 m2 fredet areal til anlæggelse af den vestlige shunt og 320
m2 fredet areal til anlæggelse af den østlige shunt.
Dispensation til midlertidige arbejdsarealer
Derudover er der behov for 10 m midlertidigt arbejdsareal langs ydersiden af begge shunts (markering på tegning), som udgør 2114 m2 langs den vestlige shunt samt 1772 m2 langs den østlige shunt. Se kortbilag …
Vejdirektoratet skal hermed ansøge om dispensation fra fredningen på de midlertidige arbejdsarealer.
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…
For de midlertidige arbejdsarealer planlægges det at afrømme mulden inden anlægsarbejdet begynder og genudlægge mulden i samme højdekote efter anlægsarbejdet er slut, således at engen retableres, så den igen kan blive
en naturlig del af den øvrige fredning.
Det vurderes, at det midlertidige areal, efter retablering, vil genetablere den oprindelige vegetation, idet frøpuljen
bevares i den genudlagte muld.”

Ovennævnte kort var vedhæftet ansøgningen.
Det med rødt, blåt/grønt på kortudsnittet skraverede område hentet fra Miljøportalen, er fredet:
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Området vest og øst for rundkørslen er fredet. Området øst for rundkørslen er derudover omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3 vedrørende beskyttede naturtyper i form af eng.
Som det fremgår er der en bræmme mellem det fredede område og det nuværende vejanlæg.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet behandlede sagen den 30. november 2017, hvor der tillige blev foretaget besigtigelse.
Det fremgår af protokollen:
”I mødet deltog formanden, retspræsident Margit Ø. Laub, Esbjerg, det ministerudpegede medlem
Kjeld Thamdrup og det kommunalt udpegede medlem Kurt Bjerrum. Endvidere deltog biolog Mette
Kirkebjerg Due på vegne Esbjerg Kommune, Leif Wagner Jørgensen på vegne Danmarks Naturfredningsforening, og Werner Straadt på vegne Friluftsrådet. Fra Vejdirektoratet deltog Mike Boesen, Herluf Due Madsen, Niels Kristensen og Einar Jonasson.
Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbestemmelserne.
Repræsentanterne fra Vejdirektoratet redegjorde for ansøgningen og anviste placeringen af den permanente udvidelse af vejanlægget og placeringen af det midlertidige arbejdsområde. På arealet, der vil
blive brugt som arbejdsområde, vil man ”rulle” mulden af og placere den i en højde på højst 1½ meter
med henblik på, at frø med videre i laget kan overleve. Det er korrekt, at metoden med afrulning af
mulden benyttes ved vejanlæg i det østlige Danmark, og at der muligvis skal benyttes en anden metode
i marskområdet, da det er væsentligt mere fugtigt end andre steder i Danmark. Den oprindelige plan
ville involvere området nord for rundkørslen. Dette område er et Natura 2000 område. Den oprindelige
plan ville indebære et meget større vejanlæg. I den forbindelse forespurgte Vejdirektoratet Naturstyrelsen om påvirkningen af Natura 2000 området. Naturstyrelsen vurderede, at den oprindelige plan ikke
ville få nogen væsentlig betydning for Natura 2000 området, da Natura 2000 området nord for rundkørslen er meget stort, sammenholdt med at den eksisterende vej i forvejen i et vist omfang var generende for Natura 2000 forholdene. Den nye plan involverer et langt mindre område, og derfor er det
Vejdirektoratets opfattelse, at det eksisterende § 3 område ikke vil blive påvirket væsentligt. Vejdirektoratet har været i dialog med Esbjerg Kommune om erstatningsjord. Der er fundet et egnet areal. Der
er derfor fundet en løsning på § 3 problematikken, og Fredningsnævnet skal derfor alene se sagen ud fra
et rent fredningssynspunkt. I øvrigt er der efter Vejdirektoratets opfattelse fast præcedens for, at der ved
erstatningsjord bruges en 1-2 metode og ikke 13 metode, som Danmarks Naturfredningsforening kræver. Grøfterne, der er placeret op mod vejanlægget, vil blive flyttet ind i det fredede område, så de følger det nye vejanlæg. De nye grøfter vil være åbne grøfter svarende til de eksisterende grøfter. Projektet
er som følge af kommunens oplysninger blevet udskudt til næste år.
Leif Wagner Jørgensen oplyste, at Danmarks Naturfredningsforening er bekymret for projektet, da afrulning af mulden som følge af marskforholdene ikke er en brugbar metode. Biodiversiteten i muldlaget
vil ikke kunne overleve. Vejdirektoratet bør overveje anvendelsen af køreplader efter drøftelser med
Esbjerg Kommune. Danmarks Naturfredningsforening er i øvrigt af den opfattelse, at der på området
vest for rundkørslen snarest bør gennemføres en ny feltanalyse for at vurdere om dette område skal
have § 3 status som engområde svarende til arealet øst for rundkørslen. Danmarks Naturfredningsforening gør opmærksom på, at vejanlægget vil betyde et indgreb i det fredede område til skade for fuglenes rasteområde, der derved vil blive formindsket. Ved fastsættelsen af vilkår for erstatningsjord for § 3
området bør det ske efter en 1-3 metode, således at der skal findes 3 m2 jord for hver 1 m2 jord, der forsvinder ved indgrebet. Denne metode anvendes af Planklagenævnet.
Werner Straadt oplyste, at Friluftsrådet ikke har bemærkninger til projektet ud over, at der bør tages
højde for, at det er store vandmængder, der skal flyttes, hvilket der ved projektet skal tages højde for.
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Mette Kirkebjerg Due oplyste, at byrådet i Esbjerg Kommune ønsker at tage politisk stilling til alle afgørelser og udtalelser vedrørende vejprojektet på rute 11 omkring Ribe. Sagen forventes behandlet på
møde i Byrådet i februar 2018. Kommunen agter derfor ikke på nuværende tidspunkt at tilkende sin
holdning til projektet. Området øst for rundkørslen er § 3 beskyttet eng. På området vest for rundkørslen er vegetationskravet for en § 3 registrering opfyldt, men omlægningskravet er tidsmæssigt først opfyldt om 2-3 år. Der er derfor ikke pt. behov for en ny feltanalyse af området. Det er korrekt, at Vejdirektoratet i samarbejde med kommunen har fundet et egnet område til erstatningsjord for det § 3 areal,
der mistes ved vejanlægget øst for rundkørslen. Erstatningsjorden er placeret nord for den store åslynge.
Der er efter kommunens oplysninger ingen fast praksis for, om erstatningsjorden skal udgøre det dobbelte eller tredobbelte af det areal, der inddrages.”

Fredningsnævnet udsatte sagen på, at Esbjerg Kommune fremsendte sine bemærkninger til projektet.
Kommunen fremsendte den 4. april 2018 sine bemærkninger. Heraf fremgår:
”…
Fredningen af Hovedengen i Ribe har bla. til formål at sikre udsigten fra byen over fredningsområdet og
marsken uden for byen, samt sikre at området drives på en måde, som sikrer og forbedrer forholdene for
engfugle og engvegetation.
Der ønskes anlagt to shunts, hvoraf den ene er beliggende på et areal registreret som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Begge de berørte arealer er dog bevokset med engvegetation. Etableringen af de to
shunts vil således medføre en indskrænkning af arealet med engvegetation inden for fredningen. For den
del, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, vil der dog blive udlagt erstatningsnatur uden for fredningen i størrelsesordenen 1:2.
Naturbeskyttelsesloven indeholder et forbud mod at ændre beskyttede naturområders tilstand. Loven giver dog mulighed for, at kommunen i særlige tilfælde kan gøre undtagelser fra forbuddet. Det er kommunens vurdering, at der er særlige forhold til stede, og at der kan gives dispensation til det ansøgte.
Der lægges i vurderingen vægt på at:
-

der er tale om et projekt af større samfundsmæssig betydning, og der findes ikke alternative muligheder
for placering af anlægget.
der sker inddragelse af et relativt lille areal med beskyttet eng til vejanlæg
der sker fuldstændig retablering af det midlertidige arbejdsområde efter end udførelse.

Dispensationen forventes meddeles på bla. følgende vilkår:
1.

Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.

2.

Der må ikke foretages nogen form for ændringer af terrænet uden for det tilladte
udgravningsareal. Der må heller ikke efterlades jordbunker eller lignende.

3.

Der skal udlægges et erstatningsareal på 640 m2. Erstatningsarealets status som
eng skal tinglyses som vilkår af varig interesse.

…
Det nærmeste Natura 2000-område er beliggende umiddelbart på den modsatte side af rute 11. Det drejer
sig om fuglebeskyttelsesområde nr. 51 ”Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb”.
Der sker ikke i forbindelse med udvidelse af rundkørslen isoleret set nogen påvirkning af fuglebeskyttelsesområdet. Det skyldes, at anlægsarbejdet foregår uden for Natura 2000-området, og ikke vil medføre
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væsentlige støj- eller andre forstyrrelsesgener ud over det allerede eksisterende støj- og forstyrrelsesniveau. De kumulative effekter af projektet omkring udvidelse af rute 11 som helhed er behandlet i VVMredegørelsen for projektet udarbejdet af Vejdirektoratet. Naturstyrelsen har i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen vurderet, at der ved en udbygning af rute 11 ikke vil ske en påvirkning af Natura 2000-områdets integritet.
Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for de særligt beskyttede dyreog plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i
området haves dog ikke. Enge og vådområder kan potentielt være yngle- og rastested for spidssnudet frø.
Den konkrete lokalitet vurderes dog ikke at være særligt velegnet som yngle- og rastested for arten. Indgrebets begrænsede omfang vurderes ikke at have betydning for den økologiske funktionalitet af området
for eventuelle forekomster af spidssnudet frø.”

Fredningsnævnets afgørelse
Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen. Som følge af
beliggenheden skal betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 tillige være opfyldt. Ifølge
denne bestemmelse kan fredningsnævnet kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået
fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer
forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er
udpeget for.
Fredningen har blandt andet til formål at sikre udsigten fra byen ud over fredningsområdet og marsken
udenfor byen, og ind imod byen, at sikre områderne drives på en måde, som sikrer og forbedrer forholdene for engfugle og engvegetation og at sikre fastholdelsen af områdets kulturhistoriske anvendelse som markedsplads til dyrskuer mv.
Fredningsnævnet finder, at det ansøgte ikke vil komme i konflikt med fredningens formål. Der lægges
i den forbindelse vægt på, at vejudvidelsen er beliggende i fredningens yderkant og kun delvis berører
det fredede område. Der lægges endvidere vægt på, at udvidelsen vil indebære en bedre trafikafvikling til gavn for oplevelsen af området.
Det lægges efter oplysningerne fra Esbjerg Kommune endvidere til grund, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for de særligt beskyttede dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag
IV.
Fredningsnævnet meddeler derfor Vejdirektoratet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og
2, dispensation til det ansøgte på vilkår:
at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet,
at der må ikke foretages nogen form for ændringer af terrænet uden for det tilladte udgravningsareal,
at der i samråd med Esbjerg Kommune eventuelt anvendes køreplader, og
at jordaffald placeres udenfor det fredede område.
Klagevejledning:
6

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 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 Klageportalen.
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.
Planklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i de tilfælde,
hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse
af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et
gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige 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 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 Planklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.
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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 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 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 7. maj 2018

Denne afgørelse er sendt til:
Vejdirektoratet v/Niels Krogh Kristensen, nkk@vd.dk
Esbjerg Kommune, miljo@esbjergkommune.dk
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk; sofha@svana.dk
Naturstyrelsen Blåvand, blh@nst.dk
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk
Sydvestjyske Museer, Ribe, museum@sydvestjyskemuseer.dk
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk, dnesbjerg-sager@dn.dk
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Danmarks Naturfredningsforening/Esbjerg, esbjerg@dn.dk, henrikpr@stofanet.dk, lwj-sjelborg@bbsyd.dk
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk
Dansk Ornitologisk Forening, esbjerg@dof.dk
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet Esbjerg: sydvestjylland@friluftsraadet.dk
Riberhus Slotsbanke, henrikpr@stofanet.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
6. december 2018
FN SJS 50/2018

J.nr.: FN SJS 50/2018: Ansøgning fra Vejdirektoratet om dispensation til udvidelse af 2 shunts
ved rundkørslen hvor Ringvejen møder Plantagevej i Ribe.
Fredningsnævnet har den 25. september 2018 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om dispensation til udvidelse af 2 shunts ved rundkørslen, hvor Ringvejen møder Plantagevej i Ribe.
Fredningsnævnet meddelte den 7. maj 2018 Vejdirektoratet dispensation til anlæggelse af shunts samt
midlertidigt arbejdsareal ved den nævnte rundkørsel (FN 61/2017).
Vejdirektoratet har derfor nu ansøgt om dispensation til at udvide det berørte areal med yderligere
1269 m2 til anlæggelse af den vestlige shunt og yderligere 1926 m2 til anlæggelse af den østlige
shunt. Der skete en fejl i projekteringen af shuntserne, og der er brug for yderligere areal for at
kunne udføre projektet.
Vejdirektoratet ansøger endvidere om en udvidelse af det midlertidige arbejdsareal med 1581 m2
fredet areal til anlæggelse af den vestlige shunt og yderligere 1.179 m2 til anlæggelse af den østlige
shunt.
De ønskede arbejder er beliggende indenfor det område, der er fredet ved Fredningsnævnets kendelse afsagt den 6. januar 2010, stadfæstet af Natur og Miljøklagenævnet den 21. december 2011
om fredning af Hovedengen i Ribe. Fredningen har blandt andet til formål at sikre, at områderne
drives på en måde, som sikrer og forbedrer forholdene for engfugle og engvegetation. Det fremgår
af fredningsbestemmelserne blandt andet, at der må ikke foretages terrænændringer eller etableres
anlæg, medmindre sådanne tilstandsændringer umiddelbart er tilladt i fredningsbestemmelserne.
Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation til det ansøgte.
Fredningsnævnet har besluttet at meddele Vejdirektoratet dispensation til det ansøgte i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2 som anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”.
Sagens baggrund:
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet:
”§ 1 Fredningens formål
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Fredningen har følgende formål:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

at sikre udsigten fra byen ud over fredningsområdet og marsken udenfor byen, og ind imod byen,
at sikre, at områderne drives på en måde, som sikrer og forbedrer forholdene for engfugle og engvegetation,
at sikre, at områdets æstetiske, landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske kvaliteter bevares
og forbedres,
at sikre og udvikle områdets rekreative kvaliteter ved at skabe mulighed for flere stier og broer i
området,
at sikre mulighed for naturgenopretning, herunder at sikre yngle- og fourageringsmulighed for engfuglene og gunstig engvegetation,
at medvirke til at sikre at naturtyper og arter, som er omfattet af Natura 2000-beskyttelse, har en
gunstig bevaringsstatus,
at sikre fastholdelsen af områdets kulturhistoriske anvendelse som markedsplads til dyrskuer mv.

§ 2 Tilstandsændringer, byggeri, tekniske anlæg, oplag mv.
Der må ikke foretages terrænændringer og der må ikke opføres bebyggelse eller etableres anlæg, med
mindre sådanne tilstandsændringer umiddelbart er tilladt i de efterfølgende bestemmelser.
Terrænændringer er ikke tilladt indenfor fredningsområdet, medmindre de sker som led i naturgenopretning der fremmer fredningens formål.
Ledningsmaster, antennemaster, flagstænger, boder, iskiosker, skure, drivhuse og andre installationer og
bygninger af enhver art må ikke opføres indenfor fredningsområdet, jf. dog undtagelsen på Dyrskuepladsen (D på fredningskortet)
…
§ 10 Dispensation
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke vil
stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1…”

Vejdirektoratet har endvidere oplyst i ansøgningen, at for de midlertidige arbejdsarealer planlægges
det at afrømme mulden, inden anlægsarbejdet begynder og genudlægge mulden i samme højdekote
efter anlægsarbejdet er slut, således at engen retableres, så den igen kan blive en naturlig del af den
øvrige fredning.
Det vurderes, at det midlertidige areal efter retablering vil genetablere den oprindelige vegetation,
idet frøpuljen bevares i den genudlagte muld.
På kortet nedenfor kan man se, hvad der søges om.
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Fredningsnævnets behandling af sagen:
Fredningsnævnet har ved mail af 2. oktober 2018 til Vejdirektoratet v/Niels Krogh Kristensen,
Esbjerg Kommune, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen Blåvand, Slot- og Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Sydvestjyske Museer, Ribe, Danmarks Naturfredningsforening/København, Danmarks
Naturfredningsforening/Esbjerg, Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, Dansk Ornitologisk
Forening, Friluftsrådet centralt, Friluftsrådet Esbjerg og Riberhus Slotsbanke, anmodet om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 17. oktober 2018.
Fredningsnævnet har indhentet teknisk bistand fra Miljøstyrelsen, der den 3. oktober 2018 har skrevet:
”Anlægsarbejderne udføres på sydsiden af Ringvejen. Arealet umiddelbart nord for
Ringvejen er beliggende i Natura 2000-område nr. 89, Vadehavet (fuglebeskyttelsesområde nr. 51)
Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr.51:
Rørdrum
Hvid stork
Bramgås
Rørhøg
Hedehøg
Plettet rørvagtel
Engsnarre
Klyde
Hjejle
Brushane
Sorthovedet måge
Mosehornugle
Blåhals
Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre en væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag eller beskadigelse/ødelæggelse
af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.”
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Fredningsnævnets afgørelse
Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensation fra
fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen. Som følge
af beliggenheden skal betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 tillige være opfyldt. Ifølge
denne bestemmelse kan fredningsnævnet kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået
fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer
forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området
er udpeget for.
Fredningen har blandt andet til formål at sikre udsigten fra byen ud over fredningsområdet og marsken udenfor byen, og ind imod byen, at sikre områderne drives på en måde, som sikrer og forbedrer forholdene for engfugle og engvegetation og at sikre fastholdelsen af områdets kulturhistoriske
anvendelse som markedsplads til dyrskuer mv.
Fredningsnævnet finder som anført i den tidligere afgørelse, at det ansøgte ikke vil komme i konflikt med fredningens formål. Der lægges i den forbindelse vægt på, at vejudvidelsen er beliggende i
fredningens yderkant og kun delvis berører det fredede område. Der lægges endvidere vægt på, at
udvidelsen vil indebære en bedre trafikafvikling til gavn for oplevelsen af området.
Det lægges efter oplysningerne fra Miljøstyrelsen endvidere til grund, at projektet ikke vil medføre
væsentlig forringelse af levevilkårene for de særligt beskyttede dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag
IV.
Fredningsnævnet meddeler derfor Vejdirektoratet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og 2, dispensation til det ansøgte på vilkår:
at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet,
at der må ikke foretages nogen form for ændringer af terrænet uden for det tilladte udgravningsareal,
at der i samråd med Esbjerg Kommune eventuelt anvendes køreplader,
at jordaffald placeres udenfor det fredede område, og
at Vejdirektoratet i samråd med Esbjerg Kommune finder erstatnings-§ 3- arealer på 3.852 m2
Klagevejledning:
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklagenævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen.
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødevareklagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk.
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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 Klageportalen.
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 afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse
af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige 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 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 elektronisk overførsel eller ved indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet. Gebyr skal indbetales
indenfor en af Miljø- og fødevareklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet 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.
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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 Miljø- og fødevareklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som udgangspunkt 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 6. december 2018

Denne afgørelse er sendt til:
Vejdirektoratet v/Niels Krogh Kristensen, nkk@vd.dk
Esbjerg Kommune, miljo@esbjergkommune.dk
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk; sofha@svana.dk
Naturstyrelsen Blåvand, blh@nst.dk
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk
Sydvestjyske Museer, Ribe, museum@sydvestjyskemuseer.dk
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk, dnesbjerg-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening/Esbjerg, esbjerg@dn.dk, henrikpr@stofanet.dk, lwj-sjelborg@bbsyd.dk
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk
Dansk Ornitologisk Forening, esbjerg@dof.dk
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet Esbjerg: sydvestjylland@friluftsraadet.dk
Riberhus Slotsbanke, henrikpr@stofanet.dk
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