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Tilladelse jf. lov om planlægning

Fanø Kommune har behandlet ansøgning om landzonetilladelse vedr. opførelse af sommerhus som erstatning 
for eksisterende sommerhus beliggende Landevejen 99, matr. 253A, Sønderho By, Sønderho. (Se Bilag 1 og 
Bilag 2) 

Tilladelse

Fanø Kommune meddeler hermed tilladelse til nedrivning af eksisterende sommerhus (Kode 510 jfr. gælden-
de BBR) og opførelse af nyt sommerhus i overensstemmelse med afgørelse fra Fredningsnævnet (Bilag 1) og 
vedhæftede Bilag 2. 

Tilladelsen gælder kun, hvis følgende vilkår opfyldes

• Afgørelse fra Fredningsnævnet overholdes i alle enkeltheder (Se Bilag 1) 
• Byggetilladelsen skal overholdes i alle enkeltheder 
• Der må ikke foretages terrænændringer eller på anden måde ske påvirkning 

Ejere er ansvarlige for at ejendommen respektere fredninger, kommuneplan og evt. lokalplaner, deklarationer 
og servitutter m.v. og at anvendelsen af bygningen er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Vilkårene er begrundet i de hensyn, der skal varetages efter planlovens bestemmelser og de er 
stillet for, at medvirke til, at sikre naturen og landskabet i området

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før end klagefristen er ovre.

Offentliggørelse

Landzonetilladelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside, www.fanoe.dk, under ’annoncer’. 

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen på Fanø Kommunes hjemmeside den 11.10.2022, sidste frist 
er den 08.11.2022.

Hvis der bliver klaget over tilladelsen, må du først udnytte den, når Planklagenævnet har taget stilling til kla-
gen og du har modtaget en tilladelse fra Fanø Kommune.

En eventuel klage over afgørelsen har opsættende virkning med mindre Planklagenævnet 
bestemmer andet.

Tilladelsen er gyldig i 3 år. Det vil sige, at du skal søge på ny, hvis du ikke har udnyttet tilladelsen inden 3 år 
regnet fra datoen på denne afgørelse.
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Afgørelsen efter planlovens § 35 kan påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens ud-
fald. 

Ansøgeren kan således også selv klage.

Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyt-
telsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, når fore-
ningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og foreningen eller or-
ganisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål. Der kan ikke klages over de skøn kommunen har 
udøvet. Derimod kan der klages, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller kompetence- eller procedu-
reregler ikke er overholdt.

Vi skal henlede opmærksomheden på, at Landzonetilladelsen ikke kan anvendes førend klagefristens 
udløb.

Ejere er ansvarlige for at projektet respektere kommuneplanen og evt. lokalplaner, deklarationer og servitutter 
m.v.

Ansøgeren har selv ansvaret for, at der indhentes eventuelle andre tilladelser fra andre relevante myndighe-
der.

Kommunen skal ifølge bekendtgørelse om internationale beskyttelsesområder vurdere om det, der gives 
landzonetilladelse til kan påvirke de internationale beskyttelsesområder væsentligt. I den konkrete sag er det 
vurderet, at det ansøgte ikke kan påvirke et Natura-2000-område væsentligt. 

Kommunen skal også ifølge bekendtgørelsen vurdere om det ansøgte vil beskadige eller ødelægge yngle-, ra-
steområder eller plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV.  Det vurderes, at det ansøgte ikke vil 
have negative konsekvenser for arter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV.

Baggrund for tilladelsen
Hovedformålet med zoneinddelingen og landzonebestemmelserne er at modvirke byspredning ved, at hindre spredt og 
uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land og samtidig sikre, at egentlig byudvikling sker hvor der er åbnet mulig-
hed for det gennem region-, kommune- og lokalplanlægningen. 

Ejendommen er beliggende i landzonen i et rammeområde noteret som;

5.L.3: ”Rammeområde 5.L.1, 5.L.3 og 5.L.32, stranden og det åbne land, er alle markerede på kortene, men der fastsæt-
tes ikke rammebestemmelser for disse områder, fordi der ingen intentioner er om at lokalplanlægge områderne” 

Der er foretaget en konkret vurdering af de stedlige forhold og kommunens vurdering er, at det ansøgte ikke strider mod 
formålet. 

Både den eksisterende bebyggelse og den fremtidige bebyggelse er 33 m2. Det fremtidige hus har derfor samme omfang 
som den eksisterende bebyggelse og placeres i samme fodaftryk som eksisterende bebyggelse. Som konsekvens af det 
ansøgte, og ved effektuering af mulighederne i denne tilladelse, bliver højde på bebyggelsen væsentligt reduceret da det 
eksisterende hus fremstår som bebyggelse i 1 1/2 plan med kvist mod søst. Det fremtidige byggeri er 1 plan med en væ-
sentlig lavere hældning. Ligeledes fremstår den fremtidige bebyggelse ikke med blanke eller reflekterende materialer. 
Ydermere vil bebyggelsen fremstå med tag i sort tagpap og sort lodret bræddebeklædning. Disse to faktorer sammen 
med afgørelsen fra Fredningsnævnet (Bilag 1) er årsagen til, at der meddeles landzonetilladelse til det ansøgte.  

Naboorientering
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Ansøgningen bliver offentliggjort på Fanø Kommunes hjemmeside samt på Plandata.dk. Det er Fanø Kommunes vurde-
ring, at det ansøgte ikke vil få væsentlig betydning for naboer og tilladelsen vil derfor ikke blive sendt i nabo høring, jf. 
planlovens §35, stk. 5.

Tilladelsens gyldighed
Landzonetilladelsen er meddelt i medfør af § 35 i lov om planlægning, jfr. lovbekg. Nr. 1529 af 23. november 2015 af 
lov om planlægning, med senere ændringer.

Landzonetilladelsen er givet på betingelse af, at overførslen i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet i an-
søgningen og de vilkår der er angivet i tilladelsen. Kommunen har på grundlag af dine oplysninger konstateret, at det 
ansøgte ikke strider mod Planlovens bestemmelser.

Kommunens tilladelse efter planloven fritager dig ikke for at skulle indhente tilladelse til forhold som reguleres efter 
anden lovgivning. Der er ikke taget stilling til, om projektet overholder private servitutter, der påhviler ejendommen. 
Der kan eventuelt være tale om tinglyste el- og gasledninger, der sædvanligvis afkaster beskyttelseszoner.
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 
 
 

 

 

                    Dokken 1 

                     6700 Esbjerg 

                                             Tlf.: 9968 8800 

                                                                                                                        E-mail: sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 

 

   

                                                                         31. august 2022

  

                                            FN SJS 22/2022 

 

FN SJS 22/2022: Ansøgning fra Steen Birger Hansen om dispensation til opførelse af et som-

merhus på ejendommen, Landevejen 99, Sønderho, 6720 Fanø, matr.nr. 253a, Sønderho inden-

for fredningen af Sønderho Fuglekøjer. 

 

Fredningsnævnet har den 24. marts 2022 modtaget en mail fra Fanø Kommune på vegne LandSyd 

Landinspektører på vegne Steen Birger Hansen om dispensation til opførelse af et sommerhus på 

ejendommen, Landevejen 99, Sønderho, 6720 Fanø, matr.nr. 253a, Sønderho. 

 

Steen Birger Hansen ønsker at nedrive det eksisterende sommerhus på ca. 32 m2 og opføre et nyt 

sommerhus med samme størrelse og placering svarer til den eksisterende bebyggelse på ejendom-

men.   

 

Facaderne ønskes udført i superwoodbrædder, taget ønskes udført som et tagpaptag med lister, og 

vinduerne ønskes udført som træ/alu med antrasitfarve udvendigt. 

 

Ejendommen er beliggende indenfor Overfredningsnævnets kendelse af 10. december 1964 om fred-

ning af Sønderho Fuglekøjer, hvoraf fremgår blandt andet, at genopførelse af eksisterende bebyggelse 

kun må finde sted efter fredningsnævnets godkendelse. 

 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 30. juni 2022. 

 

Fredningsnævnet har besluttet at meddele Steen Birger Hansen delvis dispensation til det ansøgte på 

nærmere anførte vilkår. Begrundelsen fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 

 

Sagens baggrund: 

 

Overfredningsnævnet har den 10. december 1964 bestemt, at arealerne ikke yderligere må bebyg-

ges, hverken med tilbygninger til eksisterende bebyggelse eller med nybygninger, ligesom genopfø-

relse af eksisterende bebyggelse kun må finde sted efter Fredningsnævnets godkendelse. 

 

Overfredningsnævnet bemærkede som begrundelse for fredningen: 

 

”… 

mailto:sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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Fredningsnævnet finder, at de af sagen omfattede områder, fremtræder som særdeles 

smukke uberørte hede-klit- og engarealer, som det vil have stor værdi at bevare i forbin-

delse med Fanø klitplantage mod nord og vest og de tildels ubebyggede arealer af tilsva-

rende karakter mod syd 

…” 

 

 

På kortet nedenfor er ejendommen markeret med gul firkant.  

 

 
 

Ved opslaget på Miljøportalen fremgår, at ejendommen ud over fredningen endvidere er beliggende 

i et Natura 2000 område og et Ramsar område. 

 

Kommunen har på forespørgsel herom supplerende den 31. marts 2022 oplyst: 

 

”… 

Da selve byggeriet har samme ”fodaftryk” er der til selve jagthytten ingen bemærkninger. 

Men det vil være vigtigt at understrege, at selve arbejdet med at rive ned, håndtere affald, 

opbevare byggematerialer og etablere den nye jagthytte inkl. Parkering og drift af køretøjer 

også skal kunne foregå uden at bevirke tilstandsændringer i den beskyttede hede. 

 

Området lige omkring huset kan ikke siges at være beskyttet hede, men der er ikke foreta-

get en nærmere afgrænsning. Min anbefaling til processen med arbejdet med etablering af 

jagthytten holdes indenfor det skovbevoksede område, at oplag af affald og byggemateria-

ler minimeres så meget som muligt og at der kun benyttes mindre køretøjer der vil kunne 

manøvrere i området uden at skabe tilstandsændringer. 

 

Det åbne hedeareal friholdes for al aktivitet, er dette ikke muligt, kontaktes Esbjerg Kom-

munes Naturteam for en vurdering af om arbejdet/påvirkningen vil kræve en dispensation 

fra naturbeskyttelsesloven, vær i den forbindelse opmærksom på, at der kan være en læn-

gere sagsbehandlingstid. 
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Såfremt ovenstående retningslinjer følges, vurderer Esbjerg Kommune at projektet kan 

gennemføres uden tilstandsændringer af §3-beskyttet natur og uden væsentlige påvirknin-

ger af Natura 2000-området da arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget ikke påvirkes 

væsentligt. 

 

Kan det åbne hedeareal ikke friholdes for al aktivitet inkl. oplag, skal der ske en nærmere 

vurdering af, om det ønskede vil kunne bevirke tilstandsændringer. I den vurdering indgår 

også vurdering i forhold til, om der vil kunne ske en væsentlig påvirkning af Natura 2000 

og bilag IV-arter. En dispensation vil ikke kunne meddeles hvis der er en væsentlig påvirk-

ning af Natura 2000-området eller af bilag IV-arter. 

 

I forhold til bilag IV-arter, vil der i området kunne findes flagermus, odder, spidssnudet frø 

og strandtudse. I forhold til de sidste tre arter, vurderes projektområdet ikke at være særligt 

egnet i forhold til at være yngle- eller rasteområde. I forhold til flagermus, så er jagthytten, 

ligesom alle andre bygninger, et egnet yngle- og rasteområde. Der vil derfor i forbindelse 

med nedrivningen skulle tages de sædvanlige forholdsregler for at sikre sig, at jagthytten 

ikke er et yngle- eller rastested for flagermus og kontakte en vildtkonsulent fra Naturstyrel-

sen for rådgivning, skulle der konstateres flagermus i bygningen. 

…” 

 

I mail af 5. april 2022 har LandSyd supplerende oplyst: 

 

”… 

 
               …” 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 30. juni 2022, hvor nævnet tillige har 

foretaget besigtigelse. 

 

I mødet deltog formanden, dommer Margit Ø. Laub og det ministerudpegede medlem Kjeld Tham-

drup og det kommunalt udpegede medlem Marco Brodde. Endvidere deltog Steen Birger Hansen, 

arkitekt Carsten Bolding, Frederik S. Wandall på vegne Fanø Kommune, Mette Sejerup Rasmussen 

på vegne Esbjerg Kommune, Søren Vinding på vegne Danmarks Naturfredningsforening og Kar-

sten Havemose-Schmidt på vegne Friluftsrådet. 
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Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbestemmel-

serne.  

 

Arkitekt Carsten Bolding uddybede ansøgningen. Det er ikke muligt at renovere den eksisterende 

bygning, der muligvis er opført i 1930. Den eksisterende bygning ønskes derfor nedrevet. På ”fod-

aftrykket” af denne ønskes en ny bygning opført i et plan med paptag og facade udført med sortma-

lede brædder. Der ønskes isat større vinduer end i det eksisterende hus, som det fremgår af ansøg-

ningen. Dette af hensyn til krav om redningsåbninger med videre og af hensyn til et ønske om en 

bedre udsigt. Ansøgeren ønsker, som det fremgår, at der tæt ved parkeringspladsen etableres en 

mindre overdækket terrasse. Det nye hus vil få en højde på 3,7 m. Det eksisterende hus har en højde 

på 5,7 m.  

 

Frederik S. Wandall oplyste, at Fanø Kommune kan anbefale, at der gives dispensation. Samlet er 

bygningskroppen mindre. Materialevalget er fornuftigt af hensyn til det omkringliggende landskab. 

Det indgår i kommunens positive holdning til sagen, at der ikke vil blive fældet træer eller ødelagt 

natur i forbindelse med projektet, ligesom det vil være positivt, at en opsat campingvogn vil blive 

fjernet efter opførelsen af det nye hus.  

 

Søren Vinding oplyste, at Danmarks Naturfredningsforening er tryg ved, at Fredningsnævnet skal 

træffe afgørelse i sagen. Kloakeringsforholdene er ikke afklaret. Der bør ikke etableres et sivedræn. 

Tilslutning til offentlig kloak vil være at foretrække. Hvis ejeren ønsker at opsætte en terrasse, bør 

denne ikke få et omfang ud over det rimelige. 

 

Steen Birger Hansen oplyste, at det er planen, at ejendommen skal tilsluttes offentlig kloak. 

 

Karsten Havemose-Schmidt oplyste, at projektet ser fint ud. Friluftsrådet er enig i, at der i forbin-

delse med projektet ikke bør foretages terrænændringer. 

 
I forbindelse med mødet blev det oplyst, at Steen Birger Hansen ønsker at anlægge en træterrasse, hvil-

ket ikke fremgik af ansøgningsmaterialet. Det blev derfor besluttet at udsætte sagen på indsendelse af 

nærmere oplysninger om den ønskede træterrasse med henblik på, at denne ansøgning kunne indgå i den 

samlede afgørelse. 

 

Den 1. juli 2022 fremsendte arkitekt Carsten Bolding følgende tegning, der viser terrassens udstrækning, 

højdekote og belægning på træterassen: 
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Fredningsnævnet har i brev af 8. juli 2022 sendt oplysningerne om træterrassen i høring til Steen 

Birger Hansen, Fanø Kommune, Esbjerg Kommune, Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet, Lemvig,  

Slot- og Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Sydvestjyske Museer, Ribe, Danmarks Naturfred-

ningsforening/København, Danmarks Naturfredningsforening/Fanø, Dansk Botanisk Forening Jyl-

landskredsen, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet centralt og Friluftsrådet Fanø med hø-

ringsfrist den 1. august 2022. 

 

Esbjerg Kommune har den 8. juli 2022 anført: 

 

”… 

De helt nære arealer omkring hytten opfylder ikke kriterierne i forhold artsindholdet til at 

være omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 som beskyttet hede. 

  

Det ansøgte vil få et fodaftryk på i alt 66,4 m². 

  

Der er på ejendommen frem til i dag sket omfattende oprydning/fjernelse af brændesta-

bel/skur og hvad der kunne ligne et skur til et das. Da disse ville have ligget i skyggen af 

huset på luftfotoet fra 1954, er det ikke muligt for mig at afgøre om disse strukturer var på 

ejendommen inden fredningen trådte i kraft. 

  

Var disse strukturer lovlige, vil den samlede bygningsmasse og dermed fodaftryk i område 

ikke ændre sig væsentligt fra tidligere, men nu blot være samlet omkring huset, hvor de 

nære arealer ikke opfylder betingelserne til at være beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 

3. 
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Esbjerg Kommune har på den baggrund ingen bemærkninger til det ansøgte. 

…” 

 

Kystdirektoratet har den 12. juli 2022 oplyst, at de ikke har indsigelser til projektet. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 14. juli 2022 anført: 

 

”… 

På det fremsendte tegningsmateriale … ser det ud til, at træterrassen fordobler huset areal? 

Det var ikke DN's opfattelse, at det var den model, som blev drøftet på mødet den 30. juni 

2022. 

 

DN er stadig af den opfattelse, at en terrasse med en udstrækning som husets længde og en 

bredde, så ejeren kan komme rundt om husets østside med sin kørestol er i orden. Vi fore-

stiller os derfor en terrasse med en bredde så der ca er en meter øst for husets "opholds-

rum" vil være nok. 

              …” 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fred-

ning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter 

reglerne om gennemførelse af fredninger. Som følge af beliggenheden skal betingelserne i naturbe-

skyttelseslovens § 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 na-

turbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for 

arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  

 

Det er formålet med fredningen at sikre området, der fremtræder som særdeles smukke uberørte 

hede-klit- og engarealer. Det bemærkes, at den eksisterende bygning efter det oplyste må antages at 

være blevet opført før, området blev fredet.  

 

Efter besigtigelsen er det Fredningsnævnets vurdering, at ønsket om nedrivning af eksistrerende som-

merhus er velbegrundet. Den nye bygning vil samlet være mindre fremtrædende i landskabet end den 

eksisterende bygning. Nedrivning og opførelse af en ny bygning på ejendommen i et materialevalg 

som anført findes ikke at være i strid med fredningens formål. For så vidt angår den ønskede træter-

rasse finder Fredningsnævnet derimod, at den bør begrænses som anført nedenfor.  

 

Fredningsnævnet meddeler derfor delvis dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og 

stk. 2, til det ansøgte på vilkår: 

 

at huset opføres på det ifølge ansøgningen anførte sted med størrelse og materialer som fremgår af 

ansøgningen, 

 

at træterrassen på den østlige side af huset højst må udføres i en udstrækning svarende til husets 

længde og i en bredde på 1½ m målt fra den østlige facade, dog således at bredden de første 2,05 m 
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af facaden tæt på parkeringspladsen (og eksklusiv den overdækkede del af træterrasse) må være 2,55 

m bred, 

 

at der i forbindelse med nedrivningen af det eksisterende hus skal tages de sædvanlige forholdsregler 

for at sikre, at bygningen ikke er et yngle- eller rastested for flagermus, samt 

 

at en vildtkonsulent fra Naturstyrelsen skal kontaktes for rådgivning, hvis der konstateres flagermus 

i bygningen. 

 

Klagevejledning: 

 

Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklage-

nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. 

 

Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødevare-

klagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk. 

 

Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 

 

Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 

 

En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 

klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klage-

portalen. 

 

Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  

  

Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i 

de tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørel-

sen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Miljø- og fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og of-

fentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det 
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nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det ge-

nerelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 

 

Miljø- og fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 

 

Klagegebyr opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektro-

nisk overførsel eller ved indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet. Gebyr skal indbetales 

indenfor en af Miljø- og fødevareklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udlø-

bet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 

 

Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 

er klage-berettiget eller fordi Miljø- og fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle 

klagen. 

 

Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-

hæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af den på-

klagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der 

er medgået til at behandle sagen i Miljø- og fødevareklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

 

Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som ud-

gangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret 

ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget 

en stor del af sagsbehandlingen. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er 

udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, 

hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 

ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 

henhold til denne lovgivning.  

 

 

                  Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 

               Esbjerg den 31. august 2022 

 
Denne afgørelse er sendt til:  

 

Steen Birger Hansen,  
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Fanø Kommune, raadhuset@fanoe.dk , bgseaj@fanoe.dk; bgtmfhw@fanoe.dk  

Esbjerg Kommune, miljo@esbjergkommune.dk; mesej@esbjerg.dk  

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  

Kystdirektoratet, Lemvig, kdi@kyst.dk  

Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  

Museum Sønderjylland, planer@msj.dk   

Sydvestjyske Museer, Ribe, museum@sydvestjyskemuseer.dk  

Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  

Danmarks Naturfredningsforening/Fanø, fanoe@dn.dk, dnfanoe-sager@dn.dk ,   

Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, fanoe@dof.dk  

Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   

Friluftsrådet Fanø: sydvestjylland@friluftsraadet.dk  
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