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Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen – opsætning af en lille formidlingsstation ved Slotsgaden i Møgeltønder, 6270 Tønder.
Afgørelse
Vi meddeler hermed dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til at opsætte en lille formidlingsstation i form af et skilt, som præsenterer Tøndermarsken som destination, og som giver folk overblik over oplevelser og vandrestier i området.
Mål på skiltet over jordoverfladen er højde 2000 mm, bredde 2 x 700 mm og tykkelse 30 mm,
materialet er saltvandsbestandig aluminium.
Skiltet opstilles på vejareal, matr. nr. 7000b, Møgeltønder, mellem fortov og hækken ind mod
parkeringspladsen på sydsiden af Slotsgaden overfor Schackenborg.
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.
Betingelser
Det er en betingelse for dispensationen, at den lille formidlingsstation placeres på det angivne
sted med de angivne dimensioner.
Lovgrundlag
Dispensationen er givet efter § 65, stk. 2, jfr. § 18, stk. 1 i lov om naturbeskyttelse, (jf. Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13/03/2019).
Efter § 18, må der ikke foretages ændring i tilstanden af arealer inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Kommunen kan give dispensation fra bestemmelsen.
Formålet med beskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer.
Både den generelle betydning af fortidsminderne i landskabet og indsyn og udsyn fra fortidsminderne skal sikres med bestemmelsen. Samtidig skal de arkæologiske lag i området omkring
fortidsminderne sikres, idet der ofte er særlig mange kulturhistoriske levn i områderne tæt ved
fredede fortidsminder.
Begrundelse
Det vurderes, at placeringen af den lille formidlingsstation på sydsiden af Slotsgaden bag
trærækken og fortovet ikke vil forringe indsynet til og fra fortidsmindet. Set fra den offentlige
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parkeringsplads vil skiltet delvis være skærmet bag den nuværende hæk mellem parkeringspladsen og fortovet. Det vurderes derfor, at formidlingsstationen visuelt ikke vil forringe oplevelsen af fortidsmindet.
Det vurderes, at den ansøgte placering af den lille formidlingsstation, ved indkørslen til det offentlige parkeringsplads på sydsiden af Slotsgaden overfor Schackenborg, er optimal i forhold
til at nå et bredt publikum med interesse for området og Tøndermarsken som destination. Ved
en alternativ placering udenfor beskyttelseslinjen vil formidlingen ikke kunne nå så bredt ud,
da P-pladsen anvendes af besøgende til Slottet, Slotskroen og hele Slotsgade.
Ansøgningen har været forelagt Museum Sønderjylland, der ikke har bemærkninger til det ansøgte og vurderet, at opsætningen af den påtænkte informationstavle ikke vil forringe indsynet
til og fra fortidsmindet i nævneværdig grad, mere end det eksisterende byggeri i området allerede gør.
Redegørelse
Der er søgt om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til, at opstille en formidlingsstation, et skilt med dimensionerne over terræn på højde 2000 mm, bredde 2 x 700 mm og tykkelse 30 mm i saltvandsbestandig aluminium. Skiltet placeres ved den offentlige parkeringsplads syd for Slotsgaden, for at formidlingen af området og Tøndermarsken kan nå et bredt
publikum.
Skiltet er led i en række tilsvarende formidlingsstationer rundt omkring i Tøndermarsken.
Fortidsmindebeskyttelseslinjen er afkastet af fredning af Schackenborg voldsted, fredningsnr. 42052.
Ejer af vejmatriklen, Tønder Kommune, har meddelt samtykke til opstillingen og som vejmyndighed har meddelt godkendelse efter Vejloven.
Skiltet opstilles i byzone og indenfor Revideret bevarende lokalplan nr. 12.01 for Møgeltønders
gamle bydel. Der er meddelt dispensation fra lokalplanen til opstilling af skiltet.

Omfang af fortidsmindebeskyttelseslinjen

Placering af formidlingsstation mellem fortov og hæk

Klage
Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen, senest den 5. november 2019, påklages til
Miljø- og Fødevareklagenævnet, se klagevejledningen.
Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
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Modtager vi klager, vil du blive underrettet umiddelbart efter klagefristens udløb.
Venlig hilsen
Inge Smedegård
Planlægger
Kopi til:
Kristina Hjelmager Larsen, Natur og Vandløb
Slots- og Kulturstyrelsen
Museum Sønderjylland
Miljøstyrelsen
Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening Tønder Afd.
Friluftsrådet
Nationalpark Vadehavet

Klagevejledning
Lov om naturbeskyttelse
Du kan klage over afgørelser, truffet efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser, til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Afgørelser kan påklages af
1. adressaten for afgørelsen
2. ejeren af den ejendom, som afgørelsen berører
3. offentlige myndigheder
4. en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
5. lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
6. landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
7. landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.
Naboer og ejere af ejendomme omkring den ejendom, som afgørelsen vedrører, er ikke klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven.
Frist for at indgive klage
Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort,
regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.
Hvordan klager man
Du opretter en klage via Klageportalen. Indgang til Klageportalen findes på www.naevneneshus.dk. Inde i Klageportalen bliver du guidet igennem en række trin. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden
i Klageportalen.
Fra 1. februar 2017 udgør klagegebyret 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyrerne er oplyst i 2016-niveau og pristalsreguleres så snart det er teknisk muligt.
Klagegebyret opkræves af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel
til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyr skal indbetales inden for en af klagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret
ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen,
hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende
en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.
Fritagelse fra krav om at bruge Klageportalen
I særlige tilfælde kan en borger fritages for at klage via Klageportalen. De særlige forhold, som kan begrunde
en undtagelse, er f.eks. borgere med særlige handicap, såvel kognitiv som fysisk funktionsnedsættelse samt
demens. Ligeledes borgere, der mangler digitale kompetencer, visse socialt udsatte borgere, borgere med psy-
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kiske lidelser eller borgere med sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet
ikke konkret vurderes at være en egnet løsning. Der kan således foreligge særlige forhold for nogle borgere fra
de nævnte grupper, der gør, at borgeren ikke kan anvende digital selvbetjening.
Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør, om en borger kan fritages.
Virkning af at der klages
Hvis der klages rettidigt har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er
afgjort, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Indbringelse for domstolene
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6
måneder efter, at nævnets afgørelse er meddelt.
Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.
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