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Myndighedstilladelser
Dispensation/
tilladelse
VVM-pligt

Strækning

Vandløbsloven

RavnsbækvejEnebærstien
RavnsbækvejEnebærstien

Naturbeskyttelseslovens §-3
beskyttet natur

Fortidsmindebeskyttelse
Skovloven
Strandbeskyttelseslinjen
Strandbeskyttelseslinjen:
Klage over Kystdirektoratets
afgørelse af 13-12-2016

Hele strækningen

HavbakkevejFalkevej/Rypevej
Engstien/HavstienEnebærvej
RavnsbækvejEnebærstien
RavnsbækvejEnebærstien

Ansøgningstidspunkt
16-08-2016 (forespørgsel)
07-03-2016 (forespørgsel)
14-07-2016

Myndighed

Vurdering/afgørelse

Norddjurs Kommune

Ikke VVM-pligtig

Norddjurs Kommune

20-04-2016

07-03-2017

Norddjurs Kommune

Kræver ikke tilladelse under visse forudsætninger
Der kan ikke gives dispensation
Stiforbindelsens linjeføring flyttes derfor ud af det beskyttede naturområde
(og dermed også ud af strandbeskyttelseslinjen ved kommunalbestyrelsens
beslutning den 14-03-2017)
Dispensation/Tilladelse

15-07-2016

Dispensation/tilladelse

04-01-2017

14-07-2016

Styrelsen for Vand- og
Naturforvaltning SVANA
Kystdirektoratet

Dispensation/tilladelse

13-12-2016

08-03-2017
(Klage)

Miljø- og Fødevareklagenævnet

Kystdirektoratet genoptager sagen 0704-2017, da klagen vedrører, hvorvidt
Kystdirektoratet er påtaleberettiget til
fredningsdeklaration.
Kystdirekdirektoratet oplyser 16-062017, at de alligevel ikke vil genoptage
sagen, da de henviser til, at Fredningsnævnet er rette myndighed vedr. fredningsdeklaration.
Milljø- og Fødevareklagenævnet afgør,
at de afviser at realitetsbehandle klagen, da klager ikke er klageberettiget.

17-08-2017

Norddjurs Kommune
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Afgørelsestidspunkt
24-08-2016

14-10-2016 og
21-12-2016

07-03-2017
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Fredningsdeklaration

RavnsbækvejEnebærstien

29-03-2016 (forespørgsel)
15-07-2016
(dispensationsansøgning)

Fredningsnævnet

Fredningsdeklaration:
Klage over Fredningsnævnets udtalelse af 12-09-2016

RavnsbækvejEnebærstien

06-10-2016
(Klage)

Natur- og Miljøklagenævnet

Fredningsdeklaration:
Genoptagelse af klagesag
over Fredningsnævnets udtalelse af 12-09-2016

RavnsbækvejEnebærstien

02-08-2017
(anmodning om
genoptagelse)

Miljø- og Fødevareklagenævnet

Fredningsdeklaration

RavnsbækvejEnebærstien

26-02-2018
(redegørelse)

Kystdirektoratet

Fredningsnævnet udtaler 29-03-2016,
at sagen kræver dispensation.
Fredningsnævnet udtaler, at de ikke
længere er påtaleberettiget til deklarationen, men at rette myndighed er
Kystdirektoratet.
Nævnet udtaler, at de ikke vil realitetsbehandle sagen, da Fredningsnævnet ikke har truffet en forvaltningsretlig afgørelse
Nævnet udtaler, at de ikke vil realitetsbehandle sagen, da der ikke er
fremkommet nye væsentlige oplyser.
Nævntet vejleder dog om, at det er
kommunens fredningstilynsmyndighed,
der vejleder om, hvorvidt et projekt
kræver dispensation.
Norddjurs Kommunes fredningstilsynsmyndighed redegør for, at deklarationen er en såkaldt B-deklaration. Det vil
sige, at der ikke er tale om en fredningsdeklaration, men der i mod et
vilkår givet ved en dispensation (sommerhus opført i strid med naturfredningsloven). Kommunens fredningstilsynsmyndighed henviser til ”Overfredningsnævnet orienterer nr. 390 november 1978” og ”lov nr. 2019 af 24. maj
1978 om ændring af natrurfredningsloven”. På den baggrund er det kommunens fredningstilsynsmyndigheds overbevisning, at det i dag er Kystdirektoratet, der er rette myndighed til deklaratonen.
Kystdirektoratet anerkender den 25-042

12-09-2016

31-01-2017

19-02-2018

09-06-2018
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Levesteder for flagermus
Habitatdirektivets bilag IV

RavnsbækvejEnebærstien

Screening

Norddjurs Kommune

2018, at de er påtaleberettiget til deklarationen, og dermd den rette myndighed. Kystdirektoratet udtalte den
08-06-2018, at de ikke vil gøre deres
påtaleret gældende. Det blev den 0907-2018 præciseret, at der ikke var
betingelser til Kystdirektoratets udtalelse
Det vurderes, at levestedets samlede
kvalitet ikke ændres ved anlæg af stiforbindelse
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09-08-2018

