
Henvendelse til Ankestyrelsens tilsyn med kommunerne,
vedr. Syddjurs kommunes tilsyn med udsigtsfredningen på Ahl. 
27 oktober, 2022

DN Syddjurs har den 26. august, 2022 henvendt sig til Syddjurs kommune med en række 
forhold vedr. 1960-udsigtsfredningen på Ahl ved Ebeltoft - en tilstandsfredning af udsigten, 
stadfæstet af Overfredningsnævnet i 1961.

Foreningen påpeger, at den fredede udsigt flere steder er blokeret eller hæmmet af tilgroning.

Syddjurs kommune svarer, 23. september, 2022 (sag. nr. 15/44014), at sagen allerede har 
været behandlet i  2015. Syddjurs kommune finder forholdene i orden og præciserer i en 
opfølgende mail af 18. oktober, at den finder forholdene af underordnet betydning. 

En udsigtsfredning uden udsigt kan i vores øjne umuligt være et forhold af underordnet 
betydning. Vi ser ikke af sagsmaterialet, at kommunen reelt har redegjort for forholdene og 
begrundet hvori det underordnede består. Dvs. grundlaget for at affærdige vores klage synes
tvivlsomt. 

Fredningsnævnet har, i følge sagens materiale, besigtiget fredningen. I et notat fastslår 
nævnet, at udsigten mangler, samt påpeget kommunens ansvar for at behandle sagen. Af 
den tidligere sag fremgår også, at MFKN, Ankestyrelsen og Ombudsmanden alle har fået 
sagen tilsendt, dog uden at den er realitetsbehandlet i disse instanser.

Ankestyrelsens skrev den 27. september, 2018 (J.nr. 2017-41580), "at kommunen har 
reageret på dine henvendelser dels ved besigtigelser af området, dels ved at tage kontakt til 
fredningsnævnet samt ved at sørge for rydning/fældning af beplantning på relevante 
lokaliteter." På det grundlag fandt Ankestyrelsen ikke grundlag for at rejse en tillsynssag.

Der er ikke sket rydning/fældning. Dvs. skriverierne til trods, eksisterer de i sagen rejste- og 
af fredningsnævnet påtalte forhold i strid med fredningen fortsat nu 4 år efter Ankestyrelsens 
korrespondance med Syddjurs kommune. 

På det grundlag skal vi venligst bede Ankestyrelsen om at revurdere sagen.

At fredningen i virkelighedens verden lever op til deklarationen er i vores øjne afgørende for 
tilliden til fredningsbegrebet og vi medvirker gerne til en evt. udarbejdelse af en plejeplan, der
kan sikre dette fremover.

Sagens materiale er tilgængeligt på kommunen webportal, men skulle I have brug for 
yderligere fra os, hører jeg meget gerne fra jer.

Med venlig hilsen

Jens Kristoffersen
Konstitueret formand DN Syddjurs


