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Kulturstyrelsen henlægger sag om ulovligt forhold på diger   

 

Kære Morten Øster Kristensen 

 

Samsø Kommune meddelte dig d. 14. februar 2008, afslag på ansøg-

ning om dispensation til fjernelse af dige D00.128.980 beliggende på 

matr. 95 c Brundby By, Tranebjerg. Kommunen meddelte samtidig, at 

”det nordlige dige” mellem matr. 95 c og 24 ac Brundby By, Trane-

bjerg (D00.129.228) ikke var beskyttet efter bestemmelserne i muse-

umslovens § 29 a. 

 

Ved brev af 22. februar 2008 meddelte Kulturarvsstyrelsen dig varsel 

af påbud om retablering af ulovlig forhold på et beskyttet dige med nr. 

D00.128.980 på matr. 95 c, Brundby By, Tranebjerg, Samsø Kommu-

ne. 

 

Kommunen meddelte dig d. 5. marts 2008 en rettelse til afgørelsen fra 

14. februar 2008, hvor der fremgår, at 60 meter af den vestlige del af 

det nordlige dige mellem matr. 95 c og 24 ac Brundby By, Tranebjerg 

(D00.132.587) er omfattet af digebeskyttelsen. 

 

Vi skal i forlængelse heraf oplyse, at vi nu har besluttet ikke at foreta-

ge os yderligere i sagen om dige D00.128.980. 

 

Vi har ved denne afgørelse navnlig lagt vægt på, at vi ikke siden d. 22. 

februar 2008 har foretaget os yderligere i sagen i forhold til dig.  Du 

kan herved med rette have fået den opfattelse, at det ulovlige forhold 

er blevet accepteret fra vores side. Efter det oplyste er der endvidere 

ikke grundlag for at antage, at du har været i ond tro om forholdet. 

 

Kulturstyrelsen har desuden lagt vægt på det ulovlige forholds grovhed 

i forhold til de hensyn, der ligger bag bestemmelsen i museumslovens 

§ 29 a, stk. 1, de omkostninger, der ville være forbundet med en fy-

sisk lovliggørelse af forholdet, sammenholdt med den tid, der er forlø-
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bet, og den berettigede forventning, du som nævnt herved kan have 

fået, om, at myndighederne ikke ville foretage sig mere i sagen. 

 

Det er efter en samlet vurdering af disse omstændigheder Kulturstyrel-

sens opfattelse, at styrelsen ikke længere vil kunne udstede et påbud 

om fysisk lovliggørelse af diget i medfør af museumslovens § 29 o, stk. 

4, og styrelsen foretager sig derfor ikke videre i sagen. 

 

Kulturstyrelsen skal beklage den meget lange sagsbehandlingstid. 

 

Hvis du har spørgsmål 

Har du spørgsmål til indholdet af dette brev, er du velkommen til at 

kontakte mig. Oplys da venligst sagsnummer: 2008-7.27.01/741-000. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Morten Stenak 

Specialkonsulent 

Fortidsminder 

  

E-mail: mst@kulturstyrelsen.dk 

Telefon: 33 74 51 21  

 

 

Kopi sendt til:  

Naturstyrelsen, nst@nst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforening på Samsø, samsoe@dn.dk 

Moesgaard Museum, moesmus@moesmus.dk 

Økomuseum Samsø, info@ecomuseum-samso.dk 

Aarhus Kommune, post@mtm.aarhus.dk  

Samsø Kommune, auspe@samsoe.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk 
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Kortbilag: Digernes placering på matr. 95 c, Brundby By, Tranebjerg 

 
Blå: Sag henlægges af Kulturstyrelsen, fjernet fra Miljøportalen 
Rød: Beskyttede diger 
Grøn: Ikke beskyttet dige, fjernet fra Miljøportalen 
Stiplet gul: Fejlregistrering, fjernet fra Miljøportalen  


