
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Reklameflag m.m. – Nygårds Afrika

I forbindelse med besigtigelse/møde med Nygårds Afrika den 15. juni 2022 
har Varde Kommune konstateret, at der, udover 3 reklameflag, der er 
truffet afgørelse om i afgørelse af 30. juli 2015, er opstillet yderligere et 
reklameflag. Det 4. reklameflag er opstillet i tilknytning til de øvrigt 3 
reklameflag ved p-pladsen på matr.nr. 8a Lydum By, Lydum.

Det blev oplyst, at kommunen ville følge op på opstillingen af det 4. 
reklameflag, ligesom det blev oplyst, at kommunen ville følge op på det 
skilt, der blev konstateret opstillet ved de 10 campinghytter. Der blev 
desuden spurgt til, hvorvidt flagstængerne lovligt kan flyttes til en 
placering langs p-pladsen og adgangsvejen til virksomheden, og 
kommunen følger med denne afgørelse op på disse forhold.

Reklameskiltning i det åbne land er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 
21, stk. 1, og efter denne må der ikke anbringes plakater, afbildninger, 
fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og 
propagandaøjemed.

Der er ikke mulighed for at dispensere fra forbuddet i 
naturbeskyttelseslovens § 21.
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Der gælder dog visse undtagelser fra dette forbud. Det er blandt andet 
muligt at opsætte virksomhedsreklamer i umiddelbar tilknytning til 
virksomheden, såfremt disse ikke virker dominerende i landskabet.

Kommunen vurderer, at reklamerne på matr.nr. 8a Lydum By, Lydum er 
opstillet i det åbne land, og at de derfor er omfattet af reglerne i 
naturbeskyttelsesloven.

Varde Kommune træffer hermed afgørelse om, at det 4. reklameflag og 
skiltet ved campinghytterne er virksomhedsreklamer, der er opstillet i 
umiddelbar tilknytning til virksomheden, og at de ikke virker dominerende i 
landskabet, hvorfor opstillingen er lovlig.

Kommunen træffer samtidig afgørelse om, at de 4 reklameflag lovligt kan 
flyttes til en placering langs p-pladsen og adgangsvejen til virksomheden.

Begrundelse
Det 4. reklameflag er opstillet i tilknytning til de eksisterende lovligt 
opstillede reklameflag. I kommunens afgørelse fra 2015 blev der vurderet 
på 3 reklameflag, idet det var det, der på det tidspunkt var opstillet. 
Kommunen forholdt sig ikke til, hvorvidt det ville være muligt at opstille 
yderligere et reklameflag. 

Efter kommunen traf afgørelsen i 2015 er de 10 campinghytter blevet 
opført ret tæt op ad Nr. Lydumvej, og dette har ændret på virksomhedens 
geografiske udstrækning.

Den ændrede geografiske udstrækning af virksomheden ændrer således på 
muligheden for opsætning af virksomhedsreklamer. Virksomheden opfattes 
nu som strækkende sig helt ud til Nr. Lydumvej, og campinghytternes 
placering tæt på vejen gør, at det ikke længere er relevant at kræve, at 
reklameflagstænger skal placeres højst 50 m fra hovedbygningen for ikke 
at virke dominerende, ligesom opstillingen af skiltet ved campinghytterne 
er i umiddelbar tilknytning til virksomheden. Varde Kommune vurderer, at 
der godt kan opstilles 4 flagstænger og et skilt ved campinghytterne uden, 
at det samlede reklameindtryk bliver dominerende.

Der er som nævnt blevet spurgt til, hvorvidt flagstængerne lovligt kan 
flyttes til en placering langs p-pladsen og adgangsvejen til virksomheden.

Kommunen vurderer således, at de 4 reklameflagstænger med placering 
som angivet på kortudsnittet på side 1 under de nuværende forhold er 
lovligt opstillet virksomhedsreklame. Kommunen vurderer desuden, at hvis 
de 4 flagstænger flyttes til en placering langs østkanten af 
parkeringspladsen, vil de heller ikke virke dominerende, og med denne 
placering vil der derfor også være tale om lovlig virksomhedsreklame.



09-08-2022

Journalnr.: 101010/22
Sagsnr.: 14/12296
Ref.: Kirsten Forst Hansen

Side 3 / 6

Som nævnt gælder reglerne i naturbeskyttelseslovens § 21 kun i det åbne 
land. Det bemærkes, at begrebet ”det åbne land” ikke knytter sig til den 
inddeling af hele landet i by- og landzone samt sommerhusområder, som er 
beskrevet i planloven. Det er derimod den faktiske bebyggelse i området, 
der afgør, om det er det åbne land eller ej. Naturklagenævnet, nu Natur- 
og Miljøklagenævnet, har fastlagt nærmere retningslinjer for, hvordan man 
skal vurdere, om et område kan karakteriseres som åbent land.

Klagebestemmelser og klagefrist
Vedlagt klagevejledning på sidste side forklarer, hvad du skal gøre, hvis du 
ønsker at klage.

Baggrund for afgørelsen 
Afgørelsen er meddelt efter § 21, stk. 1, i lov om naturbeskyttelse.

Databeskyttelse
Varde Kommune skal orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om 
dig, ligesom vi skal give dig en række oplysninger. Se venligst vedlagte.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger, er du velkommen til at ringe til 
mig.

Der er sendt kopi af dette brev til:
ProVarde, att.: Finn Erik Kristiansen (fekr@provarde.dk)
Danmarks Naturfredningsforening Varde Afdeling v/Merete V. Hansen 
(dnvarde-sager@dn.dk).
Miljøstyrelsen (mst@mst.dk).
Naturstyrelsen Blåvandshuk, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl (blh@nst.dk). 
Dansk Ornitologisk Forening, Varde (varde@dof.dk).
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V 
(natur@dof.dk).
ARKVEST – Arkæologi Vestjylland, Lundvej 4, 6800 Varde 
(post@arkvest.dk).
Landboretligt Udvalg, att. Jacob Carl (jca@tellus.dk).
Landboretligt Udvalg, att. Laila Kubel Madsen, Nordre Boulevard 95, 6800 
Varde (lkm@lrs.dk). 
Sagro, att.: Stine Bundgaard Pedersen (sbp@sagro.dk).
Friluftsrådet (sydvestjylland@friluftsraadet.dk).

Bilag
Klagevejledning

mailto:dnsvenborg-sager@dn.dk
mailto:varde@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:post@arkvest.dk
mailto:lkm@lrs.dk
mailto:sbp@sagro.dk
mailto:sydvestjylland@friluftsraadet.dk
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Databeskyttelse

Med venlig hilsen

Kirsten Forst Hansen
Sagsbehandler

E kifh@varde.dk
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Klagebestemmelser og klagefrist

Dispensationen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af
 adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø,
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører 
sådanne interesser.

Klagefristen udløber 4 uger efter den 10. august 2022, hvor 
afgørelsen er annonceres på Varde Kommunes hjemmeside.

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk - typisk med NEM-ID. 
Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En klage er 
indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du 
klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i 
Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus - 
www.naevneneshus.dk.

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 Miljø- og Fødevareklagenævnet på e-mail 
mfkn@naevneneshus.dk eller til Varde Kommune, Naturcenteret, enten til 
adressen Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til 
vardekommune@varde.dk. Hvis du sender din anmodning til Varde 
Kommune, videresendes anmodningen herefter til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 
kan imødekommes. 

Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har 
således opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 
bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 
måneder fra afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller – i forbindelse 
med klage – af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

http://www.naevneneshus.dk/
mailto:vardekommune@varde.dk
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Databeskyttelse

Varde Kommune indsamler og behandler oplysninger om dig i forbindelse 
med behandlingen af din henvendelse eller sag. Varde Kommune har 
ansvaret for, at dine personoplysninger behandles forsvarligt. Du kan 
kontakte os på mail vardekommune@varde.dk, telefonnummer 79946800, 
eller adressen Bytoften 2, 6800 Varde. 

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Varde Kommune behandler 
om dig, og hvordan de behandles. Du har også ret til at få rettet forkerte 
oplysninger og at få slettet oplysninger, hvis de ikke længere skal bruges. 
Endelig har du i nogle tilfælde ret til, at behandlingen af dine oplysninger 
begrænses. 

Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på mail vkdpo@varde.dk 
angående spørgsmål om behandling af oplysninger og om rettigheder i 
henhold til databeskyttelsesforordningen. 

Du kan klage til Datatilsynet over Varde Kommunes behandling af dine 
personoplysninger på mail dt@datatilsynet.dk eller adressen Borgergade 
28, 5., 1300 København K.

Læs mere om vores behandling af dine persondata på 
www.vardekommune.dk

mailto:vardekommune@varde.dk
mailto:vkdpo@varde.dk
mailto:dt@datatilsynet.dk
http://www.vardekommune.dk/databeskyttelse
http://www.vardekommune.dk/databeskyttelse

