
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Kendelser: 

Deklarationer: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I  dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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U D ::3 K TI. I F T / REG. NR . .#J.

"~orhandlingsprotokollen for FredninEsn~vnet for Bornholws AmtsraadskreJs.

af

Ililel1em os underslnevne Gcl(lnlcje.c J..(1uriL~ Lure, L. 1Jyre:,::,cH::nl,

Knud sker , C:aarclej er Anuers Christian llolm, lenuuslcer l'ru..s L"gW:lnl ,

Kir1celig }'oreninG Lor Indre l.iission pua Bornholm, lCnudsker ..:logns

lJ.ildeslaug og lCnudsker Jogneraad er indzauet følGende

o V B n. 1:: Il J le O li :.i t :
L

Jeg 1auri Ls Kure overdra~;er herved:

min ..ja;lc1oLJlk:tr. I':!'. :Ju i Vnuds:c:Jr 0U,,)1, 11Vil:;:C111'":1'oe1 ,-,1' op-
2lllaalt til 680 Hl oG åf~<.lt i j 111'1;:Qnuf l.cuLliJ1Upe1:tur 1\of'occ1, .:on.e

til Knudskel' 00:';118 Gi1clesluLl2 -:::nh.:.rcel [tf }Jill.l!.le.~jc:nJ.orn, 11\1il1::011

Parcel er oplnaal L til 11') m2 oG u ['}Ji-lt i :.,.1']:011 af S~tnl'lleI.unJill-

spekto1'.

1',.1'00 1le1'11e overdr(\~o::; fri Cal' l'e:]l l es""ld 0,: \j l e iJVc)[ LugJlt.l af

2.

med 3kødernes og l)e1:1arationernes UlIsteJel:.oe dt bolaie 1:mrits Kure

1513 Kr. 28 ~)ro samt til at fri::rore Pureellen 1,0.1,1'. 1,1.'. lOlf i

Knudskel' 300n for Jen pua samme hvilonde lIwftelse med Hensyn til

Intlskra.mknin~~ i dens Udparcellerinc 08 Debygcelse•

3.
30m VederlaG for <len til Knudsleer Sogns Gil<leslaug ske te Ove:r-

dragelse af ovennu.:vnte Parce:t af Matr. Nr. 9a forpliGter 1uuget

si!,; til af dete EjenUolJl l':utr. Nr. 911 i KnulIsker 30Ljn Lil "Kirkelicr
'-'
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l
Forening for Indre Mission pna f3ornholm" nt overdl'ai~e en 110 m2 st~ .....

Parcel, der ligeledos er afsat i Uurken af lundillspehtør ~ofoeJ.

Paruellen er overta~et af ~yhVerVenle oJ ovurJru~es fri ioy fante-

:.;u:ld.

"Kirl(eli~ II }'orenill:": for Indn; IIiu:lion pan DOl'nllolOl" o'ler-

drager derhoG SOln Vedcl'lc~g [Ol' de fra Luuri t8 Y..Ut'O 0<.3 l'JluJsker ;;

GilJeslaug erl1vervou,.: l'e:.rceller til G-ao.l'utJjer Andrea~) CLri: ..i"/,iun

Hurtkorn 2 Alt., 0[, fri l'or J:unte[,~l.l; U.OH er oV0rtaljot af ~J'llve

ren.

~\ .

draGelse uf l.u tr. 111'. Ic i l:nuclslcor ~;oGn fOl'pligter j og rni_~ ov~~r

I:nudsker Gogneraad til at pa,;lc.Jgue Jenne fclreel o:.: Llen iJul df mi'
\ ',

Jorn l.!atr. Nr. lu i KnuJsker 30~n, der Iaocl c;..;t gru..tl::;er til Jlo.tr.
l

og clet nuvll;rende Ibtr. llr. 9a, moJ lf0rd til JOGllevojcn, cl,.;r før8 \

Jyd om Knud..;ker Kil'l:o, mod VC'-lt til JOL)1ovejen, JUl' fru /;h'ken

mod Jyd samt i en .J~rtJe u[ 80 i.iot<Jr, rc"':;llet fra l~l'DJ:ton lilell(~lll

JOfLlLlon00 S0011evejen CJyd om Kirken, den 1l~.Ltols'-=, 81., Ollll.teldLe De

ikke maa bebY8~es 01101' lJeplnnte;..; uden .i.ertil intlllcnLet 3w:ltyklce

Jlilluus}cer ...loGllel'C~ud •
,-o.

Skoderne 0[" lJuklul'C.l.Lionel'lle vll V'~.1·G nt uuCJtecle inuen

ef f er at der er Iiled,~el t App:col)ution pULt .I ,l:ccellel'llc~ Ud:..; tyknin:.

7.
Alle Omko:..;tninccr fortUllcllle :!,cd r..1r<..:c]le1'nes UJstylrnin~, n""l'-

vWl'ende Slut seduel, Jkødorne s oL: J)cklara tioncrnes UListeJelse, J temp

lill~ og TingL.vsnin~, udredes iJ. [ Knuclsl<:cr JOi~neraad.

Knudsker den 1. Juni 1923.

1"turi L s Kure Anuy. Cl ll'. II olJIl

L. liyreL:uul'J Kn:u.i.lsker .Pn'uste;.juuru.

for Knu(lGl.er GilLleslaug for Knullbkel' '-'ognel'aad

Clt1'. A. llyJer

OldcrrnallJ PrnJ.
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for Kirkelig ~oreDinG for Ind~e ~lssion paa Dornholm
16/6 1:)23

1'i.C .llansen

p. t. r'oTualHl
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A.rSKRIFt

.. tr. nr. la Knwlaker 80gD .A.JlØlolcterl

ho4n1q8J'.UITne<t

r.r.anin&80yerenakomøt
ste.pel- 0' i.b7~r1
lo ...lU'. 140-19'.57.

Undertegnede glr4ejer Andreas Ohr1$t1an, Holm, Knu4sker erklarer sig
'Y1111gtil. eolll.e~er af·matr. nr. la at hudsker .ogn, at lade et a..eal

~ al d.tte matr. nr. '"d., tor at 8iltre 4enfri bel1"enhe4 at. Knuø...
1t1I'ke.

Arealet b•• krive. sAle"eø.
En'10 _ bred bramme oakrlng aen »ordre 0' Yeatre klrke~.~.
Jredn1n8eft har føleen4e omfal1&.
Arealerne aA l~k. beblSg.. eller beplant.. med udalc1 ••«e1accende

"beplantnl~. 118880m 481"heller ikke pi. arealem. IDA~I'iq.. tnne:tor-

''-.. aatoratatloner. telefoh- og telegraf.aetGr 04 l1øende eller op.-t", •• k

r.t a4.alg.steder. Tosne til beboelse eller opbevaring at r.~8kab.l', ~,
bring.. lIødd1ngert attQ14ødJnser eller l1anen4e .UDh.4.:to~.t1rre:n... ..n-

.tande. Der mA 1 de~ hel. ikke tor.~ ••"'rlneer l 4ea au b••"_". 111.

•tand. der k~ T1~k. ekam.ende eller h1n4~.ft4. for u4.ilten t11 eller fra
kirken. J'orbeholdz At træerne lange rror41"ttk!rkegård~.~t.ld•• hyer"
andet inden 1/' 1952. I tilfælde at at g!:-dena nu....rende 'blp1nger ekuJ..

le brmnde. flytte. diaae øl langt ~ort fra kirken. Gøm tordr •• efter Der*
Yar~nd. deklaration, tor øl vidt det kan øke u.4en afdrag 1 bran4.... v&D-

,

Ktu. NK. ø<.·O::C: 7o
11-.5

Jør fredningen krwTea inaen erstatn1ns.
Jeg, el" enig 1. at ovenstående fre<lnlqetl1bud t1n,ly... " 81n

tornæ-.nte ejenaoa. dog Uden ud,1tt tor mig.
Påtaleberettiget er fre4n1n«anævnet for Bornholms amt.rld.tre4.

og men1,hedsrådet tor T~u4$ker sogn.
Knudoker, aen 19/5 1952.

Andr. O1:u-. Holm.
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Idet fredn1nganæynet modtager og lodkenaer foranstående fredn1~S-
tilbudt b.atemm •• det, at t~.da1ng8n Til ~re at lyse P4 ..tr. nr la
af K.."1udakersogn. Tv!ad f1ens.Yll til r...:rtalaer og eervi tutter henv10es til

e jendonmlens blad i tingbol;en.

J?rødn1nesnævnet :for .Bornholms Amtørådsy..red s ,

den 2'/4 19)').
3. Haesint::

Indført i da4..~bogsl1tor l'ctøKr~ds nr. 2?, Røl'UUtkøbstad m.v., den

25. april 19~n. Lyst. fJ.'in~bo~: ild. KIl. I Bl,.4!1 Akt-l .:ikab A nr. 64"':>

b~kr~ftelseaf genvart

2 kr o 0l'e.

/ S. FOB8Wft Poulsen •

t.
Afskriftens rigtighed. bekræfte ••
vomIDeren 1 lieksø købøtan m,v't den 24. maj 1961.

~~

S. Hassing

:



•

:
~,

f
I

Rl:b. Nit i~3YO7Y

A P S K R I F T.
Matr. nr. 9a, 9m, 43b, Anmelder:
95a og lolf Knudsker sogn Fredningsnævnet

lredningsoverenskomst
stempel- og gebyrfri
lov nr. 140-1937.

Undertegnede gårdejer Carl Oonrad Andersen, Knudaker erklærer sig
villig til, som ejer af matr. nr. 9a af Knudsker sogn, at lade et areal
af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed af Xnudsker
kirke.

Arealet beskrives således:
En trekant nordøst for kirkegårdsmuren begrænset af byvejen mod

nord og vejen til gården, 20 ID fra kirkegårdens nordøstre hjørne.
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges el~r beplantes med udsigt.ødelæggende

beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transfor-
matorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes
skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber,
anbringes møddinger, affaldsdynger eller lignende skønhedsforøtyrrende
genstande. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående
tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller
fra kirken.

For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenstående tredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds

og menighedsrådet for Knudsker sogn.
Knud sker , den 19/5 1952.

O. Andersen
IIdet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fredning •.

tilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr. nr. 9a

.... "' ....,
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a1' Knudsker 80gn. Ued bensyn til hæftelaer OB ler'fltutterhenvi ••• til
.~.n4o~.na blad 1 ttngboien• ta

Fredn1nganævnet for Bornholms Amtar/,.dskred., t

den 2'/4 195'-
s. Ha.nine

Indført 1 dagbogen for ret.kreds nr. 25, Rønne købetad •• ve• 4 ..
25. april 195'_ Lyat. T1ngbOSl Bd. In. I !l. 14 Akt. Skab D nr. 1'7.

J. Aemund I B. 10•• = Poul •••

bekræftelse at genpart
2 kr - øre
to kr. ,

f
I
!
I

I
t·

~ .
"I

Afskriftenø rigtighed bek.l'IIttes.
Dommeren 1 N.kø. købstad ••v., den 1. ~un1 1961.

~~

s. Hae81nc

-e



Rl:b. NK. i;;'" "I; -- .

,-
"tr. r...~. 91 Ce 'in Knuitnker f:06n

A F S K TI I P T.
.Anmelder:

l!'redn1nesnævnet

lov nr. 140-1937.

Undertef~ned.e "K.irkelig forenlng for indre .mission pu. Bornh.olm" er-

klærer sig villig til, som ejer af matr, nr. 91 og 9n at Knudsker sogn. at
~ade et areal at dette matr. n~. frede, for at sikre dell fri beliggenhed af

Inudsker kirke., AreaJet be~krivea saledes:
Hel arealet.

l
t

Fredninp,en har følgende omtangl
Arealerne må ikke bebyeees eller b~pl~ltee med udsigts0delaggende

beplantning. ligesom der heller 11cke p~ arealerne må anbringes tranafor-
Ilator;.:d;ut i 1:>11er , telefon- og tatlegrafU'.aater og lignende eller OPlMttes eku-

re, ud3a~gssteder, vogne til bebocloe.~llar ppbevar1ng af redskaber, azi-
bringen wød~HneI', 3.ffå.ldBd~ger elle-r licnf:nde skønhed.sforstyrrende g(~n-

sta.nde. Der må 1 det 11ele il~ko forcta.l.;ea r~nd.rinD:~r 1 d.en nu be~ft..1e::::nJ.e.; til-

'tand, der kan virke akæmlllendeeller hlndrer.de for ndsigten til eller fre.

kirk(,Ul.
~' Por fredningen kræves lngan ~rstatning.

Jeg er enig 1, at ovenstående tredninestilbud tinglyses på min for-
uævntie ejendom, dog uden udgift tor mig.

Påtaleberettiget er fx'sdningsnævnet for Bornholms amtsrådakreds og
menighedsrådet for Knudøker sogn.

Knudoker, den 16/6 1952
Jr. Olesen 31gh Jona. Oneson VaId. Pedersen Emil Munoh .Niels Ha..neen

J. Lund Johs. ~ad8an Aksel D. Christensen.
I' Ovenst~enda unJerakritter udiør den samlede bestyrelee.

--
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Idet fredn1ns:øruevnet 1II04tqer oc godkender foran.tå.ude t"~
tilbud. b•• temmes det, at freantneen vil YMre at ly •• på .. tr. nr. 91 OB

9» af Knud.ker sogn. Med hena,r.ntil hæfteloer og servitutter beftvl... 'tl1
.~.ndommen8 blad 1 tingbogen.

'redningsnævnet tor Bornholms Amtarådekredo,

den 2'/4 195'.
s. H'a181ng

Indført i dagbogen tor r..tekrede nr. ?5, Renne købetad m.v •• 4.u
25. april 1953. Lyat.Tlnsbol' :Bd. Kn. -II m. 582,5B4. Akt. Skab L nr. ~j

Love for Kirkelig tor.mllS for indre td. •• lon på Bornholm Ol 2 ud-
.krifter at .ammes forhar1411neeprotokol forevist. ~

J. Aøund I S. JOBau. 'oDl.en
fbekræftelse af genpart,

2 kr - øre
to kr.

Aføkriftena rigtighed bekrette ••
»ommeren 1 Nek •• k.bstad a.y., den 6. juni 1961.

~f!
ee

,, . ..

_I" IN'" ' I ...... ·



REG. NR. il3"u "'/~

'. A F 8 K 1\ I F T.

Matr. nr. ()h og '9k Arh'lfelder.

t•

Knud••er sogn. F.redni~~anævnet
Fred.ningsov~rc1).'komet

Stempel- og $eb1rfri

lov nr. 140-1937. '
Undcrtc[,neCfc Xrn.lr1Fjrer 80gnekQmmHne erklærer sig villig til, som

ejer a.f f!a.tr. nr. 9h oe; 9k af. K'l'ludsker sogn. a.t l1'\de etvareal at dette
matr. l'lr. frode t for a.t ~~.kreden fri he11Lu~enh.d at Knu:4BJcerkirke.

Arealet beskrivne Buleden:
Uole a.renl~t.
Fre~ningen har f0leende omfang:
Are~lerne ml. ikke bebygges eller beplante s med'ude1stsedelllggende

beplantl'11n;;. ligesom ':ler heller 4>kkepi arealerne mi$.an.br1nses tianstor-

matcl·sts.til)ner. telefon- og teleerafroaater og lignende eller oput·tes

sil.I1l-e:, :.ld~alg8eteder; vogne til 'beboelse eller opbevaring af redakaber,

anbl":i.ngas mødd.inger, a.ffaleS.dynger ell!)!,' lignende ekenhedsf'orst1rrende

genstar~d.•• Der må. 1 det hele ikke foretages ændri!lf;er i den. nu bestående

tilct.ol'Hl, der kar.. virke akUlti:m~uH'1e eller h11"drende for udsigterL 111 eller

Fer rre~ningen kræveø 1neen erøtatning.
Jer; er enig 1, at ovenøtåeD.de fredn1.:o.gotilbud t1na1y ••• på min

Phtaleberett1eet er fredningsnæTnet for Bornholms amtarådokreds

Knnds'kør, "-en ;~5/1o 1952.
For Knudaker Sogneråd pr. Rønne

I('e'~ :fredn1ngsnæv"t'll3t modta:.;er og godkender foranlIttiende .f'redn1ngs'

tilbud. b-e3t~(:;1'l'leS det, at fr~d~dngenvil v:.ereat ly•• på matr. 1'11". 9h

og 9k af Knudsker DOen. Med hensyn til de ejendommene påhv11epQeJ.rvi-
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tutter og pantehefteluer henYis.s til t1ngbolsbladet.
Fredninga:navnet tor !ornhol ... Amt.råd.krede,

den 22/8 1953.
s. Bassins

Indtørt 1 dagbogen tor retskreds nr. 25 Rønne kebltad a.y •• den
25. august 1953. tJat. T1nsbosc Bd. En.II Bl. '96.580 Akta Skab L nr. 468
Udskrift a~ Knud.ker kommune. forhandling.protokol for ••let •••

/ $. l~•• wn Poal.enJ. Aam.und
§ kr.
§ n

§ 141 '"II
iJJ .. 2.-Iii

Ialt kr 2,-
to kr.

t.

Afskriftena rigtighed bekræfte ••
Dommeren 1 Nekøø købstad m.T" den '0. maj 1961.

(1 l .

~4
S. Haø81ne

.•\
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Afgørelser - Reg. nr.: 00113.00

Dispensationer i perioden: 22-12-2003
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Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret '
Haraldsgade 53
2100 København ø

,

'~, FREDNINGSNÆVNET..

Hovedmodtager
Menighedsrådet for Sct.
Knuds Kirke
v/menighedsrådsformand
Birgit Platz
Kærbyvej 18
3700 Rønne

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245

MPSI0900/Sagsbeh. HER
Deres j.nr.

22. december 2003

• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til arealoverførsel af
500 m2 fra matr. nr. l-a til matr. nr. 114 Knudsker. Projektet er nærmere
beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at området er omfattet af en den 25. april 1953 ting-
lyst deklaration lyst 25. april 1953, hvori blandt andet er bestemt:

En 80 m bred bræmme omkring den nordre og vestre kirkegårdsmur.
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplandtning, lige-
som der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer [m.m] ... Der må i
det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende
eller hindrende for udsigten til eller fra kirken ... "

•
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation til udførelse af projektet på vilkår, at den i forbindelse med
arealoverførslen påtænkte parkeringsplads anlægges uden skiltning, bås-
markeringer og lysstandere.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt
den ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfo-
rening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En tilladelse måe) ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen
ikke udnyttes medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.



"

Side 2/2

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra
andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms
Regionskommune, Miljø og Natur og Danmarks Naturfredningsforening,
Set. Knuds Kirke v/sognepræst Jens Kaltoft, Københavns Stiftsøvrighed og
landinspektør Jan Pedersen.

I" ,. F. Sehønnemann

Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret
Til Deres orientering.
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FREDNINGSNÆVNET

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Lars Lilholm og Dorte
Walter
Stavelund 24
3700 Rønne

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

- g MAJ 2006

MPSI1321/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2006-19.5
Deres j.nr.

3. maj 2006

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 9-1 Knudsker, beliggende Stavelund 24, 3700 Rønne, at opføre en
carport og et udhus samt en hævetoverdækketterrasse. Projektet er nærme-
re beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 25. april 1953
tinglyst fredningsoverenskomst, der fastsætter blandt andet:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning ... Der
må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæm-
mende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

"

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation til udførelse af projektet på vilkår, at bygningssider males

• hvide, at taget belægges med røde tegl, at vindskeder males bornholmsrø-
de, samt at carporten placeres 2 m bag den eksisterende bebyggelses faca-
delinie mod offentlig vej.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt
den ikke er udnyttet inden 3 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnet af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig inte-
resse i afgørelsen.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne.

le Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En tilladelse må
ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen

S,N ~ - r2l .0:) :::Jte~
Ib



•

ikke udnyttes medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende
Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget Deres klage fra
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan fin-
des på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk/klagegebyr.htm.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra
andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Born-
holms Regionskommune, Natur og Miljø, Danmarks Naturfredningsfore-
ningog Menighedsrådet i Knudsker .

F. Schønnemann

• Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret
Til Deres orientering .

•
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NATUR OG MILJØ

Fredningsnævnet for Bornhohns Regionskommune
Damgade 4a
3700 Rønne

Modtaget

12 APR, 20%

11. april 2006 Retten I RO!',"

• Opførelse af carport/udhus og overdækning/hævet terrasse, Stave1und
24, Knudsker

Regionskommunens Plan & Byg for Lars Lilhohn, Knudsker, søgt om Fred-
ningsnævnets tilladelse efter fredningsoverenskomst tinglyst 25.4.1953 til at
opfore carport/udhus og overdækning/hævet terrasse på ovennævnte ejen-
dom matr.nr. 91, Knudsker.

Ejendommen, der er 790 m2 stor og bebygget med et 95 m2 stort enfamilies-
hus med udnyttet tagetage samt et 14 m2 stort udhus, ligger ved østsiden af
Stavelund over for Knuds kirke.

•
Nord for huset agtes opført en 16,5 m2 stor carport og et 16,5 m2 stort ud-
hus, som sammenhængende bygninger forskudt for hinanden. Bygningerne
udføres bræddebeklædning og med 45° sadeltag med røde stålplader. Alt træ-
værk males hvidt. ,.

Ved husets sydgavl agtes opført en 17 m2 stor overdækning med terrasse ud
for tagetagen.

Fredningen indeholder bl.a. bestemmelse om, at arealet ikke må bebygges
eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke
på arealerne må anbringes transformerstationer, tclefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbeva-
ring af redskaber, anbringes møddmger, affaldsdynger eller lignende skøn-
hedsforstytrende genstande. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den
nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten
til eller fra kirken.

FredningSnævne~t
for ~

BornhOlms amts frel.Lkredfi

.<ovlokkcn 4

Tejn

3770 AI:lr1ge

Tlf.: 56 92 00 00

Fax: '56 92 ':18 16

E-mali:

naturogmIlJoc@brk.dk

'hww.lJrk.dk

CVR: 26-69-63--18

p enhed: 1.003.307.214

mailto:naturogmIlJoc@brk.dk
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Umiddelbart nord for ejendommen ligger en parkeringsplads. Kirken opleves
som element i landskabet især fra de offentlige veje nord og syd for kirken.

Regionskommunen vil ikke modsætte sig en eventuel dispensation til det
ansøgte på samme vilkår, som blev stillet af Fredningsnævnet i tilladelse af
24.8.1977 til ombygning og modernisering af huset, nemlig:

• at bygnings sider fremtræder hvide,

• at taget afdækkes med røde tegl, og

• at vindskeder males bornholmskrøde.

Der vedlægges et oversigtskort og kopi af sagens dokumenter .

• Kopi af dette brev er sendt til Knudsker Menighedsråd, der er påtaleberetti-
get i henhold til fredningsoverenskomsten, med anmodning om en udtalelse
senest 1.5.2006.

Med venlig hilsen

8~-~~
Gerda Kofod

Direkte tlf.: 5692 2053

E-mail: Gcrda.Kofod@brk.dk

Bilag:
Oversigtskort
Kopi af sagens dokumenter

mailto:Gcrda.Kofod@brk.dk
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_Gerda Kofod

Fra: Kell Olsen

Sendt: 7. april 2006 12:42

Til: Natur & Miljø

Cc: 'Iilholm@mil.dk'

Emne: Ansøgning om tilladelse fra Fredningsnævnet.

Kategorier: Journaliseret

Plan & Byg har 29. marts 2006 modtaget ansøgning om at opføre en carport/udhus på 34 m2, samt en
overdækning på 17 m2 og hævet terrasse på 17 m2 på ejendommen

Stavelund 24, matt. nr. 9 l, Knudsker,
vejkode 4101, ejendomsnurruner 203806,
tilhørende Dorte Walter og Lars Lilho1m,Stavelund 24, 3700 Rønne.

~jendOmmen er omfattet af en den 25. april 1953 tinglyst kirkegårdsomgivclse fredning, og fordrer
derfor inden der kan meddeles byggetilladelse, at Fredningsnævnet kan meddele tilladelse til det ansøgte.

Sagen fremsendes til Fredningsnævnets behandling

Ansøger er i email orienteret herom.

Venlig hilsen

Kell Olsen
Byg ningskonstruktør

Plan & Byg
Skovløkken 4, Tejn
3770 Allingea",.'~Y.:J..'iY.._l;Jrk.dk

~
'. I

..~ Bornholms Regionsl{ommunc

Telefon: 56922121
Kell.Olsen@brk.dk

Oplysninger vedrørende vedhæfininger:

Ansøgning om tilladelse til opførelse af terasse (547251). TIF
Brev med ID: 547251
Journalnr: 02.30.00PI9-0303
Sagsident: 073-9L
Sagsnr: 116214
Brevnr: l
Doktitel: Ansøgning om tilladelse til opførelse af terasse og carport - Stavelund 24 Knudsker
Indhold:
Medarbejder: JOFLMOR
Dok. Dato: 27-03-2006eSvarfrist:

FredningSnCf.};;~net .~
for I, C/"6.

Bornholms amts,J(Sld I gskreos.
10-04-2006

mailto:Kell.Olsen@brk.dk
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Bornholms a
Bornholms Regions Kommune
Natur & Miljø

Stavelund 24, Knudsker
Matr.nr. 91,Knudsker

JNr.
Mal. L 1000

Dato: 10042006/120958 lnit.: gekof



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
René Mauritsen 
Stavelund 17, Knudsker 
3700 Rønne 
 
r.mauritsen@gmail.com 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 20. juni 2018 ansøgt om tilladelse til at opføre en hævet 
terrasse med svømmebassin på ejendommen matr.nr. 1-a, Knudsker, beliggende Stavelund 17, 
Knudsker, 3700 Rønne. Projektet, der ønskes opført på den side af ejendommens stuehus, der 
vender væk fra den nærliggende Sct. Knuds Kirke, er nærmere beskrevet i det materiale, der 
er sendt til fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på følgende kortudsnit: 
 

 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af en deklaration om kirkeomgivelsesfredning, der er tinglyst den 
25. april 1953. Deklarationen fastsætter blandt andet:  
 
”… 

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom 

der heller ikke på arealerne må anbringes transformerstationer, telefon- og telegrafmaster og 

lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber, 

anbringes møddinger, affaldsdynger eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i 

det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller 

hindrende for udsigten til eller fra kirken. 

…”  

 
Bornholms Regionskommune har til sagen optaget fotos af de nuværende udsigtsforhold ved 
ejendommen, der er tidligere præstegård, og har oplyst at projektet ikke vurderes at ville blive 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-14-2018  
Den 24. juli 2018 

mailto:r.mauritsen@gmail.com


synligt fra kirken eller kirkegården. Projektet vurderes heller ikke at ville være synligt fra vejen 
i sammenhæng med kirken, da det vil ligge skjult af bygninger eller bevoksning.  
 
Danmarks Naturfredningsforening har ikke udtalt sig imod projektet.  
 
Miljøstyrelsen har vurderet, at projektet ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af 
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven, meddeler nævnet herved dispensation til 
udførelse af projektet som ansøgt.  
 
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at projektet ikke vil fremstå skæmmende eller hindrende for 
udsigten til eller fra kirken. 
 
Afgørelsen er truffet af nævnets formand, da projektet, som ansøgningen angår, skønnes at være 
af underordnet betydning i forhold til den omhandlede fredningsdeklarations formål, jf. § 10, 
stk. 5 i bekendtgørelse nr. 842 af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 
udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Opmærksomheden henledes på, at det kan være nødvendigt at indhente tilladelse til projektet 
fra andre myndigheder og påtaleberettigede, herunder Knusker Sogns Menighedsråd. 
 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klage-
fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fri-
sten til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, og 

http://www.naevneneshus.dk/


 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og 
organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af 
Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort 
i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. 
februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 
digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om 
gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1)  klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2)  klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3)  klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi   

klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1)  der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 

projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, 
eller  

2)  klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet 
afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager 
har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
 
Modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks 
Naturfredningsforening, Foreningen Bornholm, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening og 
Knudsker Sogns Menighedsråd. 
 
 

Henrik Engell Rhod 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/

	Forside
	Fredningsnævnet 01-06-1923
	Bestemmelser

	Kendelser 23-04-1953
	Bestemmelser
	Bestemmelser
	Bestemmelser
	Bestemmelser

	Kort
	Dispensationer 2003 - 2006
	Dispensationer 2018

	Reg: 
	 nr: 00113.00

	Navn: Knutsker Kirke
	Bemærkninger: 
	Domme: 
	Taksation: 
	OFN: 
	Fredningsnævn: 01-06-1923
	Kendelser: 23-04-1953
	Deklarationer: 


