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n2 bb, Vesteroarie soen
sto~pel- gebyrfr1

• Ar('alt t beskrives sAl<.deru

T,n 30 .r: bred brmmme orl1,:r1-n{~kirktgnrdon nord. syd og 8at.

a~ ~pti;e mntr. nr. tre«e. ror ~t 81kr~ ~p.n fri bflli~~enhed at V•• termarie
e kir1-:c:.

I.,
FrG.dn1r....~cn har felgende of1fan, I

Arol11carnr.nh ild.o;t" beb~~c[:el!J ·"1"l.fll%' beplantes EeCl ud81It.ød.leeet.en\~e

l' ber-1J.ntnin.:-;" J.1f:::esom.der heller 1kII,"&på. arealerne mll. "nbl'ln~e. transfor-

mator'3t·~1.t1 onpT', t~lefon- oEJ, telAi:rafrr'&.f,ter oe l1en~nde .11&r opeffl1.tea

G. Cordua

.~r,brit1i'·(~S IlW 1(lin~er, affald&(1~.:n.:·,t>r "~lJpr llenerdh9' SklJnhedetorstyrre:n4e

eenst'rinde. 'Der mf~ i (~C!t h~l#' 1ki<e 1~c.!"et.~(·ea ~ndringer :1. d,cn 1'1.U 'beøt6.ena.c

e> tllfd;and. der kan

e trtl, kirken.

Por f.redningen krævee inr;fJ1'1 c.x's'tatn11'2G.

virke eøtl'tmerH;ln eller hi'l\'ren~e for uacigten til eller

_' Jo:: er en1c i, a.t ovenstående :t"recln1nI;8t11bud tinglyses pi," min

fornrovntc e:jondom, dog !ld.en uat'~.ft for mig.

Påtaloherettiget er fretinl1lE.:snævnet :f'or Borl~hoJms amtS1'ildukreds oG

m8n~.L';}: er'f &):'11det for Veatsrmarie sogn.

Vestermario, don 19/5 195?.

Idet fl"edn!.nl·smr·vnflt fJodtd.cor Of; gOdkerdler foranstående trednin,tr,e-

tl1bw~. bHlllItemmes det, at fre.Jn1nf~øn vil v!t1re ø,t l:y,;,)t. IJt .• m.~tr. nr. 82a

af V~H3tel·rr.11riesogn. ~1edh(msyn til hættAl" er og 8erv1tutt(~r henvloes til

ejen<1{.;! .;lien~blød 1 tingbogon.
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Fredningsnævnet for Bornholms Amtsrådakreds,
den 23/5 1953.
s. Hassine;

Indført i dagbogen tor retskreds nr. 25 Rønne købetad m.T., den
25. april 1953. Lyet. Tingbog: Bd. Vm II J1. 756 Akt: Skab A nr. "l

F. Asmund / S. Fos.um Poulsen
bekræftelse af genpart
2 kr - øre
to kr.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Dommeren i Neksø 30. maj 1961 • •
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~ Matr. nr. 87x V.atermar1ø sogn. Anme14ert:

FredningsMYnet.

stemlel- og gebyrtri
lov nr. 140-19'7.

Undertegnede menighedsråd for Vesteræar1e soen erklærer 81, v1111,
til, som ejer af ma~r. nr. 81x at Ve.termarie logn, at lade et areal af
4ett. matr. nr. trede, for at sikre den fri b.116sermed at Ve.teraar1.

• Arealet b.skrive. _llede.,
el

lUe arealet af matr. nr. 87".

kirke •

Jredningen har tølgende omfang.
Arealerne må ikke bebygge. eller beplante. me4 Ud81S~ ••d.le88.nde

beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbring.. tran.tor-
matorstat1oner. teleton- og telegraf.aster og lignende eller op .. tte •

•kure, udsalg.steder, vogne t1l beboel •• eller opbeTar1ng at reaakab.r,
anbringe. møddinser, affald.dynger eller lignende økøDhedøtorat,yrr.a4e

e) genstande. Der lIå 1 aet hele ikke foretage. ændriqe:r 1 den au ' •• 1••4•

.tt tilstand, der kan virke stammende eller hindrende tor ~d81gt.n til eller
4t, fra kirken.

;

'I' Endvidere forpligter llen1ghedør,:,det e1B til i samme omfan, at frede
kirkens arealer omkring kirl.egården.

Arealet 87: må dog beD1ttes 80m affald.plads for V••termar1. kirke-
gårA, indtil overfladen kommer 1 hejd. med det omgivende terræn.

:for fredningen krav •• lJ'J8en eretatninc.

V1 er enige l, at OTenst ende frednlngøtilbud tingly ••• på fOrft8Tnte
ejendom, dog uden udC1ft for men1chedørAdet.

tt Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Jornholme a.t.råd.~r.d.o,
menighedsrådet tor Veetermarie sogn.



Det bekJ"ltlt' •• af tOl"Dlea.n, at UD4.... ltl'lv•.,.. "ps- 'et ........ ,
~r

aen1&he4erA4. . . .

V•• t..nan., den 28/1.0 19S2.

8. Ohr. Marker AI1I »eller Jono JI~o:nh 4. Lu.n4 ov. 1:38118,. __ •

fOb""

DaaQ Iras LaU,.. Du ~~ør.n"n.
])et b.'kJ'ørl'f't.•• at una.røkriverne ude-J." 4.t Gud.ae =_:lshe4 1 Md

1Ø14....·~.1.. at eocn.,nsten, , ... tOI' Lundt •• har .:raoorl •• fra t Jo
-o . e

Y•• 'ONU'1. tor tlthtD. . .

f••termø1e .. 1g!~.dari4 14/11 1952.

A. I1ttllel"t.... •
Idet tndnlntteJl!l.."et modtager Ol.&od~.n4.r torø.~.D4. ~ ..

Ulb ... b•• te.ea det. at fre4n181en v11 ..... at ly•• pi _'r. u. aT.
at ~••termarl. 806ft. lo~t 1 akt •• kab A ~'1

Pr.'nlnc ... ne' for .Bornhol•• Amteri4ekre4a, de.n 1/12 1955

s. Ha•• ina
De, t11tI'IHt•• , at MnæreJUl. tredJl1n,otl1btUltlDil,... .. .. ni.-

""atlttentle pA_'1'. IU'. 81x at ' •• 'e"""r'l. 80gft. 40B .e« telgeD4. f....

bebold. .4t
1Ji leq. areale' &4r.1n18\r.:r•• af de klrkels.c. lIIIa4s.p.e4e •• tøf_r

kirkeminister.let dog uanset ~ren4. deklaration atl.rel ..... b~
'til eYftntuGl opførel ••• t _,ping.,. pti.a1"eal.t. tor ., nd" 41•••• ni ',.)
tjene kirte11,;e toNAl,.

Fr.dn1nn8deklarattonen \ortfa14.r 14.' o.fans,' •• t d.klarati ....
OMfattede arcalor lnddrage. un4er k1~k.g'r4.n.

Klrke.tAisterl.'. den '1. ha3 1956.
I.M..' •.E.J.

torben Jensea t~.
S In4tør\1 dagbogen tor retloft 1 lenne 4en ~1 19'1 1r~
§ !1ngbolt M. III 11. Ak", Skab I tu'. '97

I P, A-un4~ 14 Af8k~1t~.n.~lctiCh.'. ~.~t~•••
2 Doilwe,.otJ1 N.kø købetM a.\" •• dea ll. ~..ål 1961•
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Afgørelser - Reg. nr.: 02044.04

Dispensationer i perioden: 16-05-1995 - 27-01-1997



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskredse) Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4A . 3700 Rønne

Telefon 56 95 01 45 . Fax 56 95 02 45

Sag nr. 12/1995
. MoafagetJ

Skov- og Naturstvrers€n

; 7 :,Jlfj, ; 1~1C~"'I .. 'hl ~....,.,Den 1 6 MAJ 1995

Bornholms Bygnings Konsulent
v/Leif Koefoed-Jespersen
Gartnerbakken 1
3720 Aakirkeby. GENPART til, Skov- og Naturstyrelsen

til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J.nr.
+ bilag

Overfor fredningsnævnet
tilladelse til at opføre
af matr. nr. 82-a Vestermarie ved Vestermarie Kirke.

har Vestermarie Menighedsråd ansøgt om
et 60 m2 stort redskabshus på en parcel

Det fremgår af sagens oplysninger, at redskabshuset ønskes opført
til erstatning for den eksisterende bindingsværksbygning belig-
gende på selve kirkegården. Denne bygning agtes i stedet indret-
ret til velfærdsrum, toilet og kontor samt ligkapel. Redskabshu-
set placeres på en 625 m2 stor parcel af matr. nr. 82-a Vesterma-
rie, som menighedsrådet har erhvervet til dette formål. Parcellen
er beliggende op til den østlige kirkegårdsmur. I forbindelse
med projektet etableres en 4 m bred åbning i nævnte kirkegårsmur
for at skabe forbindelse mellem kirkegården og redskabshuset. I
denne åbning monteres en jerngitterlåge. Redskabshuset udføres
med facader beklædt med lodrette trykimprægnerede brædder en på
to. Tagkonstruktionen udføres som sadeltag med 40° hældning. Ta-
get beklædes med røde tegltagsten.

Ejendommen er omfattet af en fredningsoverenskomst lyst den 25.
april 1953, hvori bl.a. bestemmes, at arealet ikke må bebygges
eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der
heller ikke på arealet må opsættes skure til beboelse eller opbe-
varing af redskaber eller anbringes lignende skønhedsforstyrrende
genstande. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu
bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for

\1r;mm:!-I1f!~4tgtentil eller fra kirken .
.,,'l·ou- IV' l1\. r " i-o ,;, ty'·n~",un
'.J .. \. _ .1..... ol .. ,J~ .. Jo. ' • L\..t.l.l..J"'"

I!H :;;~ \Q.\ \ / lo - 00°/
\o~
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Bornholms ~~aoflt

::::: 1 1 APR. 1995

fullltil1 i Rønne

Fredningsnævnet
Damgade 4A
3700 Rønne

Teknisk Forvaltning
østre Ringvej 1

DK-3700 Rønne

Tlf. 5695 2123

Fax 5695 2142

Sagsbehandler:
Jørn Tindborg
56952124 klartone 215

Deres ref.:
02.00.00GOO
2292-024K

Vor ref. :
8-70-21-2-409-27/94
ve82a.brv/jt

Dato:
1 O APR. 1995

Vi har i dag skrevet følgende til Aakirkeby Kommune, Ravnsgade 5,
3720 Aakirkeby:

"Redskabshus ved Vestermarie kirke.

Amtsrådet giver hermed tilladelse til byggeriet.
Tilladelsen blev annonceret lørdag den l. april og kan påklages
indtil mandag den l. maj, jævnfør vedlagte klagevejledning.
Kommunens tekniske forvaltning sendte den 3. marts en ansøgning
hertil fra Vestermarie menighedsråd.
Menighedsrådet søger tilladelse til at bygge et redskabshus på en
parcel af matr. nr. 82a, Vestermarie.
Ansøgeren oplyser,

at man har købt en parcel på 625 m2 af landbrugsejendommen Ve-
stregård, matr. nr. 82a, Vestermarie,
at man vil bygge et redskabshus på 60 ~ på parcellen, og

- at redskabshuset udføres med facader med lodret bræddebeklæd-
ning, en på to, og sadeltag beklædt med røde teglsten.

Det ansøgte forudsætter en tilladelse fra Amtsrådet, jævnfør Lov
om planlægning, § 35, da parcellen ligger i landzone, og en til-
ladelse fra Fredningsnævnet, da parcellen er omfattet af en ting-
lyst fredningsdeklaration.
Amtsrådet har på denne baggrund givet landzonetilladelse til det
ansøgte og anbefalet Fredningsnævnet at dispensere fra deklarati-
onen.
Vi har sendt en kopi af brevet til ansøgeren, Bornholms Bygnings
Konsulent, Fredningsnævnet og landinspektør Ivar Jørgensen, Sva-
neke.",
hvilket herved meddeles.
Amtsrådet kan anbefale en tilladelse til redskabshuset i henhold
til fredningsoverenskomsten.

med bilag vedlægges.
Med venlig hilsen

~
~2,L?-{I/'

W'esterdatH
JdVAln.fnrrnann

p;J lA Vf}J.se
fCI;a1t~~n·g~het

2

_ En kopi af ansøgningen



TELEFON 56 97 47 47 TELEFAX 56974585

--OK:G1N.Al~ ) )
S~S .~F : O
K.'JiPt TiL ;

3720 AAKIRKEBV, 0""'3 • 3 •1995
JRNR02.00. OOGOO

2292-024K
SAGSBEH: F. Rønne-Nielsen/
ETB: 2292-024K

AAKIRKEBY KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

GIRO 6 40 57 03

BORNHOLMS AMT
Teknisk forvaltning
østre Ringvej 1
3700 Rønne.

L ....J

tt Redskabshus på matr. nr. 82A, Vestermarie sogn.

Hermed følger planer vedrørende udstykning og opførelse af redskabs-
hus til Vestermarie kirke, på del af matr. nr. 82a, Vestermarie
sogn, hvortil BBK/v. Leif Koefoed-Jespersen, Gartnerbakken l, 3720
Aakirkeby for Vestermarie Menighedsråd har søgt om tilladelse efterplanloven.

Til orientering vedlægges en oversigtsplan over det pågældende
område.

Bilagene er beregnet til Deres arkiv.

ilsen

/ Æ;-4~-~~
Finn Rønne-Nielsen
Konstruktør

Ja Harvest
Bygningsinspektør

DOK. NR./
r\!10DTAGET

7 MRS. 1995

BOR A i-m .2/~-<-- '4~tJ- ~7~'!



·e Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne

Damgade 4A . 3700 Rønne
Telefon 56 95 01 45 . Fax 56 95 02 45

Sag nr. 3O/199 6
rJroCJfaget i

Skov- og Naturstyrersen

Bornholms Bygningskonsulent
v/Leif Koefoed-Jespersen
Gartnerbakken 1
3720 Aakirkeby.

~ENPART til, Sk o v -
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J.nr.

+ bilag

og Naturstyrelsen

• Overfor fredningsnævnet har Vestermarie Menighedsråd ansøgt om
tilladelse til at opføre en ca. 100 m2 stor kombineret redskabs-
og velfærdsbygning på ejendom matr. nr. 82-bs (tidligere matr.
nr. 82-a) Vestermarie, beliggende ved Vestermarie Kirke.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en frednings-
overenskomst lyst den 25. april 1953, hvori bl.a. bestemmes, at
arealet ikke må bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende
beplanting, ligesom der heller ikke på arealet må opsættes skure
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller anbringes lig-
nende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele taget ik-

• ke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke
skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Ejendommen er endvidere
naturbeskyttelseslovens
ansøgte bebyggelseshøjde

omfattet af den generelle bestemmelse i
§ 19 om byggelinier ved kirker, men den
overstiger ikke 6 m.

Ved skrivelse af 16. maj 1995 (sag nr. 12/1995) meddelte nævnet
dispensation fra ovennævnte fredningsoverenskomst til at opføre
et 60 m2 stort redskabshus på en nu udstykket parcel uden for
den østlige kirkegårdsmur. Denne bygning skulle alene anvendes
som redskabshus, idet den eksisterende bindingsværksbygning
beliggende på selve kirkegården i stedet agtedes indrettet til

.. velfærdsrum, toilet og kontor samt ligkapel. Redskabshuset skul-
le placeres på den nordøstlige del af parcellen ca. 10 m fra kir-

Mi1jklqb.~Ift§@riet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 _ \ ') \ \ , . _ _ _J'
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Dette projekt er nu opgivet, I stedet ønskes opført en vandret
forskudt ca, 100 m2 stor kombineret velfærds-, toilet- og red-
skabsbygning, placeret med den vestlige gavl umiddelbart op til
en etableret åbning i den østlige kirkegårdsmur. Bygningen, der
skal træde i stedet for det redskabshus, man tidligere har fået
tilladelse til, og ombygningen af den eksisterende bindingsværks-
byging, udføres med berappede facader, der males hvide, og med
tagkonstruktion som sadeltag med 40° hældning. Taget beklædes med
røde tegltagsten.

I den anledning meddeler fredningsnævnet herved i medfør af lov
om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 dispensation fra nævnte fred-
ningsoverenskomst til opførelse af den nu ansøgte kombinerede-
velfærds-, toilet- og redskabsbygning i overensstemmelse med be-
skrivelse og de medsendte tegninger.

Nævnets tidligere meddelte tilladelse af 16. maj 1995 anses her-
efter for bortfaldet.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

• Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbrin-
ges for Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Na-
turfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en

'væsentlig interesse i afgørelsen.

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

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En
tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
rettidig indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Na-
turklagenævnet bestemmer andet.

(tt Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves til-
ladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.



.. Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening, Vestermarie Me-
nighedsråd og Aakirkeby kommune.

F. Schønnemann

•



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
 
Tina Lund og Ben Woodhams 
Præstegårdsvejen 1a, Vestermarie 
3700 Rønne 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 13. juli 2020 ansøgt om tilladelse at opføre et anneks/en 
havepavillon på ejendommen matr.nr. 87-k, Vestermarie, beliggende Præstegårdsvejen 1a, 
Vestermarie, 3700 Rønne. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til 
fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af en deklaration af 1. december 1955 om fredning af 
kirkeomgivelserne ved Vestermarie Kirke. Fredningsbestemmelserne fastsætter blandt andet:  
 
”… 

Arealerne maa ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, 

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og 

telegrafmaster og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-18-2020  
Den 1. september 2020 



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. 

…”  
 
Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at 
det ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelses-
område, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i 
naturbeskyttelseslovens bilag 5. Miljøstyrelsen har desuden oplyst, at det ansøgte ikke berører 
noget Natura 2000-område. 
 
Fredningsnævnet har den 25. august 2020 foretaget besigtigelse. 
 
Bornholms Regionskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og 
menighedsrådet ved Vestermarie Kirke har ikke udtalt sig imod projektet. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til 
udførelse af projektet som ansøgt på vilkår, at et eksisterende haveskur fjernes. 
 
Nævnet har navnlig lagt vægt på, at projektet, der er en mindre og forholdsvis lav bygning, 
ikke vil hindre indsigten til og udsigten fra kirken. 
 
Nævnets afgørelse er enstemmig. 
 
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. 
 
 
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, 

http://www.naevneneshus.dk/


 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 
afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 
beskyttelse af natur og miljø, og 

 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 og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 

Henrik Engell Rhod 

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