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, I. - REG. NR . .i~ ?s-19 /j?/ --

Fradningcm.."U'nst.

JrGan1ns$Qv.rftn.ko~8t
Stc~pel.og ~ubyrfri
lov :nr. 140....19)'(.

Undertognede monltnt:t:"~rrrt.il :tor l{ø soen Firl<t4l:rer sl;; v111.1J til, no~

e~ar at ma,tr. nr. 1,a. l..:.~ u~t "løb ~f, Re U()(~, at lado et Ilrcal at dett~
e-)utr. nr. rr6d,(~, tor at elk!". den fri be11:;i~enht)etaf n. ktl"k!.t

!rcnløt beakrivea o~1~40St

" l) af litatr. !".tr. lG og 70bj Hel. arealet.
;~) I;l'(' rn',1t1:'. ru:. liU ParJr:tn~1ng$pldocn VlHJt tor kirken. p?~eteglb,'de-

haven ae; e1rdaplad-rnm syd :f'or. k1rken, en 20 m br.,d hrfer.~('~elan:_:f.t lude-

vejen vest for kir'kort - dOl~ kun overfor kirken ... s;:.l.mten. ~H) 1t bred brmnr-:n

norrl og øst f~ k1rken llU'1l.~aøetre side af vejen. der går øst om kir1ten.

Fr6dnin,~~enhar f.lgel'1t~e Ot~tunc;t

.~l"ealerne mi.),1~:lt0l:if,t:b1iJ'~.s fll10r'boplani.ea ~ed u.d$1(;tsø{1e:l.(!l".e:rlde

be1Jlantr.in(;, 11,~ttaom der 11(lflJ.~r 1't':ke p.~ arABlem • .w. anbr1ne;ea trM8torriiå

~~to~st$t1o*ert telefon· 06 tel~gratmaster oe 11rnønde øllør opsættes skuro
_ ud::ml~;~øt(Hler, VOetH.1' t11 'befl;ot:tll!feeller opbevaring af X'$d$k.~tberf M'b,.*1ftCo

.ødd1n:,:(~r'lat'ta,J.dedynr;er ollor lip.;nf1n<1e åkøn.ll~(\st~r$tyrl'ende COllntpc1e.

-bel' mti1 ,:~øt}l(tl~ ikke :tora to.;;(t$ fln(:tt'1.noor 1 den nu bosttiende 1;Ustand.

det' 'k(Ui virke ekmr(":i.):nt'te ..,ller hirt(tx'fJ'fide toX' tl.1,,~e'lgtontil eller fra kir-

kell.

S,~lærnn l'll.t.-l.tr. rtr. la atlmin1,øt.:reres af fte k1rl:{flii;':,e t::yndiGb.der,

,tøf tor k1:rkctJt1nillbter1ot .tog efter indhentet erltlar1ng fra :t:roelntngøuvn.
et art~ør~;13aom.r.;yplacar1n;; at bYl;n1ncar p:.;~ r-r:'!steg;,:rdøjorihm og t11111~(t

om ~Gl",~ by, :oeer-lanen tor dL~oe t for U~:vidt bygninc1rl'!1 8~:al t:ønyttee tIll

drif.tenat præstec;~rd~n3~orderf til b~~ for'præøten eller 1 d~t hele
øka1 tjene k.irkel1isø .formål .... ~~1mnt~&(len til l1raø1H!H1Unbedet luu,-ende have

ød ~';2h"t;'~r.lads øamt don del ~f pr~"~$t~~r~·:r.t'tel'lQareal, fler 11~~~er1 umidfiel ..

.......



bur t1Jl'l1y~n1ng hortil, adoin1.atreres af dG k1rkø11i.!ø A\1nd1gneder, tI,,-
far k1rkGm1nster1e~ afg0r~ls~nGfH llYv~$cering at præøtegurden- bygninger
herwltior ,t1111ee selve bYGgeplanen samt tilbygninger Jn.V·. og om.bygn1l1t1Cr,

der ænclr<.~r præ$teg~~rdenøudøacnd.3, uanset fre:-:rtinsadeklarat1onen.

For fredningen kræves incen er$tatnine-
V1 er, enige 1, at ov~n$tåend$ fredn1nga1i1.1bu.d tinelpses pti fornævnt,

ej$ndom, ao~ u.den udgift f'or lllenighedsr::i,det ..

PåtaleberettiGet er tredn:1naenævn.et for 'Bornholms .•• :tsr:J4akre4eog

men1gh~darådet for" Rø' søgn. net bekræites'af formanden. 'at underskr1;1t~e
udgør det samlede Qoniehedsr~d. Rø, den 15/11 19~5.
Jobs. Onesen frod.Alfred Olsen A. K. Remer !Judv. Jeunen
Alm:J.l1Ambrosen Karl Holm U. Bjorg

Idet fredningsnævnet ~odtagcr og godkender foranst~ende frcdnlngs.
•

til'bu.d, b!tet.rnr.u~edett at frc:n1n~;en vil være at lyee ph I'I.str. nr. la. 113

og 70t af Rø sogn. Det fredede areal ~r indtegnet p3 vødlaete kort, at
hvilket en genpart bedes h&n~atit på ~~ten.

3?rc;(Jn1n.;jsnæ'fnet :for Jornholmn Amtsr:.:'dskrcd:::7 t

(len 16/11 1.;55.

s. JiIass1ng

J. nr. 2 G 1600 109
Dot tiltrædes, at nre~p.rende fre:ningøoverenskoaat tinglyses s~

8e~~itutst1ftende på matr. nr. 1~, le OB 7Q. at Rø sogn.
X1rkem1ns1steriet, den 6. december 1955.

A. O. Peter80n ekøps.
Indført 1 dagbocen for retekre4s nr. 25 Re~~e købstad m.T., den

19. december 1955. Lyst. Tingbog. Bd. Fø I Bl. 2.1,8. II bl. 110 Akt: Skab
A nr. 7'. Anml Matr. nr. la er forud behæftet med 1) dokument om ret ~Ii
ej$rne af a. nr. 1~ 08 lA til færdsel ad ~n 5 • bred Tej mod at deltage
1 ve jens vedli~teholdelse t 2-4) :; dokumenter om f'astsattelae at t bY8ge11ni-
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.\ eJ" i hønholt.l 1,11 lov n:r. ;.N:>- :'~"'.'11 J,:);.:';~. l"ndevejf~n~nr. 8, 12 Q~~ ;:1; 0i;
~ .

5) l"'(~r.pa.gttll~nt.tskcmtrlitt til .:'O\L~lUe • .Hauuen OrIk forp~lnr, 1 ilden :tra
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,1 Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne

Damøade 4.-\, 3700 RøDne, tlf. (03) 95 0145

~~~iNR. Q~ 'i~~ 4
Sag nr. 120/1985.J'Hfredningsregistaret

ti! orientering LL
02i9-g;--

~
DeD t 6 SEP. 1985

Hr. landinspektør
Jørn Tindborg,
Rønnevej l,
3720 Åkirkeby.

GENPART" Fredningsstyrelsen.
til Wl.... nlng ..
O. h. t. Der" ør. af

Modtaget IfrednIngsstyrelsent. nr.

+ ? bilag. 1 7 SEP. 1985

Lv S i f2.bG
2}/~ -~S Pj\? I

Ved skrivelse af l. august 1985 har De anmodet frednings-
nævnet om en udtalelse i anledning af en påtænkt nærmere angiven
skelforandring vedrørende ejendommen matr. nr. l ~ Rø, tilhøren-
de Ingrid Talstrup og Jens-Erik Nielsen og ejendommen matr. nr.
70 b Rø, tilhørende Rø Menighedsråd. Ejendommene er på henholds-
ViS-13,72 ha og 0,13 ha. Ved skelforandringen overføres 1020 m2
fra matr. nr. l ~ til matr. nr. 70 b. Det er oplyst, at der ikke
sker ændring i anvendelse af de berørte arealer, der som hidtil
agtes anvendt til parkering for kirken og til friareal.,.

Det fremgår af sagen, at ejendommene er omfattet af en
fredningsdeklaration, tinglyst den 19. deaember 1955, hvori bl.a.
er bestemt, at der ikke må foretages ændringer i den bestående
tilstand, som kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten
til eller fra kirken.

I den anledning skal fredningsnævnet herved meddele, at
nævnet intet har at indvende mod det ansøgte.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger indbringes for over-
fredningsnævnet af de ankeberettigede i henhold til naturfred-
ningslovens § 58.

Genpart af denne skrivelse er sendt til fredningsstyrel-
sen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og
Allinge-Gudhjem kommune.

Lorent zen.

1·
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• ' Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i RenDe

Damgade 41.,3700 Rønne, tiC (03)9~ 014~

REG.Nl (j~~ ~ !J-li ~1r~nin~Sregisteret
til Orientering /0 -R-"

Sag nI. 25/1986 '}tMt
(

Rø Menighedsråd
v/hr. Mogens Rafn
Jydeskæret l, Rø
3760 Gudhjem.

- 3 APR, 1985

GENPART til, Fredningsstyrelsen LV S -\Q 5- (å
til underretning, r.~oataget Hreanlng!:":-~:"':~:'-"l le;/ 4 - g f:,
D. h. t. Deres skr. af ~ I\J .
J. nr.

+ 5 bilag.

Den

- It APR. 1986

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på
ejendommen matr. nr. l i Rø, beliggende Præstegårdsvej l, at opføre
en 48 m2 stor tilbygnin~ til udvidelse af konfirmandstuen i præste-
boligen.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er beliggende inden for
en afstand af 300 m fra skov, 300 m fra Rø kirke samt omfattet af
en kirkefredningsdeklaration tinglyst den 19. december 19550

I medfør af naturfredningslovens § 47 stk. l, § 47 b og den
tinglyste deklaration
meddeler nævnet herved tilladelse til udførelse af det forelagte pro-
jekt i overensstemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse.

Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen, så-
fremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsnævnet, Amaliegade 13, 1256 København K, af Miljøministe-
riet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Allinge-
Gudhjem kommune samt nedennævnte skovejere.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede •~Jlre;nr~X:ElmJExæmtigkRcUæx
1ExiæRgRSX En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af overfredningsnævnet.

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til fredningsstyrelsen,
Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Allinge-Gudhjem
kommune samt til Ingrik Tolstrup, Jens-Erik Nielsen, SkovstyreIsen,
steen Funder Hansen og Karen Jespersen som ejere af en del af den til-
grænsende skov.

5 Lorentzen



Allinge-
Gudhjem kommune

BYG NI NGSI NSPEKTORATET

Skovløkken4. Tejn. 3770 Allinge. Tlf. (03) 980500·

Kontortid daglig kl. 9.30 -13 Nmt lortdag kl. 16 -17.30
'erdag lukke!

Deres rd. Vort journ. lir.02.00.01G01-06-l-i
Dato

06.02.1986

Fredningsnævnet for Bornholms amts
fredningskreds
Damgade 4 A
3700 RØnne•

Vedrørende: AnsØgning om byggetilladelse

-e
Idet man hoslagt fremsender sag

~a RØ Menighedsråd vi Mogens Rafn, Jydeskæret l, 3760 Gudhjem

om tilladelse til på ejendommen

matI. nr. l-i I ejerlav RØpc. af matI. nr.

beliggende Præstegårdsvej l, RØ

tilhørende RØ Menighedsråd

at opfØre en tilbygning på 48 m2 til udvidelse af konfirmandstuen•••
skal man anmode om en udtalelse., idet ejendommen bl.a. er omfattet af naturfredningslovens

skovbyggelinie .

Bornholms amtsråd, fredningssekretariatet er herfra under-
rettet om foranstående.

Dato: 07.02.1986

(;

I

H. Møller
ygmngslDspektør

GB7.eae

Frednlngsnæv et
for ~- tb Lei

Bornholms amts fred ingskreds
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Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne

Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. (03) 9501 45

REG. HR.
Sag nr. l O / l 9 8 8

Den - 7 APR 1'Jc"i1" 1,1":.J

Allinge-Gudhjem kommune
T e k n is k u d v a lg GENPJ.\i\, tit S ko v _0 o g N a tu r s t y r e ls e n
S k o v lø k k e n 4, T e j n til underratning,
3 7 7 o A11 i n g e . D. h. t. Døre •• kr. af

J. 11f.

+ bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til
ændring af vejbelysning på parkeringsarealet over for Rø kirke,
således at en eksisterende træmast ved kanten af landevejen fjer-
nes og erstattes af 2 parklygter, medens 4 parklygter opstilles
tæt ved kirkegårdsmuren.

Det fremgår af sagen, at der på arealet er tinglyst over-
enskomst af 19. december 1955 om fredning af Rø kirkes omgivel-
ser, hvori bl.a. er bestemmes, at der i den bestående tilstand
ikke må foretages ændringer, som kan skæmme eller hindre udsig-
ten til og fra kirken.

Rø menighedsråd har i skrivelse af 26. november 1987 god-
kendt projektet.

I medfør af naturfredningslovens § 34 meddeler nævnet her-
ved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i overens-
stemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse.

Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen,
såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes
for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljø-
ministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening
og Allinge-Gudhjem kommune.

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

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Natursty-
relsen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening,
Al U ",,-c:r-e. -Ctu&"Ct. \ e......-.- koV\A liV\ u V\. e c::cr Rø ~E?,-,\:<l.> ~~';; v ~C'(

O Foto venter o Lo ve. '-t.TLe~



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Per Baasch Jørgensen 
Klemenskervej 33, Rø 
3760 Gudhjem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at opføre et knap 3 meter højt 5x8 m 
drivhus med rødmalet træværk som en tilbygning på stuehuset på ejendommen matr.nr. 1a, 
Rø, beliggende Klemenskervej 33, 3760 Rø, Gudhjem. Projektet er nærmere beskrevet i det 
materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
 
Sagens oplysninger 
 
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en deklaration omhandlende en 
kirkeomgivelsesfredning tinglyst den 19. december 1955. Af deklarationen fremgår 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 opbevaring af redskaber, 
anbringes møddinger, affaldsdynger eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i 
det hele taget ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende 
eller hindrende for udsigten til eller fra kirken. 
…” 
 
Det fredede område er markeret med blå skravering på følgende kortudsnit: 
 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 5695 0145 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-8 -2017  
Den  12. april 2017 



 
 
 
Bornholms Regionskommune har ved sagens fremsendelse til nævnet vurderet, at projektet 
ikke vil være skæmmende eller i væsentlig grad hindrende for udsigten til eller fra kirken.  
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til 
udførelse af projektet. 
 
Nævnet har lagt vægt på, at projektet opføres på den side af stuehuset, der vender væk fra 
kirken og opføres med en tagryg, der er lavere end placeringen af stuehusets tagrende. 
Nævnet har endvidere lagt vægt på, at projektet har en begrænset størrelse, og at den 
nuværende bygningsmasse på ejendommen som følge af omfattende nedrivninger er betydelig 
mindre end på tidspunktet for fredningsdeklarationens tinglysning på ejendommen 
 
Fredningsnævnets afgørelse 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 i henhold til anden lovgivning og 
fredningsdeklarationen kan være nødvendigt at indhente tilladelse til projektet hos andre.  
 
 



 
 
 
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 
• 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  

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


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. 
 
En tilladelse 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 en tilladelse 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
 
Modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks 
Naturfredningsforening, Foreningen Bornholm og Rø Sogns Menighedsråd. 
 
 
 
 

Henrik Engell Rhod 
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