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KORTBLAD NR. 5435 1 2000(;

MATR NR

AREAL
"t8

-- EJER

·:1 FREDET
o

FORMAL

INDHOLD

SOGN Pedersker
1.8 ha

Privat

Deklaration, lyst 24.4.1961.

at bevare områdets naturtilstand.

Fri adgang for offentligheden til at opholde sig på samt
bade fra en nærmere bestemt del af ejendommen.
Bestemmelser angående teltslagning og lignende.
Samme areal fredes, således
naturtilstand ikke må finde
fiskepladser m.v.

at ændringer i den bestående
sted. Bestemmelser angående

o

PATALERET Ejeren af det fredede areal, fredningsnævnet
fredningsplanudvalget.

og

REG. NR.: 138-03-8
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_' • I. REG. NR . .2~99

, " Anmelder: Landinspektør
August Olesen.!FSKRIFT.

Deklaration.
aUndertegnede H. P. Munch, som ejer af matr. nr. 87 af Pedersker

sogn, deklarerer herved tor mig og fremtidige ejere af min fornævnte
ejendom,

.to
~ttj

f:' at det skal være offentligheden tilladt frit at opholde sig på og bade
,. fra strandert på den del af ejendommen, der er mærket på vedhæftede de-
,~,:.",'-klarationskort med "A" og "B", og som begrænses mod syd af den til enhvej

tid værende kystlinie, mod vest og øst af skellene mod henholdsvis matr.

,-

nr. 87p og 13-1&, SIDst•• og mod norf af den på kortet med grøn farve vj.-

ste linie, der torløber fra vest mod øst langs nordsiden af den viste
5,00 m brede private fællesvej, i lige linie fra denne til skelhjørnet
mellem matr. nr. 87&, 87d og 87k, smst., og videre sammenfaldende med
skellene mellem matr. nr. 87a og 87k, 87a og 87b og mellem 87a, 871, allE
af Pedersker sogn. Adgang til arealet finder sted ad Pedersker kommunes
offentlige bivej nr. 5 og langs stranden. Teltslagning og anvendelse af
transportable radioer og lignende forbydes pl stk. mrk. "BtI.Teltslag-
ning på stk. mrk. "A"kan kun finde sted med ejerens godkendelse i hvert
enkelt tilfælde. Motorkørael forbydes på stk. mrk. "B" ~ed undtagelse af
den motorkersel, der mAtte være påkrævet til udøvelse af den nedennævnte
eventuelle ret til sandafbentning til husbehov.

1If,;,'.at arealet ("Att og nB") fredes, eAledes at ændringer i den beøtlende
~~~tilstand ikke må tinde sted. -.tr1kulær deling al ikke finde sted

ud over en projekt~.t skelforandring. hvorved stk. mrk. "En agtes over.
~ • ' , I

f0rt til matr. ~. 87m. Def,"'l dog være tilt~t erhvervsfiskere at
etablere fi.kepladser og nødvendige redskabshuee på den del af ar••let,
der ,r mærket "An, efter forud indhentet godkehdelse af placeringen fra
den til enhver tid værende ejer at arealet. Eksisterende fiskeplad ••r og
redskabshuee kan forlanges fjernet af ejeren af arealet imod, at denne
udpeger en anden beliggenhed inden for "A". Materialevalg, farver og
tegning til nye redskabshuse skal godkendes af fredningsnævnet for Borh-

" . .,. ti" ~. • ...., ~



,. ,
d

, ,

lI'ft " ,.' holms amtsrAdskre4s. J'redningen berører ikke eventuelle r.t.lsh.~.r tor., ,

~ .~ den nærmeste omegns beboere til at athente sand til husbehoy. Erhvervsmæs-
sig udnyttelse af arealet ("A" og "B") ml iøvrigt ikke tinde ated.

Det skal være ejeren af det fredede areal tilladt. at bortvi •• folk,
-,,

.,
','i

"

der ved støjende eller anden upassende adfærd er til gene tor .je~.n el-
ler andre.

aDenne deklaration begæres tinglyst på matr. nr. 87 af Pedersker
,,'" sogn.

" (~

<1,.' Med hensyn til pantehæftelser. servitutter og andre byrder henvises
~.l,

~:\ til ejendommens blad i tingbogen.t·:" PAtaleretten tilkommer den til enhver tid værede _jer af d.t t
't, dede afeal samt fredningsnævnet tor Bornho1ma amtsridskreds og t·r6b

"

~

I'.'I'
I.;, .

I
I

~f,
I
'.

planudvalget tor Bornholms amt.

,,'

, \

,
l.:~

• Hans Peter IfIutch ' t
li' li' ',' ,

Til Titterlighed om dateringens rigtig~d og underskrlt •••• ægthed.
~

Bavn: August Ol~ i,t;: I,

Stilling: Land in"''' •• ,

Pedersker, den 14.4.1961.
aSom ejer af matr. nr. 87

Navn: Ingeborg Munoh
stilling. Husmoder
Bopæl. Søhøj Bopæl: Rosenvej 6, a.nne
Poranstående d.klaration godkendes.

Jaturtredn1ngsnævnet lo.r Jornholms
"""I[, den ~ april 1961.

Ii·';'~·· Neksø t:\ S.h ••iDB

Indført i dagbogen fo~ret.kreds den 24. april

, "
t

1961. Ly.t. Ak" Skab
Afskr1tten. ~gtigh.d bekrættes. I
Dommeren 1 leksø købstad m.v., den 19. 301t 1961t

"1
§ 1-411 " s. Hassing

.L1i.. " 3.- I
.. Al to: kr• 3.... ~ -.. '$\'$'" ,?....I~:
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L' ' .; l'rCdnlngsnæVnct
for

Boroho1ms amts fredniogskreds
Dommerko~toret\ Ren'De

D_mg_dc 4..\, 3700 RøDne, tlf. (03) 9~ 014)

_ Åkirkeby kommune
Ravnsga~e .5 .'
3720 Åkirkeby

.'

I

Sag nr, 112/1982 REG. HR. ~"" ~
2i JULI "982

~. I. • ~\ \ De!! '. J • , ~ '. ..

GU<f-1Af\ r til. ,fre~!1i!lgsp:ty'r,e,lsen
" 11i' undC~fetnir'tJ,_" .' -No'~~ta,g-efI fredr:(ngss!yr€ls~n

" "D,tl.t.t.Dtre55!',r,'~.r 't '" " '. ,. ••
+' 4 bilag'" . '2 3 JULI '1982

I ... .. .; •• r,"' l
t~" .. )I"'·'t 1"l~:I.~ • • I). •:" • ~. "7)

l Overfor fredriingsnævnet er "der ansøgt 'om tilladelse til.'på
t "'ejendommerimatr: 'nr~ '87~a Pederskez':ved '0stre"Sømark 'havn midler ....

tidf.,8tat- opstille "en 'ca~ 16 m2 stor kølecontainer;' ved' eti eksiste-
~nde kølehus til modtagelse af fisk fra de-lokale' fiskere; ind-
til en påtænkt udvidelse af køa~huset kan gennemføres.

Containeren er ca. 2,5 m høj og males hvid med gråt tag
uden reklamer, og agtes efter forhandling ~ellem fredningsnævnet
. f ~ • • I •

og repræsentanter for ansøgeren A. Espersen A/S placeret i for-
længelse af det eksisterende kølehus langs betonrampen på et areal
bag havnen.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er beliggende inden for
en afstand af 100 m fra kysten og 300 m fra skov og er omfattet
af en fredningsfieklaration, tinglyst den 24. april 1961, hvorefter

~ -- :0_ ~.flIo.~~ &lD.~
arealet skal bevares i den bestående naturtilstand. Det skal dog
være tilladt erhvervsfiskere at etablere fiskepladser og nøuvendige
redskabshuse med fredningsnævnets godkendelse af materialevalg,
farver og tegninger.

Efter naturfredningslovens § 46 stk. 4 nr. 2 og § 47 stk. 2
\l nr. 2 gælder bestemmelserne om forbud mod bebyggelse indenfor 100 m
I fra kysten og indenfor 300 m fra skov ~e for havneanlæg med til-

hørende landarealer, og efter § 47 stk:-2 gælder forbuddet om bebyg-
gelse indenfor 300 m fra skov heller ikke bygninger der er erhvervs-
økonomisk nødvendige for fiskerierhvervet, og som ikke benyttes til
beboelse.

Da fredningsnævnet anser kølecontaineren for nødvendig for
er~v~rv;;fiskeriet, meddeler nævnet herved i medfør af den tinglyste
deklaration tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i over-
ensstemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse og placeret
som aftalt under besigtigelsen, idet nævnet samtidig meddeler den
eventuelt fornødne tilladelse i medfør af naturfredningslovens § 46--.- ~ - .:: --. -- ...-.._, -- -... _ ..._- ... - ----- ..~~---- - ..__ .- ..., ...- ~-----_. . - ~
om strandbeskyttelse. Tilladelsen er gældende i 2 år._ ~',

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- I



" ,riet, Bornholms amtskoomune, Danmarks Naturfredningsforening , an-
søgeren og ejendommens ejer.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
4t pågældende klageberettigede. Fristen kan under særlige omstændigheder

forlænges. En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefris-
ten. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af overfredningsnævnet.

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

_ q~npart af denne 5kr~velse er .sendt t~1.fredn1ngsstyrelsen,
. Bornholms amtsråd,. Danmarks ..Natur~redn~ngsforening,. ;A. ,Espersen A/S
..og ~ns Peter Munch. .,1'- ',' r::: :;;1. '\ .. :j l,

, ,
1 \. ~}, '~:.' .. ; ...·-\Lr ~;~: .. f' ...;' -r l' i ~.
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Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredniogskreds
Dommerkontorer i Rønne

_ D..mgade 41.., 3700 Rønne, rlf. (03)9~ 014'

•e·
•

Sag nr. 155/19·S3

Den 1 3 FEB. 1984

Modtaget I frednIngsstyrelsenHr. landinspektør Jørn Tindborg
Kannikegård . I~FEB 1984
R . GENPART 11, Frcdnlng.:;..; cyrelscnønneveJ l

til underretning,
3720 Aak irkeby. D. n, t Deres skr. af

"<opitil orientering
:>riginalskrivelsen lagt tit .LM

J. nr.

+ 5 bilar.

Ved skrivelse af ll. august 1983 har De anmodet fred-
ninesnævnet om en udtalelse i anledning af en påtænkt nærmere
angjven udstykning af landbrugsejendommen "Søhøj" matr. nr.
87 ~ Pedersker, tilhørende avlsbruger Hans Peter Munch.

2Det fremgår af sagen, at et tilskyllet areal på 5500 m
tillægges ejendommen, hvorefter der udski11es et ca. 1000 m2

?stort offentligt vejareal og agtes udstykket et ca. 12500 m~
stort areal ved kysten, der som hidtil skal anvendes som land-
areal for en mindre havn.

Arealet, der agtes solgt til s/r Bakkerne Bådeha\~, er
bebygget med nogle fiskeredskabsskure og lagerbygninger ':;2~ten
Qro for havneanlægget.

Det fremgår endvidere af sagen, at den pågældende par-
cel og en mindre del af restejendommen ligger ~indre end 100 ~
f2:akysten og m~ndre end 300 ro f~a sko~v. Parcellen e~ ligele-
ces i sin hel~ed omfattet af en fredningsdeklaration tinglyst
.de~.24. april 1961 med "bI:~~f;~dni;gsn~-~~t'- ~g--detnu ~e'dlagte
fredningsplanudvalg som påtaleberettiget, hvorefter bl.a. ændrin-
ger i den bestående naturtilstand ikke må finde sted, liresom der
ikke må ske matrikulær deling.

'I den anledning skal fredningsnæ\~et herved meddele, at
nævnet for sit vedkomm~nde intet har at indvende mod det ansøg-
te.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger indbringes for o'lerfrcd-
ni~gsnævnet af de ankeberettigede i henhold til naturfrednings-
lovens § 58.og § 34.

Genpart af denne skrivelse er sendt til fred~i~gsstyrelsen,
Bornholms a~tskom~une, Danmarks Naturfredningsforening og Aakir-
keby ko"mlTlune,vurderi~gsrådet og ~raturfredningsråc.e:t•

•



landinspektør Jorn Tindborg
Eakildagade 15 , 3720 Ålcirk.eb1

TeIefOD (03) 97 53 01

NY ADR ESSE:
Kaooihgård

Røonn-c:j l • ~7ZO .Åkirkeby
Telefon (03) 97 '~Ol

,

Fredningsnævnet
Damgade 4A
3700 Rønne.

Jr. nr. 76-83-8~,0-87 Dato: 11 AlJG.lge3

Angående: matr. nr. 87~, Pedersker, Åkirkeby kOl"1r!lune,
~ Bornholms 8mt.

Bilag: Foreløbig skematisk redegørelse, hjørner/ds i 1:25000, tJ~eBlFlat=sa:Jæes:ea:BJ:E!æslam:æt f 3.

1 kort i 1:4000, 1 kopi af fredningsdeklaration.

Samtidig hermed er sagen forelagt:

o fredningsnævnet o sandflugtskommissIonen o amtsrAdet o hovedstadsrAdet

o fredningsplan udvalget o skovtilsynet o amtsvejinspektoratet o
Oplysninger til sagen:

Der henvises til vedlagte genpart af den til ministeriets brug afgivne -erklæring angående

naturfredningsloven og sandflugtsloven •.

Under henvisning til foranstående anmodes om en erklæring fra fredningsnævnet vedrørende sagen.

i h.t. naturfredningsloven og som p8taleberettiget i h.t. dok. om
fredning lyst d. 24.4.1961.

- _. 74.t«JL~:-I ,....",,-._,

',e.nlngsnævn~i C.
" for / ~ 07")

B..-nholms amts fr~dnlngsk da
l,

t
26J Horlng af fredningsnævn l

r,.
Copyright Den danske LandlnspektørforenJng •



P'l'lll\tuj l • .,.io Akhh'"
T.l.foll (et) " H Ol' angående

m,jtr. nr. 872, pprlersl,er, ildrkpby kommune,
Bornholms Clmt.

Jf nr

m - matTlklens arealangivelse

Anvendle forkorlelser for beregnIngsmIlden
k - efter korlet kn - etter konstrukllon I sllllrre mfllforhold o - etter opmåling

Parcel
nr

Mali
nr

Parternes navn slll'mg og adresse.
parcellernes anvendelse

ha

Beregn

måde

omtrentligt.
Areat

heral vej
m2

B

1

.-.
2

a87- 5 5272

87~ udstykkes s~ledes:

87~

87~

87-

Tillagt sreal fra østersøen.

En del af ko~munevej nr. 80. østre Sømarks-
vejen, udskilles i matriklen.

Beholder avlsbr. Hans Peter Munch, Søhøj,
Søhøjvej 3, ,720 hkirkeby, ti] fortsat
landbrug i forening med matr. nr. 1~ •

Afhændes til Bakkerne B~dehavn.
P~ arealet er opført en del redskabsskure
o.l. for fiskerne samt en bro til havnen
udfor parcellen.
Parcellen sKRl fortsat anvendes som land-
areRl for havneanlæe~pt.

Hele pcl. ? er omfattet af en privat fred-
nin~sdeklaration. tinglyst d. 24.4.1961 •

Loprllg'" De" d.n~k'LandlnS.P8kr,tloren1ng P.PI' III

'112

•

4 7272

1 2500

5500
1000



Oplysninger om skovlorholdene efter
kontrolcirkulærets afsnit 11

Det skal oplyses. om der på ejendommen
er tinglyst eller noteret fredskovspligt
Hvis der på ejendommen er skovtJeneste-
sted eller skovbevoksede arealer. skal dette
oplyses med angivelse af beliggenheden.
Desuden anføres landinspektørens eventuelle
erklæringer efter cirkulærets pkt.
11.5.3. -11.5.5.

Der er ikkp tjn~Jyst pl10r nr~nr0t
fred slwv STIl iet r~ e jp:Jd om""lrn.

Det skal oplyses. hvor beboelsesbygningen
Itgger på landbrugsejendomme. der ud-
stykkes. og på landbrugsejendomme. der
suppleres

pcl. 1 af matr. nr. 87a•

Hermed følger.

oversigtskort

kort

måleblad

koordinatberegnmg

ark f,kspun ktsK,tser

erklæring fra parterne

vejerklænng

ejendomsattest

attest fra dommer

frednmgserklæring

grønt skema

erklæring fra zonelovsmyndighed

erklæring fra frednmgsnævn

erklæring fra vejmyndighed

l iA.US.l~E3
Da,to

bilag ialt

•



LAN Dl N S PE KTORE RKLÆ RI NG 0.10
• I '''L. •

I henhold til cirkulære af 18. februar 1977 om udstyknlng5kontrol
med senere ændringer.

-----------
J •.. r.

87~, Pedersker, Akirkeby kommune, BornhoJms
amt.

A ng~ende udstykning m. m. af matr. nr.

Spør~mll I Landlnspekt.rens Ivar
Sp.rg.mll 1'" .kal .',Id be .... "'. I.IYI,.."." .... 1 anilin •• If. 'ruk.ltt ,.rc..U.r 'lo"''' """ ....,cen.". "Ir 4.1'1 I\cat 0""9.

cU enden e:'1~cnc!c!:.:t ;;I'H:I ti;,hU ..

Naturfrednlng.loven. NeJ Ja
Hyl. et .,.".",&1 .r bU"'I'" macl »Jac, man II"'" I••• kranr rO,..r_liIl"" for

(Lovbekendtg.relse nr.'US af 1.leptember1978). .edkommend. ",,.ndiøh.er afe.r .ontro'cirlr.u'.reu regl.r. mJ 4. opl, ..... h",ilke
forhold d.r bevir •• " ar 'or.I.8g.'" ik ... ar ".d ....ndiQa

Se cirkuherets ahnlt 12-

1- Ligger nogen parcel I et omride. lom om- En privat fredningsdeklaration, ting
lattes af tlnglylte fredningsbestemmelser. Jf.

X lyst 24.4. 1961 , vedrører pcl.2; menlovens kap. IIIl ikke pele 1. .
2- L1l1ger nogen parcel I et omrlde. for hvllk.et

der er udstedt loreløblllt forbud efter f 11
Xeller Iket bekendtg.relse om, at der er rejst

sall om fredning. jf. S 1S.

3. ligger nogen pucel Inden for de I lovens SS Hovedparten af pcl. 2 og en mindre d
"6. 47 og "7 a fastsatte beskyttelseslinier - af pele 1 lieger indenfor strandbesk
byggelInier: telseslinien. Begge pareelle-r lir;(';er

a) langl strande m. v. (100 m)l X indenfor skovbyggelinien.
b) omkring skove (300 m) l X Pele 1 er en del af en landbrugsejen
c) langs hovedlandeveje dom.

og landeveje (150 m)l X Pele 2 er et havne anlæg med tilhøren
d) omkring siler (150 m)l X landarealer.
e) langl vandløb (150 m) l X

4. Sker cler ved sagen deling af lordfut fortlds-
Xminde, Jf. loven I § 48. Itk. "

5. Ligger nogen parcel Inden for beskyttelses-
zonen omkrln9 Jordfute fortidsminder. jf. X
lovenl S 531

6. Skal nogen parcel anvendes pi en mide. der
krzver tilladelse efter lovens §§ 43 eller 57 l X

Sandflugtlloven. (lov nr. 84 al 25. marts 1961
med senere endr.). Se clrl<ulzreu afsnit 13.
Sp4Irv,,,,617 Ol I .kal kun b..... a,.. for ko",,,,,,,,.r, cl... ".A-
'.11" til Skav.rrølr. OQI V•• t.,ha'W" I Nordjylla ..d., Viber., Ir_,.
"'blng Ol Ribe omt., tG .. t for •• " a.••.

7. Ligger nogen parcel I et omdde. der er
fredet I henhold til loven. If. dennes § 1 l

8. Skal der I forbindelse med udnyknlngen an-
lzgges eller udlzgges adgangsvej over area-
ler. der er fredet I henhold til loven. JI. den-
ne. § 6, stk. 51
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Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne

eDamgade 4A. 3700 Rønne, tlf. 53 95 01 45

REG.NR.
Sag nr. 32/1992

Den - 9 JULI 1992

Aakirkeby kommune
Ravnsgade 5
3720 Aakirkeby.

GENPART til, Skov- og Naturstyrelsen
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J. nr.

...bilag.
_. Modtaget i
~~C'l- cg t~atu.5ty(~j~t:n

1 O JULI 1S92

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at opstille
ialt 29 plakatsøjler i Aakirkeby kommune hver med en diameter på
ca. 1 m og med en højde på 2 m og udført i grønmalet metal.

Det fremgår af sagen, at 9 af disse søjler ønskes placeret helt i
det åbne land, hvilket ikke er muligt efter naturfredningslovens
§ 57. 2 søjler kan opstilles efter tilladelse af grundejeren,
Statsskovvæsenet. De resterende 18 plakatsøjler opstilles i bymæs-
sig bebyggelse og kræver derfor ikke tilladelse efter naturfred-
ningslovens § 57. De nedennævnte 4 søjler kræver imidlertid fred-
ningsnævnets tilladelse efter andre bestemmelser i naturfrednings-
loven:

1. I Vestermarie ønskes en søjle placeret ved cykelvejen langs Kir-
kevej mellem kirkegårdsmuren og den tidligere købmandsejendom u-
middelbart før Kirkevejs udmunding i Vestermarie. Søjlen vil
ligge inden for en afstand af 100 m fra 5 bauta- eller runesten
på kirkegården placeret ud for kirkens tårn.

2. I Arnager ønskes søjlen opstillet ved p-pladsen ved havet og vil
her ligge inden for en afstand af 100 m fra en skanse.

3. I Boderne ønskes søjlen opstillet ved den offentlige p-plads og
vil ligge inden for strandbeskyttelseslinien og beskyttelseszo-
nen omkring en skanse.

4. I Bakkerne bådehavn ved østre Sømark i Pedersker ønskes søjlen
opstillet enten ved røgeriet eller ved p-pladsen ved havnen. Om-
rådet ved p-pladsen er omfattet dels af strandbeskyttelseslinien

~filjøministeriet
,··3kov-og NaturstyreL.;;en /
J.nr. SN I?.'\) &-0013 )ilCV
Akt nr ,



dels af en fredningsdeklaration af 24. april 1961, der bl.a. be-
stemmer, at der ikke må ske ændringer i den bestAende naturtil-
stand.

Skov- og Naturstyrelsens Kulturhist'oiis~k'e'Kontor har i en skrivelse
. : " ,:$1' . I -,af 26. maj 1992 meddelt ikke at ville udtal~ sig imod det ansøgte.

Styrelsen finder dog, at plakatsøjlen i Vestermarie bør anbringes
på vestsiden af sognevejen (Kirkevej/Præstegårdsvej)>> og at plakat-
søjlerne i Arnager og Boderne bør anbringes i umiddelbar nærhed af
toiletbygningerne der for ikke at udgøre nye selvstændige synsmæs-
sige indgreb i beskyttelseszonerne.

Aakirkeby kommune har overfor fredningsnævnet beskræftet, at pla-
katsøjlen i Vestermarie vil få den af Skov- og Natu~styrelsen fore-

tt slåede placering vest for sognevejen.

I den anledning meddeler fredningsnævnet i medfør af naturfred-
ningslovens § 53, § 46 og § 34 tilladelse til at opstille de ansøg-
te 4 plakatsøjler på de af Skov- og Naturstyrelsen foreslåede vil-
kår. For så vidt angår plakatsøjlen ved Bakkerne bådehavn finder
nævnet dog, at der bør tilstræbes en placering ved røgeriet for at
samle den på stedet værende skiltning.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 stk. 2 og § 58 ind-tt bringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af
Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsfore-
ning og Aakirkeby kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede. En tilladelse må ikke udnyttes før udlø-
bet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyt-
tes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

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

tit Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,



t'FREDNINGSNÆVNET Tlf. 56950145
for Bornholms Amts fredni~~

cLJANNE1~
Damgade 4a
3700 Rønne

Fax. 5695 0245

Bernt O. Hansen
Søvangsvej 4
3720 Akirkeby

MOdtaget i
Skov- op Naturstyrelsen

~ 3 JAN. 2002

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

HER10125/Sagsbeh: HER
Lnr. 06.11.01.01.2001-20

Den 21/12-2001

Overfor fredningsnævnet har De ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 87-aæ,
Pedersker, beliggende Bakkerne Bådehavn at opføre et redskabshus. Projektet er nærmere
beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale, hvoraf blandt andet fremgår, at redskabs-
husets facader og tag ønskes opført med hvide stålplader som vægbeklædning samt sorte
stålplader som tagbelægning.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en deklaration af 14. april 1961, der
blandt andet fastsætter:

•
"... arealet fredes, således at ændringer i den bestående naturtilstand ikke må finde sted .... Det skal
dog være tilladt erhvervsfiskere at etablere fiskepladser og nødvendige redskabshuse på den del af
arealet, der er mærket "A", efter forud indhentet godkendelse af placeringen fra den til enhver tid
værende ejer af arealet. Eksisterende fiskepladser og redskabshuse kan forlanges fjernet af ejeren af
arealet imod, at denne udpeger en anden beliggenhed inden for "A". Materialevalg, farver og teg-
ning til nye redskabshuse skal godkendes af fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds ... "

Fredningsnævnet har den 29. maj 2001 foretaget besigtigelse, hvorunder De redegjorde
nærmere for Deres behov for det ansøgte redskabshus i forbindelse med Deres er-
hvervsfiskeri. Under besigtigelsen oplyste en repræsentant for ejeren af området at kunne
tiltræde den ansøgte placering af Deres projekterede redskabshus . I forbindelse med be-
sigtigelsen havde fredningsnævnet lejlighed til at besigtige bygningsforholdene iøvrigt i
det fredede område. Det kunne konstateres, at adskillige bygninger på det fredede areal
ikke anvendes som redskabshuse i tilknytning til erhvervsfiskeri, samt at flere bygninger -
herunder redskabshuse - aldrig er blevet godkendt eller har fået dispensation af frednings-
nævnet eller amtet, uanset om de er opført før eller efter fredningsdeklarationen.

På fredningsnævnets foranledning har Bornholms Amt anmodet ark.maa. Niels-Holger
Larsen, Rønne, om at foretage en registrering og beskrivelse af huse i området. Niels-
Holger Larsen har i forbindelse med registreringen udtalt:
"
Den karakter af simpel byggernåde, som den lille bebyggelse på ca 12 hytter havde i 1950erne, lige inden
området blev fre.d~t,har a;ndret siluadikalt. Det var præget af et par solide ishuse, og eller hytter, som re-

Skov- og Naturst~elsen
J.nr. SN 2001./2/1 / ~- 000 I

·RilAkt. nr. ~ 7- 1""
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gel opført af genbrugsmaterialer som sildekassebrædder, tagpap og pandeplader. Lige omkring 1961 er der
dog tiltag til bygning af et par murede og mere solide huse.
Op gennem 1970erne følger en lang række hytter på arealet syd for den "gamle" del, og i 1980erne, for-
mentlig i forbindelse med væsentlige forbedringer af havnen og opførelse af det store ishus, følger større
redskabshuse mod øst på de gamle bredbanearealer .
Der er ikke nyopført hytter siden 1989, - men der er sket en markant ombygning og udvidelse af de eksiste-
rende hytter, og det er faktisk disse nyere tilføjelser som springer i øjnene, når man i dag færdes i bebyg-
gelsen. Flere ombygninger og "moderniseringer" er sket i forbindelse med hytternes brug til fritidsbrug,
dvs. sommerhuse ...

Der er desuden sket en væsentlig tilgroning af hele området med træer og buske siden 1961.
"

Som følge af det under besigtigelsen den 29. maj 2001 oplyste og iagttagne lægger fred-
ningsnævnet til grund, at De er aktiverhvervsfisker , samt at det er nødvendigt for Deres
erhvervsudøvelse at opføre et redskabshus af den ansøgte størrelse.

•
Når imidlertid henses til det fredede områdes særegne karakter som fiskerleje, og da ud-
formningen af Deres redskabshus og materialevalget hertil må forventes at få betydning
for en forestående lovliggørelse af øvrige eksisterende ikke-godkendte byggerier i det fre-
dede område, finder fredningsnævnet ikke at kunne godkende det foreliggende projekt
forsåvidt angår materialevalg og udseende.

Fredningsnævnet meddeler dog tilladelse til opførelse af et redskabshus af den ansøgte
størrelse på vilkår:

at vægbeklædningen udføres med træbrædder monteret lodret, evt. som 1 på 2,
at vægbeklædningens bræddebredde højest måler 15 cm,
at vægbeklædningen males sort eller mørkebrun,
at tagbeklædningen udføres i sort eller mørkegråt tagpap,
at tagudhænget højest måler 30 cm,
at der ikke opsættes tagrender,
at peres eksisterende redskabsskur fjernes.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening 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 må ikke udnyttes
før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
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marks Naturfredningsforening, Bakkerne Bådehavn og Aakirkeby Kommune.

F. Schønnemann

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



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
BOFA 
Almegårdsvej 8 
3700 Rønne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 5. marts 2015 ansøgt om dispensation til udskiftning af 
miljøstation på matr. nr. 87-aæ Pedersker, beliggende Bakkerne Bådehavn, Øster Sømarken, 
3720 Åkirkeby. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til frednings-
nævnet.  
 
 
Sagens oplysninger 
 
Området er omfattet af en fredningsdeklaration fra 1961, der fastsætter blandt andet, at der 
skal være fri adgang for offentligheden til at opholde sig på ejendommen, og at ændringer i 
den bestående naturtilstand ikke må finde sted. 
  
Det fremgår af ansøgningen, at den eksisterende miljøstation, der fremstår som en indhegning 
med træbeklædning på klink, ønskes udskiftet til underjordiske affaldsbeholdere (Molok-
system), hvor kun en lille del af affaldsbeholderen (indkastdelen) er over jorden. 
Fredningsnævnet har siden 2013 meddelt dispensationer til etablering af tilsvarende 
miljøstationer på blandt andet Fyrvejen og Skrokkegårdsvej, begge i Poulsker. 
 
Grundejerforeningen ved Bakkerne Bådehavn, som ejer arealet, er indforstået med 
ændringerne. 
 
Bornholms Regionskommune har ved brev af 5. marts 2015 anbefalet projektet.  
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til 
udførelse af projektet, idet der er tale om udskiftning af en eksisterende miljøstation til et 
mindre synligt anlæg. 
 
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse 
nr. 1173 af 20. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn, da sagen skønnes at 
være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål. 
 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 5695 0145 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN 3/2015 
Den 17. marts 2015 



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 
 
Afgørelsen kan inden 4 uger efter den dag, afgørelsen er modtaget, påklages til Natur- og 
Miljøklagenævnet. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges 
klagefristen til den følgende hverdag. En klage skal inden fristens udløb indgives via 
Klageportalen. På forsiden af www.nmkn.dk findes et link til Klageportalen. Klageportalen 
findes også på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på Klageportalen med NEM-ID. 
Klagen indgives via Klageportalen til Fredningsnævnet for Bornholm. Når fredningsnævnet 
modtager klagen via Klageportalen, videresender fredningsnævnet klagen og sagens akter til 
Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen anses for indgivet, når den er tilgængelig for 
fredningsnævnet i klageportalen.  
 
 
Klagegebyr 
 
Det koster et gebyr på 500 kr. at klage. Gebyret skal betales med betalingskort i 
Klageportalen 
 
Gebyret for klage 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 Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en 
frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle 
sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet 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) klageren i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet 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 klageren 
har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Fritagelse for at benytte klageportalen 
 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. En anmodning om at blive fritaget for at 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/


bruge Klageportalen, skal sendes til Fredningsnævnet. Anmodningen om fritagelse for at 
benytte Klageportalen skal være begrundet, f.eks. med oplysning om, at man af kommunen er 
fritaget for at bruge digital post. Fredningsnævnet videresender herefter anmodningen til 
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen om fritagelse 
for at benytte Klageportalen kan imødekommes. 
  
Klageberettigede 
 
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. 

 
 
Modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks 
Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 
 
 

Henrik Engell Rhod 
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