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nEG. NR. 07500.000
5 ( • 1 q

409 AAKIRKEBY

SØMARKEN - PEDERSKER

1812 III sø

IN DHOL DS FORl EG NELSE
- Kendelse af 18/6 1982 (nævn - 216/1980) om hel eller

delvis ophævelse af overenskomster (deklarationer) og
kendelser. Ophævelserne angår bebyggelsesregulerende
bestemmelser, der nu er en del af kommunens lokalplan
nr. 3.

Ophævelserne angår
REG.NR. Lb.nr. i kendelse grad af ophævelse
00521.010 18
02663.000 1
02702.000 2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
30
31
32
17
14
13
16
12
15
25
19
20
21

02726.000

02832.000
02877.000
03340.000
03356.000
03389.000
03636.000
03714.000

03856.000
04113.000
04182.000
04721.000
04817.000

04902.000
05068.000
05106.000

Delvis
Delvis
Delvis
Helt
Delvis
Helt
Helt
Helt
Delvis
Helt
Delvis
Delvis
Delvis
Delvis
Delvis
Delvis
Delvis
Delvis
Delvis
Delvis
Delvis
Delvis
Delvis
Delvis
Delvis

•• 2
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REG. NR. 07500.000 -
S0MARKEN - PEDERSKER

INDHOLDSFORTEGNELSE
!

FORTSAT

Ophævelserne angår (fortsat)

REG. NR. Lb.nr. i kendelsen grad af ophævelse
05354.000 28 Delvis
05377.010 22 Delvis

23 Helt
05534.000 24 Delvis
05647.000 26 Delvis

ti) 27 Helt
06082.000 29 Helt.

M A T R I K E L F O R T E G N E L S E

Kendelsen vedrører rnatrikelnumre i
PEDERSKER

Se også REG. NR.:



I henhold til

er

Deklaration, tinglyst /

Nævnskendelse af / 19

Overfredningsnævnskendels af

Tillægskendelse af /

ophævet i sin helhed

delvis ophævet.

REG.NR. 0-' S00.000

REG.NR. 07500.000

19

, tinglyst 19/

/ , tinglyst 1919 /

19 , tinglyst / 19

SE REGcNl 07500. 000 - fredningsnævnets
kendelse af 18. juni 1982 i sag nr. 216/1980.

Ov St. ~ke \IV\. a.. ev

St8VLcl lVL& saT
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, REG.NR. 07500.000

År 1982 den 18. juni afsagde fredningsnævnet for

'Bornholms amts fredningskreds følgende

KENDELSE

i sag nr. 216/1980 om ophævelse af fredningsbestemmelser

i sommerhusområderne Vestre Sømarken, østre Sømarken og

Strandmarken.
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I forbindelse med udstykning af sommerhusgrunde i 1960'er-
ne tinglystes et stort antal fredningsdeklarationer og -kendelser
i sommerhusområderne i Vestre Sømarken, østre Sømarken og Strand-

·marken i Aakirkeby kommune·med det formål at regulere bebyggelsen
i områderne og sikre friarealer. Fredningsdeklarationerne og -ken-
delserne indeholder således hovedsagelig bebyggelsesregulerende
bestemmelser og er alle i det væsentlige af samme indhold.

Da Aakirkeby kommune har ønsket at opnå ensartede admini-
strative bestemmelser for de bestående og nye sommerhusudstyknin-.
ger og at være eneansvarlig for administrationen af disse, har kom-
munen udarbejdet lokalplan nr. 3 for området. Lokalplanen, som er
godkendt af plans~yrelsen den lo. april 1981, indeholder en række
bebyggelsesregulerende bestemmelser m.v., som i det væsentlige sva-
rer til bestemmelserne i de eksisterende fredningsdeklarationer og
-kendelser.

Ved skrivelse af 26. januar 1981 har Aakirkeby kommune på
denne baggrund rejst fredningssag til ophævelse af den offentlig-
retlige del af de i området tinglyste fredningsdeklarationer og
-kendelser og har oplyst, at kommunen med hjemmel i kommuneplanlo-
ven agter at oph~ve nogle privatretlige bestemmelser, der er inde-
holdt i en del af deklarationerne •

Bornholms amtskommune har ved skrivelse af 27. juni 1980
anbefalet fredningsforslaget.

Fredningsnævnet har bekendtgjort fredningssagens rejsning
den 25. marts 1981 i Statstidende og de to lokale dagblade og har
afholdt offentligt forhandlingsmøde den 4. maj 1981.

På mødet den 4. maj 1981 var - foruden Aakirkeby kommune -
Bornholms amtskommune~ SkovstyreIsen, Danmarks Naturfredningsfore-
ning og grw1dejerforeningen Ålhammer repræsenteret, og en del grund-
ejere var mødt. Efter mødet blev arealerne besigtiget. på mødet og

l



under besigtigelsen fremkom der ikke indsigelser mod at ophæve
fredningsbestemmelserne i det foreslåede omfang, ligesom der
ikke blev fremsat erstatningskrav.

Fredningsnævnet finder, at der ved gennemførelsen af 10-
kalplan nr. 3 er-skabt grill~dlagfor i det væsentlige at sikre
områderne på samme måde som under den bestående ordning, og da
der ikke er fremsat indsigelser mod at ophæve fredningsbestem-
melserne i det ønskede omfang, tages påstanden herom til følge

~)

som nedenfor nærmere bestemt, idet bemærkes, at Aakirkeby kommu-
ne ved påtegning på kendelsen vil tiltræde denne for såvidt an-
går ophævelse af de privatretlige tilstandsservitutter, der er
indeholdt i en del af de pågældende deklarationer, i henhold til
kommuneplanlovens § 18 stk. l nr. 16.

b e s t e m m e s :
Følgende d~klQrationer og fredningskendelser ophæves og

aflyses i ti!lgbogen i nedennævnte omfang på følgende ejendomme,
der alle ligger i Pedersker ejerlav, og på ejendomme, der efter
den l. februar 1980 er udstykket herfra:
l. Deklaration tinglyst den

R~g.",V'.o lyst 4. september 1961 i~,~.~o -
101 ~, d, ~, f, g, ht i,

lo. januar 1961 med påtegning ting-
sin helhed for såvidt angår matr. nr.

e
e
•og en del af mat!'. nr. 101 x, således at alene afsnit l opret-

holdes for såvidt angår den fredede del af matr. nr. 101 b og
101 ~, der ligger udenfor lokalplanområdet.

2. Overfredningsnævnskendelse af 12. juni 1962, tinglyst den 19.
Re6.v\'''',

c, juni 1962, med tillægskendelse af 8. oktober 1969 i sin helhed
02/02..000

for såvidt angår matr. nr. 157 al, Q!g, .€!!l, medens kendelsen og
tillægskendelsen opretholdes for de 0vrige omfattede ejendo~~e,
der ligger udenfor lokalplanområdet.

3. Tillægskendelse af 20. april 197o, tinglyst den 13. juni 1970,
Re<35 .V\.\r.

? bO"L .000
'-
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l' .

I.

e
r.., 157 b og 157 .2,.

4. Deklaration tinglyst den 2. august 1961 i sin helhed for
Re~.~~. å 'dt åG s v~ ang r matr. nr.- 118 c, ~, f, h, i, k, l, ~, g og en

02.72".000
del af matr. nr. 118 g og 2, således at alene afsnit l o~-
retholdes for såvidt angår den fredede del af matr. nr.
118 g og 118 2, der ligger udenfor lokalplanområdet.

ti Ked 5. Deklaration tinglyst den 13. september 1967 i sin helhed.
Ol-YZ".ooC) Har påhvilet mat r • nr. 118 .2, og ~ m.fl.

6. Deklaration tinglyst den 9. august 1962 i sin helhed. Har
, ~R.ed,., c

02832.000 påhvilet matr. nr. 119 h.
7. Deklaration tinglyst den l. oktober 1962 i sin helhed. Har

Re.a .\AV.

02~/7.ooo påhvilet matr. nr. 101 .2,.

8. Deklaration tinglyst den 13. maj 1964 i sin helhed på matr.,.

i sin helhed. Har påhvilet matr. nr. 38 f, 157 al, ~, ~,

nr. 110 ..2" d, ~, f, g, h, i, k, l, ~, g, 2, E og g, medens
deklarationen opretholdes for de øvrige omfattede ejendomme,
der ligger udenfor lokalplanområdet~

9. Deklaration tinglyst den 29. maj 1964 i sin helhed. Har på-
•
Red"

o3~5"'.ooohvilet matr. nr. 150 .2" g og h.
e' lo. Deklaration tinglyst den 26. marts 1965 i sin helhed for så-
.R.et vidt angår ma~r. nr. 98 d, ~, f, g, h, i, k og l og en del

o~~ 8~~oooaf matr. nr. 98 §., således at alene afsnit l, 2 og 3 opret-
holdes for den fredede del af matr. nr. 98 §., der ligger u-
denfor lokalplanomr~det.

ll. Deklar?tion tinglyst den 26. august 1965 i sin helhed for så-
R~~ vidt angår matr. nr. 119 i, k, l, ~, g, Q, ~, ~, ~, ~~ t, ~,

03660.00 oy, ~, ~ og ~ og for en del af matr. nr. 119 c, således at a-
lene afsnit l opretholdes for den fredede del af matr. nr.
119 .2" der ligger udenfor lokalplanområdet.

12. Deklaration tinglyst den 21. april 1966 i sin helhed for så-
Reg. .
O~517.oo o 3



vidt angår matr. nr. 90 f, g, h, i, k, l, ~, g og Q og en
del af matr. nr. 90 ~ og ~, såled~s at alene afsnit l op-
retholdes for såvidt angår den fredede del af matr. nr. 90 ~,
~; ~ og 91 ~, der ligger udenfor lokalplanområdet.

13. Deklaration tinglyst den 2. november 1966 i sin helhed for
KeG

O såvidt angår matr. nr. 109 Q, d, ~ og f og en del af matr.
,041~2..oo0

nr. 109 b, således at alene afsnit 1-3 opretholdes for såvidt
angår den fredede del af matr. nr. 109 b, der ligger udenfor tt
lokalplanområdet.

14. Deklaration tinglyst den 17. marts 1967 i sin helhed for så-
R.-e~ vidt angår matr. nr. 111 Q, d, ~, f, g, h, i, k, l, ~, g, 2., .

E, .9" ,r, s, t, u og y, således at alene afsnit l og 2 opret-
holdes for såvidt o matr. 39 111 ~ og 148, der lig-angar nr. ~,

oti113.o00

ger udenfor lokalplanområdet.
15. Deklaration tinglyst den lo. september 1968 i sin helhed for

Reg såvidt angår matr. nr. 90 Q og 123 d, således at alene afsnit
04e>n.ooo

l, første og tredje punktum opretholdes for såvidt angår den
fredede del af matr. nr. 91 ~, der ligger udenfor lokalplan-
området. e

e
e

~e6 16. Overfredningsnævnskendelse af 17. september 1968, tinglyst
ot.f7 2\.000den 24. september 1968, for såvidt angår pkt. 2 på matr. nr.

121 .2..

17. Deklaration tinglyst den 3. oktober 1968 i sin helhed for så-

IZ~ vidt angår matr. nr. 106 d.,~, f g, h, i, k, 1, g}, , n og 2.,-'
I

O,?>8Sb.OOO og en del af matr. nr. 106 b, således at alene afsnit A, B

otte første linier, e, "Veje" fem første linier, D l, oog pa-
tegning opretholdes for såvidt angår den fredede del af matr.
nr. 102 ~, 106 :12., .9., ,r, ~, t, 1!" y, .?;S, y, ~, ~, ~, ~, aq" ~,
~, ~, af og 136 b og den fredede del af matr. nr. 106 b, der
ligger udenfor lokalplanområdet.
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ttl 18. O~erfredningsnævnskendelse af 21. oktober 1968, tinglyst
R e.. D'

c den 7. november 1968, i sin helhed for såvidt angår matr.
0052LolO

nr. 152 d, ~, f, g, h, i, k, l, ~, ~, Q, R, ~, K, ~, t og
~, og en del af matr. nr. 152 ~ og 152 Q, således at alene
afsnit 1-5 opretholdes for såvidt angår den fredede del ~f
matr. nr. 19 ~, 19 d, 152 ~, 152 Q og 153, der ligger uden-
for lokalplanområdet.

19. Deklaration tinglyst den 26. november 1968 i sin helhed for
R.-e..~ såvidt angår matr. nr. 32 d, ~, f, g, h, i, k, l, !!!' ~, o
OttQo2.Ooo -

og ~. og del af matr. nr. 32 ~, således at alene afsnit l og
2 opretholdes for såvidt angår den fredede del af matr.nr.
32 ~ og 33 ~, der ligger udenfor lokalplanområdet.

20. Deklaration tinglyst 4. juni og 15. juli 1969 i sin helhed
~~ for såvidt angår matr. nr. 104 ~, t, ~, ~, ~, y, z, ~, ~,
oSof,8. (;JO(;> ~,ab,~,ad,~,af,~,ah,ai,ak,al,~,~,~og

~ og del af matr. nr. 104 b, således at alene afsnit e,
"Veje" og D l opretholdes for såvidt angår den fredede del

e
e
•

af matr. nr. 104 b, c, d, ~, f, g, h, i, k~ l, ~, g, Q, R;
~, K og ~, der ligger udenfor lokalplanområdet.

21. Deklaration tinglyst den 24. september 1969 i sin helhed
({e4

c
6510".000 Q, R, ~, K, §.; t, u, ~, ~, y, z, æ, 0, ~, ab, ~, ad, ~,

for såvidt angår matr. nr. 92 d, ~, f, g, h, i, k, l, ~; g,

for en del af matr. nr. 92 b og 92 c, således at alene afsnit
l og 2, andet og femte punktum opretholdes for såvidt angår
den fredede del af matr. nr. 92 b og 92 Q, der ligger uden-
for lokalplanområdet.

22. Fredningsnævnskendelse af 26. august 1970, tinglyst 12. no-
ef.eQ2i vember 1970, med tillægskendelse af 22. januar 1975, ting-

0.977.0(0 lyst den 12. februar 1975, i sin helhed for såvidt angår matr.

5



nr. 33 k, l, ~, g, .2" 12., 3., E, ~, t, :!d, , y, ~, 1., ~, ~, ,2" -§§., .§J2., ~, ad, ~, af, ~, ah, ai, ak og al, og for en
del af matr. nr. 33 ~, således at alene afsnit l, 2 og 5

og tillægskendelsen opretholdes for såvidt angår den fre-
dede del af "matr. nr. 20 g og i og 33 a, som ligger uden-
for lokalplanområdet.

23. Tillægskendelse af 26. maj 1975, tinglyst den 27. maj 1975,
Reel0§~77 ...0(6til samme kendelse i sin helhed. Har påhvilet matr. nr. 20 g, e

i, 33 a, k, l, ~, g, .2" ~, ~, E, ~, t, ~, y, ~, 1., z, ~, ,2"- --,
aa ab, ~, ad, ,§&, af, ~, ah, ai, ak og al.-'

24. Deklaration tinglyst den 5. maj 1972 i sin helhed for såvidt
angår matr. nr. 145 d og ~, og for en del af matr. nr. 145 :2,
således at alene afsnit l og 2 m opretholdes for såvidt angår
den fredede del af matr. nr. 145 b, der ligger udenfor lokal-
planområdet.

25. Deklaration tinglyst den 260·februar 1969 i sin helhed for
Reo., o. t ~ l f lo sav~d angar matr. nr. 9 b,~, d, ~, f og g, og or en de

Ol.f6/7.oo0

af matr. nr. 9l~, således at alene afsnit l og 2 1 oprethol~
des for såvidt angår den fredede del af matr. nr. 90 ~ og 91 ~,
der ligger udenfor lokalplanområdet.

?6 Deklaration tinglyst den 26. juli 1973 pkt. 6, 8, 9 og lo for~ ..
R>e( såvidt o matr. 107 d, f, h, i k, l,angar nr. ~, e, g, _.' ~, g, o,

O~~C(7.oco
12., g" !':' §., t, u, y, 2S, y, ~, ~, ø, .~, ab, ~, ad, ~, af, §:.g,

al1, ai, ak, al, ~, §!2.., ~, ~, ~, ar ~, at,_§...1;:!, §::Y. , ~, §]L,-'
g, ~, ~, ba, bb, be, bd, be, bf, :!2.g, bh, bi, bk.,bI, .'2!!!, bn-'
bo, :2E, :23., k, bs, bt, bu, bY, bx ~, bz bæ.-' -'

e
e
•

RlCr 27. Tillæg til samme deklaration, tinglyst den 30. december 1976,
05"bY7.oo() i sin helhed. Har påhvilet de foran nævnte matr.nr.e.
Re,28. Deklaration tinglyst den 24. maj 1973 i sin helhed for såvidt
O 54.oD~ngår matr. nr. 87 ~, t, u, y, ~ ug y. og for en del af matr.

6
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nr. 87 ~, således at alene afsnit l opretholdes for såvidt
angår den fredede del af matr. nr. 87 ~, der ligger udenfor
lokalplanområdet.

'29. Deklaration tinglyst den 8. marts 1976 i sin helhed. Har på-
Recf

Cl
Ob082.ooo hvilet matr. nr. 134 a, k, l, m, n, o, E" .9" K, §" t, :!;!' v

og ~.
30. Deklaration tinglyst den l. juli 1967 i sin helhed for så-

• R-e..g vidt angår matr. nr. 154 b, ,2., d, ~, f, ,g, h, i, k l, !!l, g,-'o~(I~.ooo
2" E" .9" K, §" t, :!;!, Y.. , ~, X og ~, og for en del af matr. nr.

.tI
154 ~, medens deklaratione~ opretholdes for den øvrige del af
matr. nr. 154 ~ og for matr. nr. 154 ~, ~, ~ og 18 ~, der
ligger udenfor lokalplanområdet.

31. Deklaration tinglyst den 20. juli 1965 i sin helhed for så-
vidt angår matr. nr. 157 d, ~, f, g, h, i, k, l, !!l, g, 2" E,
a, r, s, t, u, v, x, X, ~, _æ,_ø,~, ab, _ac, ad, _ae, af, a~,O'!;7/iooo..... - - .- - - - .;:;.Q

ah, ai og ak og for en del af matr. nr. 157 ~, medens dekla-
rationen opretholdes for den øvrige del af matr. nr. 157 ~
og for matr. nr. 17 b og 38 a, der ligger udenfor lokalplan-
området.•e

•
32. Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967, tinglyst 17.

februar 1967, i sin helhed for såvidt angår matr. nr. 154 b,
c, d, e, f, g, h, i, k, l, !!l, g, 2" E., g, E., ~, t, :!;!, y.., ~, X

o37tt(.oo° og ,2, en del af matr. nr. 154 a, matr. nr. 157 d, ~, f, g, h,

~, ad, .~, af, §:.g, ah, ai og ak og for en del af matr. nr.
157 ~. Kendelsen opretholdes iøvrigt efter sit indhold med de
ændringer, der følger af det foran under 30 og 31 anførte.

De arealer indenfor lokalplanområdet, der er omfattet af
tt, fredningskendelsen, er indtegnet på et vedh~ftet kort.

Kendelsen kan påklages tilOverfredningsnævnet, Amaliegade

7



~3, 1256 København K, af ejere .og brugere af de berørte ejen-
domme og af forskellige myndigheder, jfr. naturfredningslovens
§ 26. Klagefristen er 4 uger fra den qag, kendelsen er meddelt
den pågældende.

Aksel Pe.tersen Mogens Lorentzen Børge Lund
-000- -000- -000-

Aakirkeby korr~unalbestyrelse tiltræder herved i henhold
til kommuneplanlovens § 18 stk. l nr. 16 ophævelsen af de pri-
vatretlige tilstandsservitutter, der er indeholdt i de under nr.
l, 4, 6, 8- 25, 28, 30 og 31 næv-nte deklarationer.

Aksel Jensen Jan Harvest

-000- -000- -000-

Udskriftens rigtighed bekræftes:
Fredningsnævnet for Bornholms amts

/J
, Iden 18. juni 1982./ /'

Y
,~{J1z1nfJ?V~~. j

fredningskreds,

J

e
e.-
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REG.NR.0:37 \4 .000

'...

I henhold til REG.NR. 07500.000

er

~ Deklaration, tinglyst

Nævnskendelse af / 19 , tinglyst / 19

Overfredningsnævnskendels af / 19 , tinglyst / 19

Tillægskendelse af / 19 , tinglyst / 19

ophævet i sin helhed

Q9 delvis ophævet.

SE REG.Nl O~S 00. 000 - fredningsncr:vnets
kendelse af 18. juni 1982 i sag nr. 216/1980.

30. Deklaration tinglyst den l. juli 1967 i sin helhed for så-
vidt angår matr. nr. 154 b, e, d, ~, f, g, h, i, k, l, m, n,
~, E, ~, r, ~, t, ~, ~, ~, y og ~, og for en del af matr. nr.
154 ~, medens deklaratione~ opretholdes for den øvrige del af
matr. nr. 154 ~ og for matr. nr. 154 ~, ~, ~ og 18 ~, der
ligger udenfor lokalplanområdet.

Opkæ-veLsellL ve&vøvev opv. &e.\.e.- at \tV\. . V\, \r. \~~ C>~e) l~(; a .. PgL. d.e-k L~)Vav-- c>pv. p~ \ 8 ot I t s~ I \S~ ot Il~~ to

'V Le>loe. h u1M. VV\ Q v- .1



REG.NR. O~714.coo

I henhold til REG.NR. 07500.000
er

® Deklaration, tinglyst 20/7 1905

Nævnskendelse af / / 1919 , tinglyst

Overfredningsnævnskendels af , tinglyst / 19/ 19

Tillægskendelse af / , tinglyst / 1919

ophævet i sin helhed

Q9 delvis ophævet.

SE .REGoNl 07500" 000 - fredningsnævnets
kendelse af 18. juni 1982 i sag nr. 216/1980.

31. Deklaration tinglyst den 20. juli 1965 i sin helhed for så-
vidt angår matr. nr. 157 d, e, f, g, h, i, k, l, ~, n, ~, E,

ah, ai og ak og for en del af matr. nr. 157 ~, medens dekla-
rationen opretholdes for den øvrige del af matr. nr. 157 ~
og for matr. nr. 17 b og 38 a, der ligger udenfor lokalplan-
området.

Pol.e de..kl, (Lø0e ""-Ir. 2) VO>-V 17 lo 66 Ol. lS7 ot
-l -I



REG.NR. o~7'lf.cco

I henhold til REG.NR. 07500.000
er

Deklaration, tinglyst /

Nævnskendelse af / 19

Overfredningsnævnskendels af

Tillægskendelse af / 19

19

, tinglyst / 19

g /'2- 1967 , tinglyst l7/2. 1967

, tinglyst / 19

SE REG.Nt0,500. cOO - fred~i:1gsnæv~ct5
kendelse af 18. juni 1982 i sag nr. 216/1980.

ophævet i sin helhed

Q9 delvis ophævet.

32. Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967, tinglyst 17.
februar 1967, i sin helhed for såvidt angår matr. nr. 154 b,
e, d, ~, f, g, h, i, k, l, fi, n, o, E" .9" r, §., t, u, v, x, y.

og ~, en del af matr. nr. 154 ~, matr. nr. 157 d, e, f, g, h,
i, ~, l, !!!" n, ,2., E., .9" r, §., t, u, y, x, 1., ~, æ, ~, aa, ab,
~, ad, .~, af, ~, ah, ai og ak og for en del af matr. nr.
157 ~. Kendelsen opretholdes iøvrigt efter sit indhold med de
ændringer, der følger af det foran under 30 og 31 anførte.
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REG. NR. 57/71.
~_..__" .1._. . , ~._..__'"..., _._

. - - -. - . - - -- -- . --
Mtr. nr., ejerlav, sogn: 35'5/1p/.//!

(i København kvarter) '-;Pø~z.-Ir(Y& .ot/~--ru.
eller (i de senderjydske lands-' (I
dele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Akt: Skab ? nr. /7/.
(udlyld ... 1dommerkontoret)

Købers b~pæl:

Gade og hus nr.: Anmelder:
fREDNINGSPLANUDYALc.~ j" r .......

........BORNH0d ...\S AMf

t!042
Deklarationspåtegning

,
Undertegnede Aage Jensen Kofoed, Strandmøllen, Pedersker, som ejer
af matr.nr. 121x og 35d, Poulsker-sogn, og matr.nr. 3Sc, Ped~!sker
sogn, erklærer herved for·.mig og efterfølgende ejere af min fornævn-
te ejendom, at være indforstået med, at de i henhold til overfred-
ningsnævnets kendelse af 9.februar 1967, den 17.2.1967 tinglyste de-
klarationsbestemmelser, under punkt 4 om offentlighedens ophifldsret
og under hele punkt 5, træder i kraft pr. dato, således at samtlige.

. .
de af kendelsen omfattede deklarationsbestemmelser herefter fuldt ud
er trådt i k~aft.
7~k .

lle:d.e:I$~ d en .:2 -:z:. - /1- /19 r; g

.1

Som ejer af matr.nr.
Pedersker sogn:

Poul sker sogn, og matr.nr. ':ZsC:J ,

Til vitterlighed om dateringens rigtighed og underskriftens ægthed:

Navn: •.4M+iJ1fq~(~..Navn: I~Yrv!"7ffjf ..1(i'fr/.
S-Cl' 111' ng· :z:t~rr"7 ø/JA"" Q/ -'1-'1"''''''--'. /#r-~'1-'~~/l:ef&-1./ .

.. t.,} C'J.. .J.....l.ng,. ;..... -

Bopæl: ~f{0.d.=~ Bopæ:t>: dt(dH~.· ...

.f.
§
§' 14/

SastiU;ng ..
rormular

\
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________. . -.U ~._~._L.. -.------------.-~- •.---.1- -----·-·-------~·t;. .. :r., ejerla·v.--~:~:·:---3i..f /?'1'?, r Akt: Skab P. nr. .-træ
) p ;7. .-. /} rt (udfyld.s .t.;'ommorkoncoret)(j København kvarter f tf:/;:;,I~ rv.(-i-- •

eller (i de sønderjydske lands- '
dele) bd. og bl. jtjngbogen, Købers bopæl: $''90 '3
art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.: Anmelder:

FREDNINGSPLANUDVALGET FOR
BORNHOLMS AMT

r-. 7: r~ ,...... r:'l.
rJt...>..J$ : J' .. \.1 Deklarationsnåtegning-- Undertegnede Else Reimann, Ryesgade 61 II tv, København 0, som ejer

af matr.nr. 121dr og 35e, Poul sker sogn, -erklærer herved-for mig og
efterfølgende ejere af min--fornævnte ejendom, at være indforstået
med, at de i henhold tiloverfredningsnævnets kendelse af 9.februar

- -- o ~ - _.. -- ~-----

1967, den 17.2.1967 tinglyste deklarationsbestemmelser under punkt
4 om offentlighedens opholdsret og under hele punkt 5, træder i kraft
pr. dato, således at samtlige de af kendelsen omfattede deklarations-
bestemmelser ~erefter fuldt ud er trådt i kraft~

S . f ~ 1'-'1dr ..~e - ., kom eJer a ma~r.nr. ~ og ,? , ~O~Lsrer sogn:

~il vitterlighed om dateringens rigtighed og underskriftens ægthed:

]\T,. "--t~~ ~~~~.l:,arn. • ••••••• 7 o o.

St' ll' • ~:?-i?P>~- A 12,.l lng. . ~~~--; .

Bopæl: ~:.41~. 7/ 1)1

"

j'
\ ",Vv'\....%t-
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MATR.NR.

AREAL

e'EJER:
ti)

FREDETe)
o

FORMAL:

INDHOLD:

o

~"fA TALE RET

REG. NR.:

KORTBLAD NR. 5435

Strandmarken sO G N' Pedersker
644 ha. (samlet areal Tor Pedersker og Poulsker)

Private

Overfredningsnævnets kendelse af 9.2.1967.
Ofn. tillægskendelser af 8.10.1969, 29.4.1974 og 22.4.1976.
Fredningsnævnets kendelse af 18.6.1982. (138-03-59)
Plan for rekreativ udnyttelse, hvorved arealet er delt mellem
l) status quo-fredede arealer, 2) tldl~~nin~ af ~ealer ~il· :
eOffifficrhusbebyggelBcsamt 3) arealer med offentlig adgang. :

Il)
2)

Forbud mod ændringer i
BebyggelocorcgulercRdc

den bestående tilstand.
foraRotaltRiRgcF eg

3) den bestående tilstandForbud mod ændringer i
for offentligheden.

Udbygning af Strandvejen

samt åbning

(tillægskendelscr).

Overfredningsnævnet,fredningsnævnet og frcdningsplanud-
valget.

138 - 03 - 50
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REPROllUCfRET AF
FREDNINGSPLANUDVALGET FOR

BORNHOLMS AMT
"~(""3,181)"

" GeadIItIIk ......

KORTBLAD NR. 5435 og 5436 1:40000'

MATR.NR.: Strandmarken SOGN: Poulsker

AREAL: 660 ha. (samlet areal Pedersker og Poulsker):e'.IEJER

e FREDET

Private.

Overfredningsnævnets kendelse af 9.2.1967.
o

FORMAL: Plan for rekreativ udnyttelse, hvorved arealet er
delt mellem l) status quo-fredede arealer, 2) udlæg-
ning af arealer til sommerhusbebyggelse samt 3) are-aler med offentlig adgang.
l) Forbud mod ændringer i den bestående tilstand.
2) Bebyggelsesregulerende foranstaltninger.
3) Forbud mod ændringer i den bestående tilstand

samt åbning for offentligheden.

INDHOLD

o
PATALERET Overfredningsnævnet.

REG. NR.: 138 - 04 - 30
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL
------------------------------

År 1967 p den 9. februar p har Overfredningsnævnet
afsagt følgende

k e n d e l s e
i sagen (Ofn. 1811/65) vedrørende fredning af arealer ved Due-

~~ å~ odde i Pedersker og Poul sker kommuner p Bornholm.
Ved kendelser af ll. maj 1965 og la. ijuli1966 har

p #

fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds fredet i alt ca.
660 ha ved Dueodde. Fredningen vedrører i alt 23 lodsejere og
går ud på etablering af en ordningp hvorefter der som nærmere

f ,

~)

'~

...

beskrevet nedenfor dels åbnes store arealer for offentlighedenp

dels gives mulighed for gennemførelse af et betydeligt sommer-
husbyggeri. Ordningen er et resultat af indgående forhandlinger
mellem på den ene side lodsejerne og på den anden side navnlig
fredningsplanudvalget for Bornholms amt» og den er tiltrådt af
Pedersker og Poulsker kommuner. Forhandlingerne afsluttedes med,
at i alt 21 lodsejere kunne tiltræde fredningsordningen, 20 er
omfattet af kendelsen af ll. maj 1965 og l af kendelsen af 13.
juli 1966.

2 lodsejere kunne ikke tiltræde ordningen, de er
begge omfattet af kendelsen af ll. maj 1965 .

Fredningsordningens enkeltheder er for de 21 lodseje-
res vedkommende» med hvilke der afsluttedes forlig, nedfældet
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i deklarationer for de enkelte ejendomme, vedhæftet frednings-
nævnets kendelser. De er derimod ikke gentaget i Overfrednings-
nævnets kendelse, der for disse ejendommes vedkommende derfor
i det væsentlige blot tjener som hjemmel for udbetaling af de
fredningserstatninger, som ordningen indebærer, i alt 723.788 kr.
inclusive erstatningerne til de 2 ikke-tiltrædende lodsejere.
For disse 2 lodsejeres vedkommende er ikke udfærdiget og ting-
lyst deklarationer, men detailbestemmelserne for disse ejen-

,~ domme - lb. nr. 6, Damme gård , tilhørende gårdejer Jens Dam, og
lb. nr. 16, Vallehus, tilhørende avlsbruger Harry Rasmussen -

- ,

;,"e er optaget i fredningsnævnets kendelse af ll. maj 1965. medens
avlsbruger Rasmussen acquiescerede ved kendelsen, er den af gård-
ejer Dam anket tilOverfredningsnævnet.

Fredningsnævnets kendelse af ll. maj 1965 er sålyden-
de ~

"Ved Overfredningsnævnets kendelse af 22. oktober
1936, lyst 29. oktober 1936 (jf. samme nævns kendelse af 28. au-
gust 1938), blevet klitlandskab ved Dueodde i Poulsker sogn
omfattende matr. nre. 121 fø, 121 ~, 121 ~, 121 ed, 121 dm,
121 ~, 121 el, 121 ~, 121 ~, 121 hr, 121 ~, 121 af under-
kastet en fredning. Det pågældende areal er på vedhæftede kort
angivet med hvid farve og betegnet som Dueodde fredning 1936.
Fredningen går navnlig ud på, at området skal bevare sin davæ-
rende tilstand og friholdes for bebyggelse, camping og lignende,
hvorhos der gives almenheden ret til færdsel til fods på området
og ret til ophold og badning på og fra stranden.

Den 24. maj 1961 godkendte Overfredningsnævnet en af
~& fredningsplanudvalget for Bornholms amt udarbejdet fredningsplan

vedrørende bl. a. den Dueodde fredningen omgivende såkaldte strand-
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mark, omfattende ejendomme i Poulsker og Pedersker sogne.
Ved skrivelse af 8. januar 1965 har fredningsplanud-

valget rettet henvendelse til herværende nævn om stadfæstelse
af en fredningsordning omfattende en del af det omtalte område
som nærmere angivet med farvede signaturer på den vedhæftede
plan.

:
Ordningen er nærmere udformet dels i de 20 vedhæftede

deklarationer, som er tiltrådt af de pågældende ejere (lb. nr.
2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,
22, 23) og yderligere i en lignende ikke vedhæftet deklaration,
lb. nr. l, dels i to vedhæftede udkast til deklarationer, som
ikke er tiltrådt af ejerne (lb. nr. 6 og 16).

Påstand om en fredningsordning omfatter herefter føl-
gende ejendomme~

løbe nr. l matr. nr. 18 ~, 154, 156 ~, 156 b Peder-
sker (St. Loftsgård) tilhørende Sv. Aage
Munch.

løbe nr. 2 matr. nr. 17 b, 38 ~, 157 ~ Pedersker
(Aspesgård) tilhørende gårdejer Børge Mad-
sen.

løbe nr. 3 matr. nr. 38 c Pedersker, 121 ~, 35 Q
Poulsker (Strandmøllen) gårdejer Aage Jen-
sen Kofoed.

løbe nr. 4 matr. nr. 121 gi, 121 mø Poulsker, G. og M.
Staberg, København.

løbe nr. 5 matr. nr. 121 dr, 35 e Poulsker, fru Else
Reimann.

II

løbe nr. 6 matr. nr. 121 ~, 34, 35 b, 37 ~ Poulsker
(Dammegård) gårdejer Jens Dam.

løbe nr. 7 matr. nr. 121 ~, 47 ~, 47 b, 37 ~, 37 f
Poulsker (Lillegård) Aage lpsen.
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løbe nr. 8 matr. nr. 121 ~p 32 ~p 33 ~ Poulsker

(Jomfrugård) Poul-Erik Kofoed.
løbe nr. 9 matr. nr. 121 ~p 121 abp 204 Poulsker

kommune.
løbe nr.10 matr. nr. 30p 121 ø Poulsker (Munkegård)

J. H. E. Jensen.

.:
løbe nr.ll matr. nr. 121 fø Poulskerp Th. Espersen

Kofoed.
løbe nr.12 matr. nr. 29 ~p 121 u Poulsker (Sandegård)

H. P. Sommer .
løbe nr.13 matr. nr. 121 iy (Egelund) Helga A. Bech.
løbe nr.14 matr. nr. 121 ~ Poulsker1 Forlaget Skri-

fo1a A/Sp København.
løbe nr.15 matr. nr. 121 ed Poulsker (Lærkegård)1

gårdejer Henry Hansen.
løbe nr.16 matr. nr. 121 amp 121 anp 121 dm1 28 e

-. - - --
25 Q Poulsker (Vallehus) Harry Rasmussen.

løbe nr.17 matr. nr. 121 elp 121 læp landsretssagfø-
rer Elvin Pedersenp København.

løbe nr.18 matr. nr. 121 ~ Poulskerp fru B. Nyborg
Hansen.

løbe nr.19 matr. nr. 121 .§E 1 121 ig1 28 a Poul sker
(Duegård) Hans C. Møller.

løbe nr.20 matr. nr. 121 ex Poulsker (Kjøllergård)
Harald H. Munch.

løbe nr.21 matr. nr. 121 afp 27 Poulsker (Skrokkegård)1
Hans C. Munch.

"

løbe nr.22 matr. nr. 26 ~1l2l gf Poulsker (Gubbegård)p
Hans Anker Christoffersen.

" løbe nr.23 matr. nr. 121 §g Poulsker1 Bernt Møller.

Med hensyn til begrundelsen for og indholdet af fred-
ningen har planudvalget anført~
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Strømmen af turister~ der hver sommer besøger Bornholm
er siden 1936 øget betydeligt, og antallet af tilrejsende anslås
nu til 250.000 årlig. Hertil kommer~ at udviklingen har medfør"t~
at turisterne nu i stigende omfang søger til klit- og sandstrands-
arealer~ medens sommergæsterne i den første snes år af dette år-
hundrede fortrinsvis opsøgte egnen på den nordlige og østlige del
af øen med de karakteristiske klippepartier, der da også for en
stor dels vedkommende for længst er udbygget med sommerhuse,
pensionater og hoteller. Erfaringer andetsteds fra viser, at
skånselsløs behandling af klitarealer kan medføre sandflugt og
være årsag til ændring af naturen. Det vil være nødvendigt for at
værne det fredede '1Dueoddel1~ at søge en ordning af de tilstødende
arealer gennemført, samtidig med at der tilvejebringes grunde
til sommerhusbebyggelse og offentlige badestrande. Med de gode
trafikforbindelser, der er mellem København og Bornholm og mellen
det sydlige Sverige og Bornholm, må øen betragtes som et rekrea-
tivt område for disse tætbefolkede distrikter.

De pågældende arealer strækker sig fra det fredede
Dueodde i Poulsker kommune i øst- afgrænset mod syd af østersøen
og mod nord af en sognevej gennem Poulsker kommune - og ca. 6 km
mod vest ind i Pedersker kommune. Området, der udgør ca. 460 ha,
ejes af 23 lodsejere, og indgår som en hovedsagelig uopdyrket
del af de pågældende landejendomme. Hertil kommer et landbrugs-
areal på ca. 200 ha, beliggende langs omtalte sognevej, men nord
for denne. Dette areal er inddraget under ordningen under hensyn
til arealets fredningsmæssige værdi i forbindelse med selve
strandmarken.

Dele af strandmarken er bevokset med fyr (sandflugts-
plantager). Enkelte engstrækninger anvendes til græsning, og på
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begrænsede områder har der været foretaget sandgravning, men alt
i alt må arealerne betragtes som uden nogen væsentlig land-
brugsmæssig værdi.

Lodderne i Strandmarken er stort set nogenlunde ens-
artet placeret, strækker sig parallelt med sognevejen mod nord
og stranden mod syd. Der er derfor god mulighed for gennemførel-
sen af en ordning, hvorefter hver ejer får adgang til at ud-
stykke og sælge sommerhusgrunde, men samtidig underkastes en
fredning med åbning af stranden for offentligheden.

Principielt går fredningsplanen ud på, at der fredes
og åbnes et bælte langs kysten, der sammen med den bestående
Dueoddefredning udgør i alt ca. 6 km, hvor offentligheden frit
kan færdes og opholde sig. Dette område afgrænses mod nord af
et bælte, der ligeledes er fredet, men hvortil offentligheden
ikke har adgang, og skærmet af dette bælte udstykkes i ordnede
sommerhusgrunde. Disse områder afskærmes igen fra sognevejen af
et fredet, men ikke tilgængeligt bælte. Adgang til sommerhus-
området, til den åbnede strand sker ad tilbringerveje, der anlæg-
ges - eller allerede eksisterer - fra sognevejen gennem sommer-
husområderne og de fredede, men ikke åbnede bælter til stranden.
Disse veje afskærmes fra sommerhusbebyggelsen med fredede, men
ikke åbnede bælter på ca. 100 m på hver side af vejen.

Man har søgt gennem denne plan at give lodsejerne lige
adgang til salg af sommerhusgrunde. Forskel i arealernes natur
har gjort det nødvendigt at foretage visse afvigelser for at
bevare særligt værdifulde klitområder eller for at undgå sommer-
husbebyggelse på sumpede arealer og lignende.

Udvalget har i øvrigt henvist til den vedhæftede plan,
hvorefter ordningen vil medføre, at ca. 110 ha bliver fredet og
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åbnet for offentligheden (markeret med gul farve på kortet),
ca. 180 ha fredesp men åbnes ikke for offentligheden (mørkegrøn
signatur) p og ca. 170 ha udlægges til sommerhusbebyggelse (rød
farve). Dette areal skulle give plads til ca. 600 sommerhusgrun-
de a ca. 2.500 m2• Der findes i dag ca. 30 sommerhuse i området.
Til sammenligning skal anføres 1 at der for tiden findes ca. 1000
sommerhuse på Bornholm.

Endelig forudsættes et areal langs sognevejen, men
nord for dennep på i alt ca. 200 ha bevaret som landbrugsjord
(lysegrønt område).

Der sikres vejplanp herunder til arealer til tilbrin-
gerveje og parkeringspladser.

Indholdet af de påståede fredninger fremgår i almin-
delighed og i enkeltheder af de fornævnte deklarationer og de-
klarationsudkast. Deklarationspunkterne kan kort sammenfattes
således~
Punkt l. angår kun de ejendomme som er omfattet af den i 1936

gennemførte Dueodde-fredning og fastlægger bl. a., at
der ikke må ske udstykning i disse arealer.

Punkt 2. omfatter sådanne arealer? der undergives status quo-
fredningp og for hvilke der således søges udelukket æn-
dring i den bestående tilstandp bortset fra vedligehol~
delse af skovdrift og fortsættelse af den have- og
landbrugsrnæssige udnyttelsep der for tiden finder sted.
Arealerne åbnes ikke for almenheden.

Punkt 3. søger at fastholde et langs den øst-vestgående sognevej
beliggende område p der hovedsagelig udgøres af land-
brugsarealernep i den bestående landbrugs- og bygnings-
mæssige tilstand.

,
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Punkt 4. omhandler kyst- og strandarealerne1 der fredes og
åbnes for offentlighedens ophold og badning. Der ind-
sættes bestemmelse om forbud imod bl. a. afspærrende
foranstaltninger1 anvendelse af transportable radioer1

motorkørse11 camping og brug af ild.
Punkt 5. fastlægger en vejplan for området.
Punkt 6. angiver rammerne for udstykning og bebyggelse af de

arealer1 der efter planerne vil blive anvendt til som-
merhusgrunde med nettostørrelse på mindst 2.500 m2,

I deklarationernes afsluttende afsnit er anført det
vedrørende den enkelte eJendom forudsatte erstatnings-
beløb og endvidere bl. a. forudsætningen om aflysning
af fredningsplanservitutten og bestemmelse om påtale-
berettigede vedrørende deklarationens overholdelse1

nemlig generelt naturfredningsnævnet for Bornholms amts-
rådskreds1 sognerådet 1 ejeren af naboejendomme og fred-
ningsplanudvalget.

Det bemærkes 1 at der under sagens behandling er ind-
hentet erklæringer og tilladelser fra vedkommend.e bygnings- og
vejmyndigheder1 Poulsker og Pedersker sogneråd1 Bornholms amts-
råd samt fra landbrugsministeriet vedrørende fredskovforhold.
Hensynet til jordfaste fortidsminder er iagttaget.

Overfredningsnævnet og ministeriet for kulturelle an-
liggender er af udvalget 1 inden sagen blev forelagt nævnetp ori-
enteret om sagens forberedelse1og regeringens økonomiudvalg har
efter udvalgets oplysninger i 1962 givet principiel tilslutning
under forudsætning af1 at de erstatninger 1 der påstås ydet for
fredningen1 jf. nedenfor1 i det væsentlige stadfæstes af fred-
ningsmyndighederne.

l
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Det for nævnet indbragte fredningsforslag er frem-

kommet efter langv~~ige forhandlinger mellem udvalget og de på-
gældende lodsejere såvel med hensyn til fredningens omfang som
erstatningsbeløbenes størrelse,

Som anført har ejere af ejendommene løbe nr, 29 3~ 49

5~ 7~ 8~ 9~ 10~ ll~ l2~ 13~ l4~ l5~ l7~ l8~ 19~ 20~ 2l~ 22 og
23~ i alt 20 lodsejere~ inden sagens optagelse endeligt tiltrådt
fredningsordningen og erstatningsfastsættelsen for deres vedkom-
mende, Ejeren af lø1:::e nr. l Svend Aage Munchp St. Loftsgård~
havde ligeledes efter forhandlinger underskrevet den pågældende
deklaration~ men har sluttelig anmodet om udsættelse med påken-
delse af sagen for hans vedkommende~ indtil en forhandling mellem
ham og statens jordfond angående spørgsmål om udbetalinger til
jordfonden i anledning af fredningen har fundet sin afslutning.
Den anmodning har nævnet taget til følge~ bl. a, under hensyn
til at Loftsgård er beliggende i den vestligste ende af fred-
ningsområdet~ hvorfor spørgsmål om fredning af matr. nr. 18 ~~
l54~ 156 ~~ 156 b Pedersker først senere kommer til påkendelse .

Udvalget har påstået erstatningerne vedrørende fred-
ningen med hensyn til de ejendomme~ angående hvilke sagen nu
foreligger til kendelse~ fastsat således~

ad løbe nr. 2~ O kr.
ad løbe nr. 3~ 25,457 kr.
ad løbe nr. 4~ O kr.
ad løbe nr. 5 ~ 43.187 kr.
ad løbe nr. 6~ 79.919 kr.
ad løbe nr. 7~ 36.186 kr.
ad løbe nr. 8 ~ 105.558 kr.
ad løbe nr. 9~ 10.183 kr.
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ad løbe nr. 10~ 18.548 kr.
ad løbe nr. ll~ 84.737 kr.
ad løbe nr. 12~ 2.273 kr.
ad løbe nr. 13~ 3.092 kr.
ad løbe nr. 14~ 25.276 kr.

~ ad løbe nr. 15~ 35.459 kr.
ad løbe nr. 16~ 87.738 kr.
ad løbe nr. 17~ 1.200 kr.
ad løbe nr. 18~ 37.969 kr.

ad løbe nr. 19: 45.369 kr.

ad løbe nr. 20~ 3.819 kr.

ad løbe nr. 21 ~ 42.369 kr.
ad løbe nr. 22~ 10.092 kr.

ad løbe nr. 23~ O kr.

Samtlige i ejendommene berettigede derunder pant-
og servituthavere har ved forkyndelse af indkaldelse efter
reglerne i naturfredningslovens § 10p stk. 2p været indkaldt
til forhandlingsmøde. Panthaverne og enkelte servituthavere
er derhos ved særskilt meddelelse blevet underrettet om sagen
og mødernes afholdelse.

Samtlige ejere har været repræsenteret under sagen.
Af de berettigede har alene (idet bortset fra for-

nævnte gårdejer Svend Aage Munch) 2 ejere protesteret imod
fredningsforslaget.

Således har ejeren af løbe nr. 6p gårdejer Damp prin-
cipalt protesteret imod selve projektetp idet han har anført~

Betingelserne for fredning efter naturfredningslo-
vens § l er ikke til stedep idet det ikke er af væsentlig betyd-
ning for almenheden at det pågældende område (angivet med gul
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signatur på den vedhæftede plan) åbnes, særlig når henses til
at Dueodde fredningen af 1936 omfattende ca. 110 ha fuldtud
tilgodeser offentlighedens behov for et rekreationsområde. Her-
til kommer, at almindelig adgang til det gule område vil medfø-
re betydelig brandfare, idet arealet er beplantet og meget tørt
i sommerhalvåret.

Subsidiært - for det tilfælde at den krævede fredning
gennemføres - har han påstået erstatningskravet fastsat til
1.000.000 kr .. Dette beløb fremkommer ifølge ejerens opgørelse
således~

-e 6,4 ha udgør areal fra strandkanten
til den søværtsstrandbyggelinie.
Dette kan sælges i tilslutning til
bagved liggende sommerhusgrunde for
2 kr. pr. m2• 128.000 kr.

.,
Det resterende gule areal udgør
8,7 ha, der vil kunne sælges for
6 kr. pr. m2

Derefter følger grønt areal på 4,5
ha, der kan sælges for 5 kr. pr.m2 225.000 kr.

522.000 kr .

Af det nord for det røde område
liggende grønne område er i alt
9 ha, ca. halvdelen, undergivet
byggeforbud i medfør af naturfred-
ningslovens § 25, stk. 2. De resterende
4,5 ha kan sælges for 3 kr. pr.m2

"-----..;;;;,,;;:~~~.;:.:~135.000 kr.
i alt 1.010.000 kr.

afrundet til 1.000.000 kr ..
Ejeren har herved henvist til, at der i det sidste
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års tid er foregået salg af parceller i den østlige del af det
af fredningsplanen omfattende område for 5 kr. til 6 kr. pr. m2

for grunde~ der er beliggende betydelig længere tilbage fra
stranden end de her nævnte.

Endvidere har ejeren af løbe nr. 16 Harry Rasmussen~
som i øvrigt intet har haft at indvende mod fredningen efter
det herhen hørende vedhæftede udkast til deklarationen~ påstået
den tilbudte erstatning~ 87.738 kr.~ forhøjet med det beløb~ som

l han kan risikere at komme til at betale i særlig indkomstskat i
henhold tillovbekendtgørelse nr. 205 af 1961. Til imødegåelse
heraf og advokatomkostninger kræves indsat eventuelt på spærret-e konto et beløb på 17.000 kr .. Han forbeholder sig for senere in-
stanser at kræve højere erstatning~ beregnet på et andet grund-
lag.

Til nærmere begrundelse anføres~ at Rasmussen i mod-
sætning til de andre af fredningsordningens lodsejere med undta-
gelse af to~ først erhvervede ejendommen den 23. februar 1949~
således at han i modsætning til de andre underkastes den fornævn-

• te indkomstskat. Han bør ikke stilles ringere end flertallet i
erstatningsmæssig henseende~ idet han har krav på fuld erstatning.

Overfor disse indsigelser har udvalget henholdt sig
\e til sin foran gengivne begrundelse for hele fredningsordningen og

derhos henvist til den omstændighed~ at erstatningerne er fast-
sat skønsmæssig efter forhandlinger~ og at de er anerkendt af
de 20 (eller i princippet 21) af de lodsejere~ som sagen nu om-
fatter. Som udgangspunkt for forhandlingen om erstatningernes stør-
relse er til en vis grad beregnet~ at der ikke ydes godtgørelse
for den fri strandbred~ for sommerhusområder~ for det nordlige
fredede~ men ikke åbnede bælte~ samt for landbrugsområdet nord
for sognevejen~ som tildels er fredet mod bebyggelse i kraft af
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bestemmelsen i naturfredningslovens § 25,2. stk .. Blandt andet

;

.,

under hensyntagen hertil er der for de sydlige fredede, men ikke
åbnede bælter regnet med et beløb på 28 øre pr. m2, for areal mel-
lem den fri strand og strandbyggelinien, 9 øre pr. m2, og endelig
for det fredede og åbnede kystareal landværts strandbyggelinien,
72 øre pr. m2•

Endelig har udvalget henvist til, at selve frednings-
projektet og den heri indeholdte so~nerhusbebyggelsesplan og mu-
ligheden for dens gennemførelse med alle vedkommende myndigheders
tilladelse medfører en forøgelse af byggegrundenes værdi, som
ikke kan medregnes ved fastsættelsen af erstatningen.

Med særlig henblik på det af Harry Rasmussen frem-
satte erstatningskrav har udvalget gjort gældende, at der efter
almindelige erstatningsregler ikke er hjemmel til at yde godtgø-
relse for den eventuelle kapitalindvindingsskat af den tilkendte
erstatning. Udvalget har herved oplyst, at finansministeriet har
meddelt afslag på et andragende om fritagelse for kapitalindvin-
dingsskatten, og at kulturministeriet på udvalgets forespørgsel

• om ydelse af kompensation har svaret, at ministeriet ikke tidli-
gere har givet sådan kompensation og næppe har mulighed herfor.

Nævnet kan i det hele tiltræde udvalgets begrundelse
~ for fredningsordningen og finder1 at betingelserne for fredning

efter naturfredningslovens § l er til stede, idet særlig området
mod havet og langs skovbrynet og sognevejen ved dette frembyder
en skønhed og ejendommelighed, som er af væsentlig betydning for
almenheden 1 således at den beskyttelsep som samtlige bestemmel-
ser i forslaget af fredningsmæssig karakter tilsigter1 må anses
påkrævet. Dertil kommer, at åbning af adgang til naturområdet mod
stranden (det gule område) af hensyn til befolkningens frilufts-
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liv skønnes at være af væsentlig betydning og at kunne finde
sted uden tilsidesættelse af f.drnødent hensyn til de private in-
teresser1 som særlig er tilgodeset ved anvisningen af gode byg-
gegrunde. Herved bemærkes1 at der ved forskellige forbud i dekla-
rationernes bestemmelser er taget hensyn til brandfare og andre
gener ved offentlig adgang.

Nævnet forbeholder sig i øvrigt at fastsætte ordens-
reglement 1 når forholdene måtte gøre det påkrævet.

Efter det anførte vil de af ejerne af løbe nr. 21 31

41 51 71 81 91 101 II? 12? 131 141 151 171 18? 19? 201 211 221 23
tiltrådte deklarationer være at stadfæste såvel med hensyn til
fredningsbestemmelser som erstatning (se nedenfor). Den Jens Dam
tilhørende ejendom matr. nr. 121 ~1 34? 35 b1 37 ~ Poulsker sogn
under løbe nr. 6 vil være at pålægge følgende deklaration? idet
væsentlige stemmende med det vedhæftede udkast hertil~

l. Ejendommen omfattes ikke af fredningen ved Over-
fredningsnævnets kendelse af 22. oktober 1936.

2. Den del af ejendommen? der på vedhæftede kort er
vist med mørk grøn farve 1 fredes således at ændringer i den bestå-
ende tilstand1 bebyggelse? hvortil medregnes skure 1 kiosker? lyst-
huse? badehuse og lignende? hegning og erhvervsmæssig udnyttelse1

bortset fra vedligeholdelse af skovdrift1 ikke må finde sted.
Der kan kun tillades udstykket og frasolgt mindst

5 ha store parceller eller restareal til det offentlige eller
en grundejerforening1 der mindst må være åben for alle fremtidige
ejere af grunde for det under punkt 6 omhandlede sommerhusområde
og/eller inden for sommerhusområder på naboejendommene.

Fremtidige ejere af de i punkt 6 nævnte sommerhusare--) aler skal have adgang til ophold på den del af arealet 1 der er be-
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liggende syd for en linie~ bestemt ved forbindelsen mellem eller
forlængelsen af den nordlige afgrænsning for somm~rhusområdet~
således som vist på vedhæftede kort.

Det skal uanset foranstående udstykningsbestemmelse
være tilladt i forbindelse med salg af de i punkt 6 nævnte som-
merhusarealer at udstykke tilgrænsende dele af arealet, der er
beliggende syd for en linie, bestemt ved forbindelsen mellem eller
forlængelsen af den nordlige afgrænsning for sommerhusområdet,
således som vist på vedhæftede kort, i parceller, der mindst er
afgrænset ved lige linier ud til vej og skel og mindst 0,4 ha
store.

Arealet, der i henhold til punkt 5 udlægges til veje,
må ikke henlægges under disse parceller.

Bestemmelserne under 2 skal ikke være til hinder for
at fortsætte den landbrugsmæssige udnyttelse, der for tiden fin-
der sted på en del af arealet.

Vandværk kan etableres på arealer, hvis dette kan
ske uden at forstyrre skovbryn og imod sløring for indblik fra
offentlig vej, efter tegninger og beliggenheds~lan godkendt af
fredningsnævnet efter samråd med fredningsplanudvalget. Der må
tilvejebringes sikkerhed for, at placeringen ikke i henhold til

\41 sundhedslovgivningen vil være til hinder for bebyggelse af de ud-
lagte sommerhusarealer på og i nærheden af ejendommen.

3. På den del af ejendonrnen~ der på vedhæftede kort
er vist med lys grøn farve~ må der ikke ske ændring i den bestå-

•
ende tilstand og ikke finde byggeri sted ud over genopbygning og
udbygning nf bestående landbrugsbygninger efter tegninger godkendt
af fredningsnævnet efter samråd med fredningsplanudvalget .

Arealet består hovedsagelig af landbrugsareal.

b086987
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Såfremt arealet ikke skulle være omfattet af bestem-

melserne i naturfredningslovens § 251 vil nævnet efter omstændig-
hederne ikke modsætte sig opførelse af en aftægtsbolig på arealet1

efter at tegninger og beliggenhedsplan har været forelagt fred-
ningsnævnet til godkendelse efter samråd med udvalget.

Vandværk kan etableres på arealet på samme vilkår
som nævnt under punkt 2.

4. Den del af ejendommen1 der på vedhæftede kort er
vist med gul farve 1 fredes1 således at ændringer i den bestående
tilstand1 bebyggelse 1 hvortil medregnes skure 1 kiosker1 lysthuse1

badehuse og lignende1 udstykning og erhvervsmæssig udnyttelse
bortset fra vedligeholdelse af skovdrift ikke må finde sted1 og
således at det skal være offentligheden tilladt at opholde sig på
og bade fra det fredede areal. Anbringelse af spil og redskabskas-
ser1 hegn og anden afspærring og anvendelse af transportable radi-
oer og lignende forbydes.

Det offentlige opsætter med passende indbyrdes af-
stand - dog højst 200 m - pæle1 der markerer afgrænsningen af det
offentligt tilgængelige areal 1 og opsætter skilte ved tilbringer-
vejes indmunding i bivej 7 i Pedersker og bivej 3 i Poulsker1 hvil-
ke kommuner instruerer offentligheden herom.

De på området voksende træer må ikke fældes uden forud
indhentet tilladelse fra landbrugsministeriets tilsynsførende med
de private skove i Bornholms amt.

Pligt til renholdelse påhviler ikke lodsejerne i det
omfang1 dette er forårsaget af offentlighedens benyttelse af om-
rådet. Pligt til renholdelse påhviler fremtidige sommerhusgrund-
ejere i det omfang 1 arbejdet hermed forårsages af dem.

Pligt til sandflugtsdæmpning påhviler ikke lodsejerne.

b086987
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Bornholms amtskommune foretager uden udgift for ejeren de i
§ 7~ stk. l, i lov nr. 84 af 2S. marts 1961 om sandflugtens be-
kæmpelse omhandlede arbejder~ som er nødvendige for at forhindre
sandflugt~ når dette skyldes offentlighedens benyttelse af area-
let. Amtskommunen kan i så fald overtage arealet til ejendom.
ad punkt 2 og 4. Motorkørse19 campering9 teltslagning og brug
af ild af e~hver slags forbydes. Under sædvanligt ansvar tilla-
des rygning uden for nåleskov og lyngbevoksede arealer uden for
tiden l. april til l. oktober samt på den ubevoksede strandbred.
Jagtretten bortfalder i tiden l. april til l. oktober og kan uden
for dette tidsrum kun udøves således9 at den ikke er til fare
eller gene for andre.

S. Nye veje udlægge s over ejendommen i overensstem-
melse med den på vedhæftede kort angivne bredde og skitserede
linieføring. Linieføringen ligger dog fast for så vidt angår de
nye veje9 der er beliggende symmetrisk om skel. Der må i øvrigt
ikke anlægges nye veje over de under 2 og 4 omhandlede arealer,
eller etableres tilslutninger (overkørsler) af enhver art til
veje9 hvortil offentligheden har færdselsret.

Vejene skal optages i matriklen som udstykningsveje
og være tilgængelige, når dette er nødvendigt af hensyn til ud-
stykning af ejendommen eller nærliggende ejendomme. Såfremt eje-
ren ikke ønsker selv at foretage rydningen 9 kan dette ske ved den
eller de i udstykning interesserede9 hvem skovet træ i så fald
tilfalder.

Der skal være færdselsret for alle sommerhusbeboere
i området ad de viste 8 m og 10 m brede veje og 3 m brede stier.

Indtil fuld ikrafttræden af den ved kendelsen stad-
fæstede deklaration vedrørende matr. nr. 121 dr smst. (løbe nr.S)
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haves udkørselsret for matr. nr. 121 ~ og parceller heraf ved
skellet mellem matr. nr. 121 dr og 121 ~.

Der pålægges byggelinier som vist på kortet 25 m
fra vejrnidter.

6. Den del af ejendommen~ der på vedhæftede kort
er vist med rød farve~ må kun udstykkes efter en samlet skitse-
mæssig plan~ der i princippet skal godkendes af fredningsnævnet
efter samråd med fredningsplanudvalget.

For udstykning og bebyggelse m. v. gælder følgende
bestemmelser~

a) På grundene må kun opføres bebyggelse, der alene
anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet l. april til 30.
september og uden for dette tidsrum til kortvarige ferieophold,
weekends og lignende.

b) På hver særskilt matrikuleret grund må kun opfø-
res en enkelt beboelse med ikke over 120 m2 og ikke under 35 m2

bebygget areal samt et udhus med ikke over 30 m2 bebygget areal.
Udhus må ikke opføres før beboelsesbygning.

Fredningsnævnet (efter samråd med udvalget) og sog-
nerådet kan i forening efter ansøgning meddele dispensation fra
a) og b) for opførelse af udsalg~ restaurationer og mindre værk-
steder til sommerhusområdets daglige forsyning samt for helårsbo-
liger i forbindelse hermed.

c) Der må kun frastykkes grunde med nettostørrelse
på mindst 2500 m2

, der skal kunne rumme et kvadrat med sidelinie
40 m. Arealer, der i henhold til punkt 5 udlægges til veje, må ikke
henlægges under grundene.

d) Fælles vandværk og afløbsforanstaltninger skal
oprettes, når de pågældende myndigheder stiller krav herom (bl. a.
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i henhold til sundhedslovgivningen og landsbyggelovens § 18)~ og
lodsejerne er forpligtet til forholdsmæssigt at deltage i udgif-
terne til sådanne fællesforanstaltninger.

e) Bygninger skal holdes mindst 10 m fra midten af
den eller de tilstødende veje? hvor større byggelinieafstand ikke
er bestemt og mindst 5 m fra nabo skel eller sommerhusområdets be-
grænsning.

f) Bygninger må ikke opføres med mere end l etage
med udnyttet tagetage uden kvistvinduer og lignende og ikke gives
en højde over 2980 m regnet fra terræn til den linie9 hvor ydervæg
og tagflade mødes (bortset fra gavl trekanter). Tagets vi~~el med
det vandrettet plan må ikke overstige 550• Bygninger skal placeres
neden for højdepunkter i terrænet på de enkelte parceller.

g) Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af
brændte røde eller sorte tegl eller græstørv. Bygninger med tage
af strå eller andet lige så let antændeligt materiale kan ikke op-
føres.

h) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet
af jordfarver (okker? terra di sienna9 Q~bra7 engelskrødt9 itali-
enskrødt7dodenkop) eller hvidt? sort eller ved de nævnte farvers
blanding. Til døre9 vinduesTarr~er og lignende mindre bygningsdele
er også andre farver tilladt.

i) Telefonmaster må ikke etableres. Flagstænger
må ikke overstige en højde af 6 m.

j) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende
hegn af de på stedet forekommende vækster eller af højst 1780 m
højt mnalet raftehegn kan anbringes i umiddelbar tilknytning til
og inden for 10 m fra bebyggelsen og sammen med denne indeslutten--
de et ubebygget areal på højst 100 m2• På grundene må i øvrigt kun
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foretages spredt beplantning med de på stedet naturligt forekom-
mende vækster. Karakteren af den eksisterende bevoksning i området
(gran, fyr, lyng) skal stedse bevares.

Skovagtig bevoksning må kun ryddes inden for 10 m
fra beboelsesbygning.

k) Båltænding og benyttelse af udendørs ildsteder
forbydes.

l) Al parkering af jernbanevogne og lignende samt
biler9 der i det ydre adskiller sig væsentligt fra personbiler9

er forbudt på eller uden for grundene med undtagelse af almindelig
af- og pålæsning og lignende. Parkering i det frie af campingvog-
ne på eller uden for grundene kan kun ske med sognerådets tilla-
delse. På hver parcel skal indrettes to bilparkeringspladser eller
en garageplads i det tilladte beboelseshus eller udhus med forplads
af tilstrækkelig størrelse.

m) Transformerstationer på indtil 20 m2 grundareal
og indtil 3 m i højden kan opstilles under iagttagelse af de foran
fastsatte regler om afstand til naboskel og vej om bebyggelsens
udformning.

Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til
bebyggelse m. v. i det/den til enhver tid gældende bygningsregle-
ment/bygningsvedtægt og lovgivning i det hele taget skal respekte-
res uanset forannævnte bestemmelser.

Påtaleret tilko@ner fredningsnævnet for Bornholms
amtsrådskreds og fredningsplanudvalget for Bornholms amt. For så
vidt angår punkt 5 tilkommer påtaleretten endvidere den til enhver
tid værende ejer af matr. nr. 121 y og parceller heraf og Poulsker
sogneråd, for så vidt angår punkt 6 endvidere Poulsker sogneråd
og for så vidt angår punkt 6 e endvidere den til enhver tid væren-
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de ejer af naboejendommen.

Den Harry Rasmussen tilhørende ejendom matr. nr.
121 ~1 121 ~p 121 dm1 28 Qp 25 Q Poulsker (løbe nr. 16) vil være
at pålægge følgende deklaration i alt væsentligt stemmende med det
vedhæftede udkast hertil~

l. Den del af ejendommenp der er fredet ved Over-
fredningsnævnets kendelse af 22. oktober 1936p må ikke udstykkes .
Anbringelse af spil og redskabskasser og anvendelse af transpor-
table radioer og lignende forbydes.

2. Den del af ejendommenp der på vedhæftede kort er
vist med mørk grøn farvep fredesp således at ændringer i den bestå-
ende tilstandp bebyggelse p hvortil medregnes skure p kioskerp lyst-
husep badehuse og lignendep hegning og erhvervsmæssig udnyttelse
bortset fra vedligeholdelse af skovdrift ikke må finde sted.

Der kan kun tillades udstykket og frasolgt mindst
5 ha store parceller eller restarealer til det offentlige eller en
grundejerforeningp der mindst må være åben for alle fremtidige
ejere af grunde inden for det under punkt 6 omhandlede sommerhus-
område og/eller inden for sommerhusområder på naboejendommene.

Fremtidige ejere af de i punkt 6 nævnte sommerhus-
arealer skal have adgang til ophold på den del af arealet p der er
beliggende syd for en linie bestemt ved forbindelsen mellem eller
forlængelsen af den nordlige afgrænsning for sommerhusområdet
således som vist på vedhæftede kort.

Det skal uanset foranstående udstykningsbestemmel-
ser være tilladt i forbindelse med salg af de i punkt 6 nævnte
sommerhusarealer at udstykke tilgrænsende dele af arealetp der er
beliggende syd for en linie bestemt ved forbindelsen mellem eller
forlængelsen af den nordlige afgrænsning for sommerhusområdetp så-
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ledes som vist på vedhæftede kort i parceller? der mindst er af-
grænset ved lige linier ud til vej og skel og mindst O?4ha store.

Arealet 9 der i henhold til punkt 5 udlægges til veje9
må ikke henlægges under disse parceller.

Bestemmelserne under 2 skal ikke være til hinder
for at fortsætte den have- og landbrugsmæssige udnyttelse 9 der
for tiden finder sted på en del af arealet. Genopbygning og mindre
udbygrting af bestående landbrugsbygninger tillades efter tegninger
godkendt af fredningsnævnet efter samråd med fredningsplanudvalget.

Vandværk kan etableres på arealer9 hvis dette kan
ske uden at forstyrre skovbryn og imod sløring for indblik fra
offentlig vej9 efter tegninger og beliggenhedsplan godkendt af
fredningsnævnet efter samråd med fredningsplanudvalget. Der må
tilvejebringes sikkerhed for9 at placeringen ikke i henhold til
sundhedslovgivningen vil være til hinder for bebyggelse af de ud-
lagte sommerhusarealer på og i nærheden af ejendommen.

3. På den del af ejendommen9 der på vedhæftede kort
er vist med lys grøn farve? må der ikke ske ændringer i den bestå-
ende tilstand og ikke finde byggeri sted ud over genopbygning af
bestående landbrugsbygninger efter tegninger godkendt af fred-
ningsnævnet efter samråd med fredningsplanudvalget.

Arealet består hovedsagelig af landbrugsareal.
Såfremt arealet ikke skulle være omfattet af bestem-

melserne i naturfredningslovens § 259 vil nævnet efter omstændig-
hederne ikæmodsætte sig opførelse af en aftægtsbolig på arealet9

efter at tegninger og beliggenhedsplan har været forelagt nævnet
til godkendelse efter samråd med udvalget.

Vandværk kan etableres på arealet på samme vilkår
som nævnt i punkt 2.
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4. Den del af ejendommen? der på vedhæftede kort er

vist med gul farve? fredes? således at ændringer i den bestående
tilstand, bebyggelse? hvortil medregnes skure, kiosker? lysthuse?
badehuse og lignende udstykning og erhvervsmæssig udnyttelse bort-
set fra vedligeholdelse af skovdrift? ikke må finde sted? og såle-
des at det skal være offentligheden tilladt at opholde sig på det
fredede areal. Anbringelse af hegn og anden afspærring og anven-
delse af transportable radioer og lignende forbydes .

Det offentlige opsætter med passende indbyrdes afstand -
dog højst 200 m - pæle, der markerer afgrænsningen af det offent-
lige tilgængelige areal? og opsætter skilte ved tilbringervejes
indmunding i bivej 7 i Pedersker og bivej 3 i Poulsker? der in-
struerer offentligheden herom.

De på området voksende træer må ikke fældes uden forud
indhentet tilladelse fra landbrugsministeriets tilsynsførende med
de private skove i Bornholms amt.

Pligt til renholdelse påhviler ikke lodsejerne i det
omfang? dette er forårsaget af offentlighedens benyttelse af
området. Pligt til renholdelse påhviler fremtidige sommerhusgrund-
ejere i det omfang? arbejdet hermed forårsages af dem.

Pligt til sandflugtsdæmpning påhviler ikke lodsejerne.
Bornholms amtskommune foretager uden udgift for ejerne de i § 7?
stk. l? i lov nr. 84 af 25. marts 1961 om sandflugtens bekæmpelse
omhandlede arbejder? som er nødvendige for at forhindre sandflugt?
når dette skyldes offentlighedens benyttelse af arealet. Amtskom-
munen kan i så fald overtage arealet til ejendom.

ad p~mkt l? 2 og 4. Motorkørsel? campering? teltslagning
og brug af ild af enhver slags forbydes. Under sædvanligt ansvar
tillades rygning uden for nåleskov og lyngbevoksede arealer uden
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for tiden l. april til l. oktober samt på den ubevoksede strand-
bred. Jagtretten bortfalder i tiden l. april til l. oktober og
kan uden for dette tidsrum kun udøves således~ at den ikke er
til fare eller gene for andre.

5. Nye veje udlægges over ejendommen i overensstemmelse
med den på vedhæftede kort angivne bredde og skitserede liniefø-
ring. Der må i øvrigt ikke anlægges nye veje over de under 2 og 4
omhandlede arealer eller etableres andre tilslutninger (overkør-
sler) af enhver art end vist på kortet til veje? hvortil offent-
ligheden har eller skal have færdselsret. De viste tilslutninger
(overkørsler) er godkendt af vejmyndighederne.

Eksisterende veje udlægges med den på kortet angi~le
bredde og linieføring.

Vejere skal optages i matriklen som udstykningsveje og
være tilgængelige? når dette er nødvendigt af hensyn til udstyk-
ning af ejendommen eller nærliggende ejendomme. Såfremt ejeren
ikke ønsker selv at foretage rydningen~ kan dette ske ved den
eller de i udstykning interesserede? hvem skovet træ i så fald
tilfalder.

Der skal være færdselsret for alle sommerhusbeboere i
området ad de viste 8 m og 10 m brede veje og 3 m brede stier
og færdselsret for offentligheden ad vejen mrk. D2 og ad stien
mrk. Fl.

Der udlægges 2.000 m2 til offentlig parkeringsplads på
den under punkt 2 omhandlede nordlige del af ejendommen ved vejen
D2.

Hegning uden om parkeringsplads kan foretages i form af
spredt beplantning med de på stedet forekommende vækster på et
indtil 5 m bredt bælte.
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Arealer, der i henhold til ovenstående udlægges til

.benyttelse for offentligheden skal være tilgængelige, uanset om
de er udbygget som vej, sti eller parkeringsplads, og kan af det
offentlige forlanges ryddet. Såfremt ejeren ikke ønsker selv at
foretage rydningen, kan dette ske ved det offentlige, hvem skovet
træ i så fald tilfalder. Udbygningsarbejderne påhviler ikke
fredningsmyndighederne. Der pålægges dog ved nærværende overens-
komst ej heller lodsejerne pligt til at anlægge eller vedligehol-
de nævnte sti, vej og parkeringsplads.

Der pålægges byggelinier som vist på kortet 25 m fra
vejmidtero Ved hjørnegrunde kan byggelinier i forbindelse med
godkendelse af en samlet udstykningsplan (jf. punkt 6) med fred-
ningsnævnets tilladelse efter samråd med fredningsplanudvalget
nedsættes til 15 m langs en af de tilstødende veje, såfremt det
kan motiveres ved, at en i øvrigt normal grund ellers ikke kan
udnyttes hensigtsmæssigt.

Der pålægges fri oversigt ved de på vedhæftede kort
viste vejhjørner efter afstandene 15 og 60 m, målt langs fremti-
dige vejsider, jvf. ministeriet for offentlige arbejders vejreg-
Ier, således at der hverken varigt eller midlertidigt anbringes
genstande eller forefindes bevoksning af større højder end 0,75

4t m over en flade gennem de tilstødende vejbaners niveau.
6. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er

vist med rød farve, må kun udstykkes efter en samlet skitsemæs-
sig plan, der i princippet skal godkendes af fredningsnævnet ef-
ter samråd med fredningsplanudvalget.

For udstykning og bebyggelse m. v. gælder følgende be-
stemmelser~

a) På grundene må kun opføres bebyggelse, der alene
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anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet l. april til
30. september10g uden for dette tidsrum til kortvarige ferie-
ophold 1 weekends og lignende.

b) På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres
en enkelt beboelse med ikke over 120 m2 og ikke under 35 m2

bebygget areal samt et udhus med ikke over 30 m2 bebygget areal.
Udhus må ikke opføres før beboelsesbygning.

Fredningsnævnet (efter samråd med udvalget) og sogne-
rådet kan i forening efter ansøgning meddele dispensation fra
a) og b) for opførelse af udsalg1 restaurationer og mindre
værksteder til sommerhusområdets daglige forsyning samt for hel-
årsboliger i forbindelse hermed.

c) Der må kun f~kkes grunde med nettostørrelse på
mindst 2.500 m21 der skal kunne rumme et kvadrat med sidelinie
40 m. - Arealer1 der i henhold til punkt 5 udlægges til veje1
må ikke henlægges under grundene.

d) Fælles vandværk og afløbsforanstaltninger skal op-
rettes1 når de pågældende myndigheder stiller krav herom (bl.a.
i henhold til sundhedslovgivningen og landsbyggelovens § l8)1og
lodsejerne er forpligtet til forholdsmæssigt at deltage i udgif-
terne til sådanne fællesforanstaltninger.

e) Bygninger skal holdes mindst 10 m fra midten af den
eller de tilstødende veje, hvor større byggelinieafstand ikke er
bestemt1 og mindst 5 m fra naboskel eller sommerhusområdets be-
grænsning.

f) Bygninger må ikke opføres med mere end l etage med
udnyttet tagetage uden kvistvinduer og lignende og ikke gives en
højde over 2180 m regnet fra terræn til den linie1 hvor ydervæg
og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). Tagets vinkel med
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det vandrette plan må ikke overstige 550• Bygninger skal place-
res neden for højdepunkter i terrænet på de enkelte parceller.

g) Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brænd-
te røde eller sorte tegl eller græstørv. Bygninger med tage af
strå eller andet lige så let antændeligt materiale kan ikke op-
føres.

h) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af
jordfarver (okker? terra di sienna? umbra? engelskrødt? itali-
enskrødt? dodenkop) eller hvidt? sort eller ved de nævnte far-
vers blanding. Til døre? vinduesrammer og lignende mindre bygnings-
dele er også andre farver tilladt.

i) Telefonmaster må ikke etableres. Flagstænger må ikke
overstige en højde af 6 m.

j) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende
hegn af de på stedet forekommende vækster eller af højst 1?80 m
højt umalet raftehegn kan anbringes i umiddelbar tilknytning til

.,
og inden for 10 m fra bebyggelsen og sammen med denne indeslut-
tende et ubebygget areal på højst 100 m2• På grundene må i øvrigt
kun foretages spredt beplantning med de på stedet naturligt fo-
rekommende vækster, Karakteren af den eksisterende bevoksning i
området (gran? fyr? lyng) skal stedse bevares.

Skovagtig bevoksning må kun ryddes inden for 10 m fra
beboelsesbygningen.

k) Båltænding og benyttelse af udendørs ildsteder forby-
des,

l) Al parkering af jernbanevogne og lignende samt biler?
der i det ydre adskiller sig væsentligt fra personbiler? er for-
budt på eller uden for grundene med undtagelse af almindelig af-
og pålæsning og lignende. Parkering i det frie af campingvogne
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på eller uden for grundene kan kun ske med sognerådets tilla-
delse. På hver parcel skal indrettes to bilparkeringspladser
eller en garageplads i det tilladte beboelseshus eller udhus
med forplads af tilstrækkelig størrelse.

m) Transformerstationer på indtil 20 m2 grundareal og
indtil 3 m i højden kan opstilles under iagttagelse af de for-
an fastsatte regler om afstand til nabo skel og vej om bebyggel-

rIH

sens udformning.
Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til be-

byggelse m. v. i det/den til enhver tid gældende bygningsreg1e-
ment/bygningsvedtægt og lovgivning i det hele taget skal res~ek-
teres uanset forannævnte bestemmelser.

Påtaleret tilkommer fredningsnævnet for Bornholms amts-
rådskreds og fredningsplanudvalget for Bornholms amt. For så
vidt angår punkt 5 tilkommer påtaleretten endvidere den til
enhver tid værende ejer af matr. nr. 121 ~~ 121 an~ 121 dm og
parceller heraf og Poulsker sogneråd. For så vidt angår punkt
6 endvidere Poulsker sogneråd og for så vidt angår punkt 6 e

,I endvidere den til enhver tid værende ejer af ejendommen.
Hvad særlig angår de tilbudte erstatninger findes disse

i henhold til det af udvalget i så henseende anførte i det hele
at være passende~ og vil derfor være at fastsætte i overensstem-
melse med udvalgets foranstående påstand som nærmere nedenfor
anført. Nævnet tiltræderp at der ikke er lovhjemmel for ydelse
af godtgørelse for eventuel kapitalindvindingsskat af den Harry
Rasmussen tilkommende erstatning. Efter særlig aftale i dekla-
ration løbe nr. 5 med fru Else Reimann udbetaltes af den heri
fastsatte erstatning 43.187 kr. straks a conto 20.000p mens
restbeløbet 23.187 kr. uden tillæg af renter først udbetalesp
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når deklarationen efter visse bestemmelser i dens slutning
fuldt ud træder i kraft1 senest l. januar 19951 og på tilsva-
rende måde for løbe nr. 3~ Aage Jensen Kofoed1 med 11.100 kr.
straks og 14.357 kr. som ved løbe nr. 5.

Erstatningssummerne vil være at udrede som nedenfor
nærmere bestemt idet bemærkes~ at pantesikkerheden ikke skøn-
nes forringet.u

Konklusionen er sålydende~
liDe forannævnte arealer nemlig~

under løbe nr. 2~ matr. nr. 17 b~ 38 a~ 157 ~ Pedersker under-
gives fredning i overensstemmelse med indholdet og ved ting-
lysning af den herhen hørende deklaration~dateret 5. og 8. ja-
nuar 1965~og det vedhæftede kort.
under løbe nr. 3~ matr. nr. 121 ~~ 35 d Poulsker og 38 Q Pe-
dersker undergives fredning i overensstemmelse med indholdet
og ved tinglysning af den herhen hørende deklaration~dateret
26. marts 1965~med det vedhæftede kort.
under løbe nr. 4~ matr. nr. 121 g1~ 121 ~ Poulsker undergives
fredning i overensstemmelse med indholdet og ved tinglysning
af den herhen hørende deklaration~ dateret 24. juli 1964 og 23.
december 1964~med det vedhæftede kort.
under løbe nr. 5~ matr. nr. 121 dr~ 35 ~ Poulsker undergives
fredning i overensstemmelse med indholdet og ved tinglysning
af den herhen hørende deklaration~ dateret 30. december 1964 og
8. januar 19651 med det vedhæftede kort.
under løbe nr. 6~ matr. nr. 121 ~~ 34~ 35 b~ 37 ~ Poulsker un-
dergives fredning i det ovenfor anførte omfang ved tinglysning
af den ved kendelsen fastsatte deklaration idet i øvrigt hen-
vises til det vedhæftede kort.
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under løbe nr. 7~ matr. nr. 121 z, 47 a, 47 b, 37 c, 37 f Poul-- - - - -
sker undergives fredning i overensstemmelse med indholdet og
ved tinglysning af den herhen hørende deklaration, dateret 16.
december 1963 og 23. december 1964, med det vedhæftede kort.
under løbe nr. 8~ matr. nr. 121 æ, 32 ~, 33 a Poulsker undergi-
ves fredning i overensstemmelse med indholdet og ved tinglysning
af den herhen hørende deklaration, dateret 18. december 1964 og
4. februar 1965, og det vedhæftede kort.
under løbe nr. 9~ matr. nr. 121 ~, 121 ab, 204 Poulsker under-
gives fredning i overensstemmelse med indholdet og ved tinglys-
ning af den herhen hørende deklaration, dateret 12. december
1963 og 23. december 1964, og det vedhæftede kort.
under løbe nr. lO~ matr. nr. 30, 121 ~ Poulsker undergives fred-
ning i overensstemmelse med indholdet og ved tinglysning af den
herhen hørende deklaration, dateret lO. august 1964 og 23. decem-
ber 1964, og det vedhæftede kort.
under løbe nr. ll~ matr. nr. 121 fø Poulsker undergives fred-
ning i overensstemmelse med indholdet og ved tinglysning af den
herhen hørende deklaration, dateret 9. januar 1964 og 23. decem-
ber 1964,og det vedhæftede kort.
under løbe nr. 12~ matr. nr. 29 a, 121 ~ Poulsker undergives
fredning i overensstemmelse med indholdet og ved tinglysning af
den herhen hørende deklaration, dateret 5. november 1964 og 23.
december 1964, og det vedhæftede kort.
under løbe nr. 13~ matr. nr. 121 il Poulsker undergives fredning
i overensstemmelse med indholdet og ved tinglysning af den her-
hen hørende deklaration, dateret 29. juli 1964 og 23. december
1964, og det vedhæftede kort.
under løbe nr. 14~ matr. nr. 121 ec Poulsker undergives fredning
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i overensstemmelse med indholdet og ved tinglysning af den her-
hen hørende deklaration1 dateret 17. december 1963 og 23. decem-
ber 19641 og det vedhæftede kort.
under løbe nr. 15~ matr. nr. 121 ed Poulsker undergives fred-
ning i overensstemmelse med indholdet og ved tinglysning af
den herhen hørende deklaration1 dateret 3. december 1963 og
23. december 19641 og det vedhæftede kort.
under løbe nr. 16~ matr. nr. 121 amp 121 anp 121 dm1 28 ep 25 c- - - - -
Poulsker undergives fredning i ovenfor anførte omfang ved ting-
lysning af den ved kendelsen fastsatte deklaration idet i øv-
rigt henvises til vedhæftede kort.
under løbe nr. 17~ matr. nr. 121 e11 121 læ Poulsker undergi-
ves fredning i overensstemmelse med indholdet og ved tinglys-
ning af den herhen hørende deklaration1 dateret 9. november 1964
og 23. december 1964p med det vedhæftede kort.
under løbe nr. 18: matr. nr. 121 ~ Poulsker undergives fred-
ning i overensstemmelse med indholdet og ved tinglysning af
den herhen hørende deklaration1 dateret 10. oktober 1964 og
23. december 19641 med det vedhæftede kort.
under løbe nr. 19: matr. nr. 121 ~p 121 ig1 28 a Poulsker un-
dergives fredning i overensstemmelse med indholdet og ved ting-
lysning af den herhen hørende deklarationp dateret 13. juli
1964 og 23. december 1964p med det vedhæftede kort.
under løbe nr. 20~ matr. nr. 121 ex Poulsker undergives fred-
ning i overensstemmelse med indholdet og ved tinglysning af
den herhen hørende deklarationp dateret 2. december 1963 og
23. december 19641 med det vedhæftede kort.
under løbe nr. 21~ matr. nr. 121 afp 27 Poulsker undergives
fredning i overensstemmelse med indholdet og ved tinglysning af

"
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den herhen hørende deklaration9 lyst 26. maj 1964 og 23. decem-
ber 19649 med det vedhæftede kort.
under løbe nr. 22~ matr. nro 26 ~9 i21 gf Poulsker undergives
fredning i overensstemmelse med indholdet og ved tinglysning nf
den herhen hørende deklaration9 dateret 90 juli 1964 og 23. de-
cember 19649 og det vedhæftede korto
under løbe nr. 23~ matro nr. 121 §g Poulsker undergives fredning
i overensstemmelse med indholdet og ved tinglysning af den her-
hen hørende deklaration9 dateret 90 juli 1964 og 230 december 19641

med det vedhæftede kort.
Der udredes i erstatning til~

Gårdejer Aage Jensen Kofoed ad løbe nro 3 00'00'0'0 kr. 2504579-

hvoraf 110100 kro straks og resten senere (se foran)
Fru Else Reimann ad løbe nro 5 o.'00'00"'00'00' .00 kro 4301879-

hvoraf 20.000 kr. straks og resten senere (se foran)
Gårdejer Jens Dam ad løbe nr. 6
Gårdejer Aage Ipsen ad løbe nro 7
Gårdejer Poul-Erik Kofoed ad løbe

00000000000000000

kr. 79.9199-

kro 36.1869-

kr.l05.5589-nr. 8 00000000000

Poulsker kommune ad løbe nr. 9 00"0.0000'00", .0" kro 10.1839-

Gårdejer J. H. Eo Jensen ad løbe nr. 10 ..'00"00" kro 18.5489-

Gårdejer Tho Espersen Kofoed ad løbe nro 11 0"0'00 kro 84.7379-

Gårdejer H. P. Sommer ad løbe nr. 12 00000 ••• 0.0000 kro
Fru Helga Ao Bech ad løbe nr. 13 ..0..000 00. kro 3.0929-

Forlaget Skrifola A/S 9 København 9 ad løbe nro 14 oo kr. 2502769-

Gårdejer Henry Hansen ad løbe nro 15 00000000000000 kro 3504599-

Avlsbruger Harry Rasmussen ad løbe nr. 16 000000000 kr. 8707389-

•
Lp~dsretssagfører Elvin Pedersen9 København 9 ad lø-
be nr o l 7 o o o o • o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Fru Bo Nyborg Hansen ad løbe nr. 18 000000000000000

Gårdejer Hans Co Møller ad løbe nr. 19 00000'0'00" kr. 4503699-
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Gårdejer Harald H. Munch ad løbe nr. 20 kr. 3.819?-
Gårdejer Hans C. Munch ad løbe nr. 21 kr. 42.369?-
Gårdejer Hans Anker Christoffersen ad løbe nr. 22 kr. 10.092?-

De enkelte erstatningsbeløb forrentes med 6 % årlig
fra den ll. maj 1965 til betaling sker? dog at dette kun gælder
20.000 kr. af den fru Else Reimann tilkommende erstatning? me-
dens restbeløbet 23.187 kr. først forrentes med 6 % årlig fra
den dag beløbet efter bestemmelserne i deklarationen løbe nr. 5
kommer til udbetaling og på samme måde med hensyn til den Aage
Jensen Kofoed tilkommende erstatning (henholdsvis 11.100 kr. og
14 .357 kr.).

Samtlige erstatningsbeløb udredes med 3/4 af stats-
kassen og 1/4 af Bornholms amtsfond og de i Bornholms amtsråds-
kreds beliggende købstadkommuner efter folketallet i henhold
til den senest offentlige folketælling?dog at det indstilles
tilOverfredningsnævnet i medfør af naturfredningslovens § 179
stk. 29 at træffe beslutning om, at 9/10 af erstatningen vil
være at udrede af statskassen og 1/10 af Bornholms amtsfond og
nævnte købstadkommuner.a

Fredningsnævnets kendelse af 13. juli 1966 er såly-
dende~

'lUnder denne efter begæring af fredningsplanudvalget
den 16. marts 1965 rejste sag angående en fredningsordning ved-
rørende 23 ejendomme i Strandrnarken i Pedersker og Poulsker
sogne (betegnes som løbenummeret l - 23) blev der den ll. maj
1965 afsagt kendelse af nævnet vedrørende ejendommene løbenum-
mer 2 - 23. For så vidt angår ejendommen løbenummer 19 St. Lofts-
gård, matr. nr. 18 ~9 154, 156 ~ og 156 b Pedersker sogn9 tilhø-
rende Sv. Å. Munch9 blev behandlingen på et nævnsmøde den lO. maj
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1965 udsat til senere afgørelse ved tillægskendelsep idet nog-
le forhandlinger mellem ejeren og Statens Jordlovsudvalg (Sta-
tens Jordfond) som pant- og servituthaver i ejendommen angående
fordelingen af fredningserstatningen endnu ikke var afsluttet.
Imod selve fredningspåstandenp som går ud på stadfæstelse af
en fredningsordningp der er nærmere udformet i vedhæftede over-
enskomst af 31. marts 1965 mellem udvalget og ejeren af st.
Loftsgårdp SV. Å. Munchp blev der ikke protesteret fra nogen
sidep ligesom der ikke blev protesteret imod den i overenskom-
sten fastsatte erstatning for fredningen til et beløb af kr.
25.276. Heraf skal (skulle) ifølge overenskomsten et beløb af
kr. 18.500 svarende til den del af erstatningenp der vedrører
et område af St. Loftsgård~ hvorfra der uanset fredningsordnin-
gen må finde sandafhentning sted til l. oktober 1990p deponeres
indtil l. oktober 1990 og kun udbetales ejerenp såfremt sand-
hentningen eller retten hertil opgives ved tinglyst påtegning
af overenskomstdeklarationen. Såfremt sandafhentningen opgives
på en del af sandafhentningsområdetp skal der dog udbetales
en efter forhandling med fredningsplanudvalget og ejeren fast-
sat forholdsmæssig del af den tilbageholdte erstatning. Det be-
mærkes p at Overfredningsnævnet efter forelæggelse af nævnsken-
delse af ll. maj 1965 samt den ved forannævnte overenskomst af-
talte fredningsordning vedrørende St. Loftsgård (løbenummer l)
ved skrivelse af 6. september 1965 har meddelt nævnet p at Over-
fredningsnævnet inden afsigelse af formel kendelse har vedtaget
at stadfæste såvel kendelse som ordningen vedrørende st. Lofts-
gård.

"

Ved forhandling mellem gårdejer SV. Å. Munch og
Statens Jordlovsudvalg og Overfredningsnævnet er der senere op-
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nået enighed omj at det forannævnte depositumbeløb skal fast-
sættes til kr. 17.000~ idet kr. 1.500 ~r frigivet til dækning
af Munchs omkostninger ved fredningssagenj samt om at der af
erstatningsbeløbet kr. 25.276 skal tilfalde Statens Jordlovs-
udvalg kr. 11.888~ dog således at sidstnævnte beløb skal ud-
redes af det deponerede beløb~ når dette frigives i overens-
stemmelse med de foran gengivne bestemmelser herom, senest
l. oktober 1990.

Yderligere bemærkes herved~ at nævnte erstatningsbe-
løb kr. 25.276 med renter fra ll. maj 1965 ifølge anvisning
fra ministeriet for kulturelle anliggender nu er udbetalt til
gårdejer Munch~ og at denne har opfyldt sin foran omtalte de-
positionspligt ved 31. maj 1966 at deponere beløbet kr. 17.000
i Andelsbanken i Rønne j således at beløbet alene kan hæves med
samtykke fra fredningsplanudvalget og Statens Jordlovsudvalg.
Bankens kvittering i overensstemmelse hermed er afgivet til
Overfredningsnævnet og jordlovsudvalget.

Overfredningsnævnet har i øvrigt på forhånd i over-
ensstemmelse med nævnets påtænkte indstilling besluttet, at
erstatningen skal udredes med 9/10 af statskassen og 1/10 af
Bornholms amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende købstad-
kommuner efter folketal i henhold til den senest offentliggjor-
te folketælling, jfr. naturfredningslovens § 17, stk. 2 og l.

Ved skrivelse af 2. juni 1966 til nævnet har fred-
ningsplanudvalget indstillet, at kendelse afsiges i overens-
stemmelse med det foran Qnførte~ dog således at der efter en
tidligere aftale mellem udvalget og ejeren Sv. Å. Munch sker
en ændring ved tilføjelse til fornævnte overenskomst mellem
udvalget og Munch (løbenummer l), nemlig på deklarationens 2.sideBe
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efter ordet l1fjernesl1 i punkt 4 p stk. 6 ~ i1Det ene af disse p
der tilhører gårdejer Munchp skal dog først fjernes i 1975.
Indtil da skal offentligheden ikke have adgang til et ca. 50 x
50 m stort areal ved huset. II

Endvidere har udvalget indstilletp at der under
hensyn til en stedfunden regulering af fredskoven med en ganske
smal strimmel grund 9 som på vedlagte deklarationskort er angivet
med mørkerød farvep sker en ubetydelig udvidelse af det til som-
merhusbebyggelse på st. Loftsgård (matr. nr. 154) udlagte område p
jfr. punkt 6 i overenskomstdeklarationen.

Som sagen således foreliggerp og idet der med hen-
syn til sagens omstændigheder og begrundelsen for fredningsord-
ningen og erstatningsfastsættelsen henvises til præmisserne i
kendelsen af ll. maj 1965 vedrørende de øvrige ejendomme i
Strandmarkenp vil den her omhandlede af ejeren af løbenummer 19

St. Loftsgårdp tiltrådte deklaration være at stadfæste såvel med
hensyn til fredningsbestemmelserne som med hensyn til erstatnings- I

fastsættelsenp dog med den ændringp at det i deklarationens sid-
ste afsnit omhandlede depositum ansættes til kr. 17.000 i stedet
for kr. 18.500 og med den tilføjelse (som fremgår af påtegningen
af 21. oktober 1965 på deklarationens sidste side)p hvorefter
kr. 11.888 af erstatningen tilfalder Statens Jordlovsudvalg og
udredes af den deponerede del af erstatningen p når denne frigi-
vesp samt med de just omtalte af udvalget foreslåede ændringer 9

idet disse findes at være så ubetydelige9 at de ikke bør have
indflydelse på erstatningsfastsættelsen.

Nævnet tager til efterretning? at erstatningen er
udredet som ovenfor nærmere omtalt 9 idet bemærkes? at panthaver-
nes pantesikkerhed ikke skønnnes forringet.n

.,

b086987
Linje  
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Konklusionen er sålydende~

liDe foran omhandlede arealer under ejendommen løbenummer
l? St. Loftsgård? matr. nr. 18 a? 154? 156 a og 156 Q Pedersker
undergives fredning i overensstemmelse med indholdet af den her
henhørende deklaration? dateret den 31. marts 19659 med påteg-
ning af 21. oktober 1965 og 29. november 19659 og det vedhæftede
kort? dog således at der efter ordet i1fjernesii nederst på dekla-
rationens anden side skal være indfø jet ~ liDet ene af disse? der
tilhører gårdejer Munch? skal dog først fjernes i 1975. Indtil
da skal offentligheden ikke have adgang til et ca. 50 x 50 m
stort areal ved husetn9 og således9 at den på det vedhæftede
kort med mørkerød farve angivne grundstrimmel på matr. nr. 154
Pedersker yderligere er udlagt til sommerhusbebyggelse? jfr.
deklarationens punkt 6.

Der udredes i erstatning til gårdejer Sv. A. Munch9 st.
Loftsgård? kr. 25.2769 hvilket beløb er udbetalt ham90g af hvil-
ket han den 31. maj 1966 behørigt har deponeret kr. 17.000 i

,I
Andelsbanken i Rønne9 således at beløbet alene kan hæves med
samtykke fra fredningsplanudvalget for Bornholms amt samt Statens
Jordlovsudvalg. Af erstatningen tilfalder kr. 11.888 Statens
Jordlovsudvalg? således at beløbet udredes af forannævnte depo-
nerede beløb på kr. 17.0009 når dette frigives efter de foran
i kendelsen omtalte bestemmelser? senest 1/10 1990. Erstatnings-
beløbet er efter Overfredningsnævnets bestemmelse udredet med
9/10 af statskassen og 1/10 af Bornholms amtsfond og de i Born-
holms amtsrådskreds beliggende købstadkommuner efter folketallet
i henhold til den senest offentlige folketælling.



- 38 -

~, Sagen er forelagt Overfredningsnævnet i medfør af natur-
fredningslovens § 19~ stk. 3. Den er tillige påanket af oven-
nævnte gårdejer Jens Dam~ repræsenteret ved landsretssagfører
Skovgård-Sørensen~ Nexøo

Overfredningsnævnet har den l. september 1965 besigtiget
det fredede areal og forhandlet med gårdejer Dam og hans advo-
kat samt med repræsentanter for fredningsnævnet for Bornholms
amtsrådskreds~ fredningsplanudvalget for Bornholms amt~ amts-
rådet og Pedersker og Poulsker kommuner. Endvidere var den til-
synsførende for de private skove på Bornholm til stede.

For gårdejer Dam nedlagdes påstand på fredningens opgi-
velse eller forhøjelse af erstatningen.

For lb. nr. 18~ matr. nr. 121 ae Poulsker sogn? tilhørende
fru Betty Nyborg Hansen~ har Overfredningsnævnet den 7. oktober
1966 godkendt nogle af planudvalget~ Poulsker sogneråd og fred-
ningsnævnet henholdsvis den ll. august~ 8. og 12. september
1966 tiltrådte tillægsbestemmelser vedrørende anlæg af parke-
ringsplads og etablering af en kiosk.

Overfredningsnævnet? der kan tiltræde den etablerede fred-
ningsordning~ har besluttet at stadfæste de afsagte kendelser.
Overfredningsnævnet har endvidere besluttet~ at erstatningerne
i medfør af naturfredningslovens § 17~ stk. 21 vil være at
udrede af statskassen med 9/10 af erstatningsbeløbet. Bortset
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fra erstatningen til gårdejer Dam er beløbene udbetalto
Da Overfredningsnævnet ikke har ment at kunne tilbyde

nogen forhøjelse af erstatningsbeløbet til gårdejer Damg der
havde fået tilkendt 790919 kr.g har man i henhold til natur-
fredningslovens § 20 anmodet taksationskommissionen om at
fastsætte erstatningeno Herom afsagde taksationskommissionen
den 8. juli 1966 sålydende kendelse~

~9Taksationskommissionens medlemmer var enige omg at den

•

forelagte sag med planlægning af sommerhusområder med afgræns-
ning af skærmende bælter og udlæg af fællesarealer for somnler-
husejerne alene og fællesarealer med adgang også for offent-
ligheden må betragtes som en hensigtsmæssig planlægning både
samfundsmæssigt set og for de nuværende ejere også i økonomisk
henseende bl. ao med hensyn til vandforsyning og afløbsforholdo
Ved en sådan helhedsplanlægning for et større område med par-
celler på 20500 m2 og udlæg af fælles opholdsarealer for par-
cellerne opnås at bevare en del af den naturg der gør det på-
gældende område mere værdifuldt og attraktivt for sommerhusbe-
byggelseo

Efter taksationskommissionens skøn vil ulemperne eller
nedgangen i ejendommens handelsværdi ved pålæg af frednings-
servitutten (planlægningsservitut) delvis blive opvejet af de
fordeleg der opnås ved det planlagte sommerhusområde, og kom-
missionen vil derfor meneg når hensyn også tages til den almin-
delige bebyggelsesregulerende erstatningsfri lovgivningg at en
erstatning på 800000 kro for pålæg af den i fredningsnævnets
kendelse af 110 maj 1965 angivne fredningsservitut vil være
passendeg svarende til en nedgang i ejendommens handelsværdi
(ved kontant betaling) som følge af fredningenoi9
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Et kort9 nr. Bo. 104 9 udvisende de fredede arealer~

i alt ca. 660 ha9 er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s ~

• Den af fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds den
ll. maj 1965 afsagte kendelse samt tillægskendelse af 13. juli
1966 vedrørende fredning af arealer ved Dueodde i Pedersker og
Poul sker kommuner stadfæstes med de af det foranstående følgen-
de ændringer.

Erstatningerne udgør~
l. Gårdejer Svend Aage Munch9 nSt. Loftsgård9l,

Pedersker9 Bornholm 9 ••••••••••••••••••••••••••• 25.276 kr.
hvoraf 17.000 kr. er deponeret i Andelsbanken i

Rønne i overensstemmelse med de i tillægskendel-
se af 13. juli 1966 fastsatte bestemmelser.
(Matr. nr. 18 a, 1549 156 a og 156 b Pedersker
sogn. )

•

2. Gårdejer Børge Madsen 9 v;Aspesgårdl9~ Pedersker9

Bornholm 9 o o o o • " II o o o Q o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o kr.
(Matr. nr. 17 b, 38 ~, 157 ~ Pedersker sogn)

3. Gårdejer Aage Jensen Kofoed9 Strandmøllen9 Pe-
dersker9 Bornholm 9 25.457 kr.
hvoraf 11.100 kr. er udbetalt a conto 9 medens
restbeløbet9 kr. 14.3579 udbetales, når deklara-
tionen fuldt ud træder i kraft 9 senest l. januar
1995.
(matr. nr. 38 ~ Pedersker og matr. nr. 121 ~~
35 ~ Poulsker sogn.)

4. Tandlægerne Georg og Mogens Staberg, Gartner-
svinget 439 Lyngby, o o o. o o o • o o o o o o o •• o • o o • o o • o o o • o kr.
(Matr. nr. 121 E!9 121 ~ Poulsker sogn.)

Transport 50.733 kr.
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Y'

Transport 50.733 kr.
5. Fru Else Reimannp Ryesgade 61p 2. sal tv.p Køben-

havn 09 00000000000 •• 000000.00000000.00000000000 43.187 kr.

•

hvoraf 20.000 kr. er udbetalt a conto, medens
restbeløbetp kr. 23.187p udbetalesp når deklara-
tionen fuldtud træder i kraftp senest l. januar
1995.
(Matr. nr. 121 dr, 35 ~ Poulsker.)

6. Gårdejer Jens E. Damp Dammegårdp Pedersker, Born-
ha 1m~ o o o o o o o Co o o o o o o o o o o o o o o o II o o o o o o o o o o o o o o o .. o o 8O o 000 kr o

(Matr. nr. 121 ~, 34p 35 b, 37 ~ Poulsker)

7. Gårdejer Aage lpsen, Lillegård, Pederskerp Born-
ha 1m ? o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • • o o • o o o o o • o o o o o o o • o • o 3 6 o 186 kr o

(Matr. nr. 121 ~p 47 ~p 47 Q, 37 Qp 37 f Poulsker
sogn. )

8. Gårdejer Poul-Erik Kofoedp Jomfrugårdp Pederskerp
Bornholm 9 o o o o o o o o o • " o o • o o o o o o • o • o o o. o o o o o Q • " o o o 105" 558 kr.

.. (Matr. nr. 121 ~p 32 ap 33 ~ Poulsker sogn.)

9. Poulsker kommune OGOClOOOOOOooooooo" ••• ooooooooo. 100183 kr.
(Matr. nr. 121 ~P 121 abp 204 Poulsker)

lO. Gårdejer J. H. E. Jensen, Munkegård pr. Nexøp
(Matr. nr. 30p 121 ~ Poulsker.)

18.548 kr.

ll. Gårdejer Th. Espersen Kofoed, Tjørneby pr.Nexø .. 84.737 kr.
(Matr. nr. 121 fø Poulsker.)

12. Gårdejer H. P. Sommerp Sandegård pr. Snogebæk .. 2.273 kr.
(Matr. nr. 29 ~p 121 u Poulsker. )

13. Fru Helga A. Bechp Egelund pr. Nexøp
(Matr. nr. 121 ~ Poulsker.)

3.092 kr.

14. Forlaget Skrifola A/S, Linnesgade 25, København
K., o o o o o Cl • o o • o o o o o o o o o o o o o o o • o o o .. o o o o • o o o o o o • o o 25 o 276 kr o

(Matr. nr. 121 ~ Poulsker.)
<'

Transport 459.773 kr.
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Transport 459.773 kr.

15. Gårdejer Henry Hansenp Lærkegård pr. Nexøp .... 35.459 kr.
(Matr. nr. 121 ed Poulsker)

16. Avlsbruger Harry Rasmussen p Vallehus pr. Nexø .. 87.738 kr.
(Matr. nr. 121 ~, 121 ~, 121 dm, 28 Q, 25 c
Poulsker)

17. Landsretssagfører Elvin Pedersen, Niels Hemming-
sensgade 9, København K.p ••••••••••••••••••••• 1.200 kr.
(Matr. nr. 121 elp 121 læ Poulsker)

18. Fru Betty Nyborg Hansenp Ved Havnen 15p Nexøp •• 37.969 kr.
(Matr. nr. 121 ~ Poulsker)

19. Gårdejer Hans Chr. Møllerp Duegård pr. Nexø 45.369 kr.
(Matr. nr. 121 QE, 121 19p 28 ~ Poulsker)

20. Gårdejer Harald H. Munchp Kjøllergård, Peder-
sk er 1 o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o • o o • 3.819 kr.
(Matr. nr. 121 ~ Poulsker)

21. Gårdejer Hans C. Munch, Skrokkegård pr. Nexø .. 42.369 kr.
(Matr. nr. 27, 121 af Poulsker)

22. Gårdejer Hans A. Christoffersen, Gubbegård pr.
Nexø 'i o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o g o o o o o o o o o o o o o o 10 o 092 kr o

(Matr. nr. 26 a, 121 gi Poulsker)

23. Bygmester Bernt Møllerp Bodilsker,
(Matr. nr. 121 §g Poulsker) .

000000000000 o kr.

I alt ..... 723.788 kr.
=======================

Erstatningsbeløbene til lb. nr. 3, 5, 7-22 er udbetalt
med renter 6 % p. a. fra den ll. maj 1965 til betalingsdagen, dog
at restbeløbet til Aage Jensen Kofoed (lb. nr. 3) og fru Else
Reimann (lb. nr. 5)p henholdsvis 14.357 kr. og 23.187 kr.p først
forrentes med 6 % p. a. fra den dag, disse beløb efter bestemmel-
serne i deklarationerne kommer til udbetaling, senest den l. janu-
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ar 1995.
Af det gårdejer Svend Aage Munch1 lb. nr. 11 udbetalte

erstatningsbeløb 1 kr. 25.2761 med renter 6 10 p. a. fra den ll.
maj 1965 til betalingsdagen1 er den 31. maj 1966 deponeret
17.000 kr. i Andelsbanken i Rønne i henhold til deklaration af
31. marts 1965 mellem gårdejer Svend Aage Munch og fredningsplan-
udvalget for Bornholms amt og påtegningsaftale af 21. oktober
1965 mellem samme og Statens Jordlovsudvalg. Det gårdejer Jens
E. Dam1 lb. nr. 61 tilkendte erstatningsbeløb 1 kr. 80.0001 for-
rentes med 6 % p. a. fra den ll. maj 19651til betaling sker.

Af samtlige erstatningsbeløb vil 9/10 være at udrede
af statskassen og 1/10 af Bornholms amtsfond og de i Bornholms
amtsrådskreds beliggende købstadkommuner efter folketal i henhold
til den senest offentliggjorte folketælling.

Udskriftens rigtighed
bekræftes

3~æ~kBlrthe Andersen. - ,

ib.
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t111æs tl1 ~'Ynet. ;:7&.Ødel•• et u. -3 1965

ved:a:--ørende ftat~rk,eJ'1·t 1 Pedersker' oS Pouleker øosne*

[t1D4.~ denne fltter __ ~ at' tredn1lJsttplanu.d~et dea 16/3
196' "~._ 8616 ~i.l14. en tftd.a1.Qgeordntaa ve4~rende 2j 03." ....el domm. 18~.aJ'kea l PecleNker os Poul •• r '0«- (betec.. ••
løbenWl8eftt 1 .. 23) blev «ler 4..- U/5 1965 ateagt kendelae ~e nlS'9'netTe4rørea«e .~.ad.oaeAt 1.l».~l" 2 .. 23* for øU Vie • .ns'r.1 e3eftdOS'UA bbeJ.l1:l;Ber 1, st. Le.tUsAr4. _'til'. ~. 1.a-.. 154. l'.
os 15GbPe4eråer soø. t11børel14:. sv.A. ~h blev behudl1.Qsen
På et n8WitlU4$aeA 10/' 19" u(1G~' til eenere $~rels ..... 4 t11-
~$kendelø., 14et l1oa1e to~41~.r .. 11•• 3-.ren OS3~tøu

1 JONlovh4va1B (SlatOM Jor4tond) s. pact- og .en1tut.b.aver 1 e-
.. J :.ndotn1lGt1 ~åend. tomelløse .. U t~~"ret.'h11~e~ e,uc!&iulk-

ke vur atølut'tet. lJloa ,.. lv.- f'reU1n,8pAøtude •• $(Ø g61" \14 pA
"rtadtæØ'teliJ. et ea tredn1Jl&soNJ'&l_ (ter er ... :re udto .. t 1. "e4-
het_d. o'YO;renak._' at )1/.3 1965 uU_ \14'valgetos e4.reo Id S't•
.LotuSird. $'1.1. Hunoh. blev der 1kke prot •• teret Ira ftogen sid ••
l1i;eeom dC1"1tkke blev proteøteNt laoa «eD 1 o..... nekOlaS't6a ta.'-

•
satte eret&tA1ac tor he4n~.n til et "1Øl) at kr. 2S.216. Heraf

:, skel (GkuUe) 1tø1se ovttreø*__ te. et bel, .. at kr. 18.500 øvaren.. -
de til 4.u ael af er.ta~.a, d.~ ve4$'Ø~t et o.n\de $.;t St• .Lot" .....,e s'nl, bv~rf'ft 4.1' w.U'u.et fn4D1t1880~~en - tude sandafhenVl1zw
$tea til 1/10 1990. 4.»0_"* 1n41i-U1/10 1990 og k.un udbetalos
.~erendfremt &an4hea:tn1A8fU!l.el1e~J'etten bertil OH1 ....8 vod t1~
118t påtesa1D6 at OYantUlt01lIt4eklQ'4\tio%ltUb Sltha't $:~~theat-
~en 0.1,"8 pli ea 401 IS $&Q4afhent~.QIlrådQtt skal 4er dog
udbetd.41!tt :ener'ter to~dJJ..øg fflEild fredn1q.eplanudw1aet og ejere_
tutQt forhold$M.e1s 4el et d.n 1U~Q141te e:rstatni»,;, Det
bt'UfJ4Cl-k,'U~ .,;t cr'·$.l·frc.<b'd.~a~W1etetter :roreleføelftat ~""'end.l.

i •• at 11/; 1965 .amt den W4 fO~'YDte overe.ø.k •• ' ettaJ.te1Il.. '" t:redn1neeorctniaB ve4røftMO st.. ltottec4r4 (løb.aUl'lIa.~ l) Ved økr1-f'.' ''''tlø -.t 6/9 1965 .bar •• ilttelt .vaet o:t øve:rt"~.næ'n'J..t 1M••
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forhandlingsprotokollen for frednings-
nævnet for Bornholms amtsrådskreds.

--00000('\0--
KENDELSE

afsagt den ll. maj 1965.
Ved overfredningsnævnets kendelse af 22. oktober 1936 lyst

29. oktober 1936 (jf. samme nævne kendelse af 28. august 1938) blev
et klitlandskab ved Due~dde i Poulsker s~gn omfattende matr. nre.

l.l21 fø, 121 u, 121 ec, 121 ed, 121 dm, 121 an, 121 e~, 121 ae,
121 ep, 121 hr, 121 ex, 121 af, underkastet en fredning. Det på-
gældende areal er på vedhæftede kort angivet med hvid farve og

~~ betegnet som Due~dde fredning 1936. Fredningen går navnlig ud på,
It at området skal bevare sin daværende tilstand ~g friholdes for

bebyggelse, camping og lignende, hvorhos der gives almenheden ret
til færdsel til f~ds på området,eg ret til ophold og badning på og
fra stranden.

Den 24.maj 1961 godkendte overfredningsnævnet en af fred-
·~ingsplanudvalget for Bornholms amt udarbejdet fredningsplan ved-\.,1 .t'ørendebl.a. den Dueodde fredningen omgivende såkaldte strand-
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FRC:DN~NGSPLANUDVALGEf t vi{

BORNHO ...MS AMT
Matr. nr. 17b m. fl.,
Pedersker sogn.

Matr. nr. 25 c m. fl.,
Poulsker sogn.

Akt: Skab nr.--I-j, _ I /. j.
./,.Io-..(N..~ .:~7' . .(. "'J tt'k{ ...

Av ~.h. >A l(,~ I'f//
Lyst 1/7 \q 07 ~·~m:':.v (

PeLv(~ 00~~Ve.t
, ~ Deklaration\le&- k. -a+ \e 6 \qB 2-

Efter aftale med fredningsplanudvalget for Bornholms amt pålægger undertegnede
8You,j A&3e Munoh, St. Loftap~rd, IJederaker,
ejer af matr. nr. 18 a, 154, 156 a og 156 b 9 Pedersker
for mig og efterfølgende ejere min fomævnte ejendom følgende servitutter:

Anmelder:

/

sogn, herved

1 i PM l'l,,1 af t'jfl'prlnml'l'lf'l'l. dAT PT ffPrlt't ve-rl rv,J"'f"ff"prtnin!!""'Cf'VAf't .. kendelse Rf 22. oktol:!pr
1938, må ikke udstykkes. Ananagelse af spil og fedskabskesser og anvendelse af trans
portable radioer og IigREmcle forbydes.

2. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med mark grøn farve, fredes, så-
ledes at ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker,
lysthuse, badehuse og lignende, hegning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra ved-
ligeholdelse af skovdrih, ikke må fmde sted.

Ar:e.let be5t2r hoved5ageli8t ;lE

•
Der kan kun tillades udstykket og frasolgt mindst 5 ha store parceller eller restareal til
det offentlige eller en grundejerforening, der mindst må være åben for alle fremtidige
ejere af grunde inden for det under punkt 6 omhandlede sommerhusområde og/eller
inden for sommerhusområder på naboejendommene.

Fremtidige ejere af de i punkt 6 nævnte sommerhusarealer skal have adgang til ophold
på den del af arealet, der er beliggende syd for en linie, bestemt ved forbindelsen mellem
eller forlængelsen af den nordlige afgrænsning for sommerhusområdet, således som vist
på vedhæftede kort.

Det skal uamet foranst:lcnde l1J)l)'knillgsb("~t("nlm('he \ l re tilbdt i forbindelse med salg
af de i punkt (j nævnte ~oll.lJler hus,nealer at lI'hlykJ..<.: tdgrxmcJldc dele af arealet, der er
beliggende syd for en linie bestemt ved forbindelsen mellem eller forlængelsen af den
nordlige afgrænsning for sommerhusområdet, således som vist på vedhæftede kort, i par-
celler, der mindst er afgrænset ved lige linier ud til vej og skel og mindst 0,4 ha store.

Arealet der i h. t. unkt 5 udlægges til veje må ikke henlægges under disse parceller.

Fll::iee~dei$BkBi°leh@'.jm~'':l.1&-;1:IfiE~eH~rle~,ee1sikke vær@ til hintlG{~t {onsætte tJen have og leRa
hftt~tJJ:elsige tidft:yuche , der (Of' t~ tindet' sted pHH dd ~ct. Genopbygfiisg og
~ygBffig af ~Rde l~,.~er tiH:t&es efter tegninger godkendt af
~dHiftg~ftadwelg~.
Vandværk kan etableres på arealet, hvis dette hn ske uden at forstyrre skovbryn og
imod sløring fo: indblik fra offentlig vej, dec.i tegni!lg.::r og beliggwhedsplan godkendl
af fredningsplanudvalget. Der må tilvejebringes sikkerhed for, at placeringen ikke i hen-
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. ,ho14 til,sundhedslovgivningen vil være til hinder for bebyggelse af de udlagte sommer-(ti husarealer på og i nærheden af ejendommen.

Areale' .~ '.b'&aet me4 to sommerhuse, hvort1l der tillades u4-.~.t&ladet 2500 m2 og h~j8t'000 m2 atore parceller, til
brtlk. p&neller der ikke skal ~re adgang tor aDdre 8olUlerhua-
~4e~.re. Et af ejeren på areale~ opfØrt somme~hus ~kal ftjetrnes,som der etabLeres camp~ngglads som v~st pa kor e •

3. Den del af ejendommen, der pa veahættede kort er Vist med lys grøn farve, pålægges
servitut om, at der ikke må ske ændringer i den bestående tilstand, og at der ikke må
finde byggeri sted ud over genopbygning og udbygning af bestående landbrugsbygninger
efter tegninger godkendt af fredningsplanudvalget

Arealet består hovedsageligt af landbrugsareal.

Såfremt arealet ikke skulle være omfattet af bestemmelserne i naturfredningslovens § 25,
vil fredningsplanudvalget efter omstælHlighedcrne ikke mc>ds3:t·~ ~ig opførelse ;'lf «'n af-le tægtsbolig på arealet, efter at tegninger og beliggenhedsphn har været fnrehgt ud\',: ~~ot

til godkendelse,

• Vandværk kan etableres på arealet på samme vilkår som nævnt under punkt 2.

e Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med gul farve, fredes, således at
ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse,
badehuse og lignende, udstykning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra vedlige-
holdelse af skovdrift, ikke må finde sted, og således at det skal være offentligheden tilladt
at opholde sig på og bade fra det fredede areal. Anbringelse af spil og redskabskasser,
hegn og anden afspærring, og anvendelse af transportable radioer og lignende forbydes.

Det offentlige opsætter med passende indbyrdes afstand - dog højst 200 m - pæle, der
markerer afgrænsningen af det offentligt tilgængelige areal, og opsætter skilte ved til-
bringervejes indmunding i bivej 7 i Pedersker og bivej 3 i Poulsker, der instruerer
offentligheden herom.

!..relllet hee~å:f aevegsageligt al

•
De på området voksende træer må ikke fældes uden forud indhentet tilladelse fra land-e brugsministeriets tilsynsførende med de private skove i Bornholms amt.

Pligt til renholdelse påhviler ikke lodsejerne i det omfang, dette er forårsaget af offentlig-
hedens benyttelse af området. Pligt til renholdelse påhviler fremtidige sommerhusgrund-
ejere i det omfang, arbejdet hermed forårsages af dem.

Pligt til sandflugtsdæmpning påhviler ikke lodsejerne. Bornholms amtskommune fore-
tager uden udgift for ejeren de i § 7, stk. 1 i lov nr. 84 af 25. marts 1961-om sand-
flugtens bekæmpelse omhandlede arbejder, som er nødvendige for at forhindre sandflugt,
når dette skyldes offentlighedens benyttelse af arealet. Amtskommunen kan i så fald
overtage arealet til ejendom.

tre pA arealet opførte sommer~use ekal f3ernes.

2
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Motorkørsel, undtagen på parcållår til to eksisterende sommerhuse.
ad Meterltersel, campering, teltslagning og ~nrgaf1rå af enhver slags forbydes. Under
~UoDk~~. sædvanligt ansvar tillades rygning uden for nåleskov og lyngbevoksede arealer uden for

8 tiden 1. april til 1. oktober samt på den ubevoksede strandbred. Jagtretten bortfalder i
tiden 1. april til 1. oktober og kan uden for dette tidsrum kun udøves således, at den
ikke er til fare eller gene for andre.

5. Nye veje udlægges over ejendommen i overensstemmelse med den på vedhæftede kort
angivne bredde og skitserede linieføring. Linieføringen ligger dog fast for så vidt angår
~ aY(!l v:GjG mrk. Et og BÆ og de nye veje, der er beliggende symmetrisk om skel. Der
må iøvrigt ikke anlægges nye veje over de under 2 og 4 omhandlede arealer, eller etab-
leres andre tilslutninger {overkørsler} af enhver art end vist på kortet til veje, hvortil
offentligheden har elle!' sltial RQY8 færdselsret. De viste tilslutninger {overkørsler} er god-
kendt .Ir vejmynd::;';ct: ".l

ee Vejene skal optages 1 matriklen som udstykningsveje og være tilgængelige, når dette er
nødvendigt af hensyn til udstykning af ejendommen eller nærliggende ejendomme. Så-
fremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningen, kan dette ske ved den eller de i ud-
stykning interesserede, hvem skovct træ i sa fald tilfalder.

Der skal være færdselsret for alle sommerhusbeboerr i området ad de viste 8 m og 10m
brede veje og 3 m brede stler,~~~~en ad vejG~:l mrk. Dl, DÆ-,
DJ, D4, D5, El og E2, og ad stieR mrk. rI og 112.

Der udlægges 2000 m2 til af( parkeringsplads på den under punkt 2 eller/og 4 om-
handlede sydlige/nonHige del af ejendommen ved bI vej nr. 6 •

• Hegning uden om parkeringsplads kan foretages i form af spredt beplantning med de på
stedet forekommende vækster pJ et indtil ;; til hredt hæ1te

Arealer, der i henhold til ovenst:lende udlægges til benyttelse for offentligheden, skal
være tilgængelige, uanset om de er udbygget som vej, ~ eller parkeringsplads, og kan
af det offentlige forlanges ryddet. Såfremt ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningen,
kan dette ske ved det offentlige, hvem skovet træ i så fald tilfalder. Udbygningsarbejderne
påhviler ikke fredningsmyndighederne. Der pålægges dog ved nærværende overens-
komst ej heller lodsejerne pligt til at anlægge eller vedligeholde 4e nævnte veje, stier
og parkeringspladser.

Der pålægges byggelinier som vist på kortet, 25 m fra vejrnidter. VOO hjerR0gHUi\Qe kaB
&yggeliniet'-l fOrbil'l~e med go~elss af-en samlet uElstykRffigspl8ti (j'...f. PI:l1'lIH-6f
med ~redAiA.8~plan"dvalflet§ tilladelse RoG4sættestil ~i ea "f de ciliitødeAde v~
~'lfl H'lGtPveres ved, at e9: iev-rigt normal ~~.~k.a..Q IoidA)'tWs b~A-
~t6m~.
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Der pålægges fri oversigt ved de på vedhæftede kort viste vejhjørner efter afstandene 15
og 60 m, målt langs fremtidige vejsider, jvf. ministeriet for offentlige arbejders vejregier,
således at der hverken varigt eller midlertidigt anbringes genstande eller forefindes be-
voksning af større højder end 0,75 m over en flade gennem de tilstødende vejbaners
niveau.

6. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med rød farve må kun udstykkes
efter en samlet skitsemæssig plan, d~~1f:~3;}&idken4C:~iJJ~~JRg,æ!:.nud~:'!ct. ~9C IZI:/(t.es J

Bebyggelse på den del.~~t, der . er r~~ov, er ~~t;t~i;t"f~:tsl~
,lig5lR til en arealmæssIgt Ige så stor eksisterende skovbevoksning på den under punkt 2
omhandlede del af ejendommen eller tilsvarende arealer under andre ejendomme på

!s;t.ækning~lfr~~o mf~t.~o tfff:°r~i edfÆsker ~'l o~led L~. ~bbe!!ård i Poulskex1&fc(~1~~E''''Q/t'le'"~N:7f7C llytn. n.. z ,er nåe rdeh UJ/'fCfu-pu77/u'Eb/C;zr,ffO--'tTJ'l.le d17E /~ «er f 9li81 I så ti et o ent ige in eta es et e ø pr. ni, er i værdI svarer tir
kr. 0,30 i dag.e

ee
For udstykning og bebyggelse m. v. gælder foibcnde bCSll"ollJH'kr'

a) På grundene må kun opføres bebyggelse der alene anvendes til beboelse (natophold)
i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum, til kortvarige ferie-
ophold, weekends og lignende.

b) På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke
over 120 m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal, samt et udhus med ikke over
30 m2 bebygget areal. udhus må ikke opføres før beboelsesbygning.

De påtaleberettigede, naturfredningsmyndighederne og sognerådet, kan i forening efter
ansøgning meddele dispensation fra a) og b) for opførelse ;lf udsalg, restaurationer og
mindre værksteder til sommerhusområdets daglige forsyning samt for helårsboliger i for-
bindelse hermed.

e) Der må kun frastykkes grunde med nettostørrelse på mindst 2500 m2, der skal kunne
rumme et kvadrat med sidelinie 40 m. --- Arealer, der i h. t. punkt 5 udlægges til
veje, må ikke henlægges under grundene.

•

d) Fælles vandværk og afløbsforanstaltninger skal oprettes, når de pågældende myndig-
heder stiller krav herom (bI. a. i h. t. sundhedslovgivningen og landsbygge10vens
§ 18), og lodsejerne er forpligtet til forholdsmæssigt at deltage i udgifterne til så-
danne fællesforanstaItningn.

_ e) Bygninger skal holdes mindst 10 m fra midten af den eller de tilstødende veje, hvor
• større byggelinieafstand ikke er bestemt, og mindst 5 m fra l1aboskc1eller sommerhus-

områdets begrænsning.

f) Bygninger må ikke opføres med mere end 1etage med udnyttet tagetage uden kvist-
vinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m, regnet fra terræn til den
linie, hvor ydervæg og tagfiade mødes (bortset fra gavItrekanter). Tagets vinkel med
det vandrette plan må ikke overstige 55°. Bygninger skal placeres neden for højde-e punkter i terrænet på de enkelte parceller.
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g) Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller
græstørv. Bygninger med tage af strå eller andet lige så let antændeligt materiale kan
ikke opføres.

h) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver d:.nnet af jordfarverne (okker. terea di
sienna. umbra. engelskrødt. italienskrødt. dodenkop Le1!~!.J!vidt. sort eller ved de
nævnte farvers blanding. Til døre, vinduesrammer o~e bygningsdele er også
andre farver tilladt.

i) Telefonmaster må ikke etableres. Flagstænger må ikke overstige en højde af 6 m.

j) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på stedet fore-
kommende vækster eller af højst 1,80 m højt umalet raftehegn kan anbringes i
umiddelbar tilknytning til og inden for 10 m fra bebyggelsen og sammen med denne
indesluttende et ubeby~get areal på bØj5t 100 m2• På grundene må iøvrigt kun fore-'
tages spredt beplantnm~ med de på stedet naturligt forekommende væbter. Karakte-!

.ren af den et.mtCfcude bevoksmns 1 omradet (gran, fyr. lyng) skal stedse bevares.
Skovagt~~ieF&å~ Q3&tt~den for 10 m fra beboelsesbygningen.

k) BåJtændmg og benyttel;,(: .li udendørs 1ld~teder forbydes.

l) Al parkering af jernbanevogne og lignende samt biler, der i det ydre adskiller sig
væsentligt fra personbiler, er forbudt på eller uden for grundene, med undtagelse af
almindelig af- og pålæsning og lignende. Parkering i det frie af campingvogne på
eller uden for grundene kan kun ske med sognerådets tilladelse. På hver parcel skal
indrettes to bilparkeringspladser eller en garageplads i det tilladte beboelseshus eller
udhus med forplads af tilstrækkelig størrelse.

m) Transformerstationer på indtil 20 m2 grundareal og indtil 3 m i højden kan opstilles
under iagttagelse af de foran fastsatte regler om afstand til naboskel og vej og om
beby§ge1sens udformning.

1. ~~r~r! iJ'~Pæ~~t~~teJ!~et='~Ji r~åg:til bebyggelse m. v. i det/den til en-
hver tid gældende bygningsreglement/bygningsvedtægt og lovgivningen i det hele taget
skal respekteres uanset forannævnte bestemmelser.

e
e

• Denne deklaration begæres tinglyst på matr. nr .
18 ~. 154, 156 S og 156 ~. Pe4ersker sogn
under forudsætning af en erstatning på kr. 2.52'76. der er fastsat efter et skøn.
og under forudsætning at godkendelse af naturfredningsnævllet for Bornholms amtsråds-
kreds U6 ~;~.::fret~:j':'b~I;Z\net, for hvilke 1I1stanser deklar:i1tioncn sk.al forelægges i h. t.
naturfredningsloven, samt under forudsætning af godkendelse af Pedersker I Poalsker
sogneråd som bygningsmyndighed, for hvem deklarationen skal forelægges i h. t. lands-
byggeloven.

Forholdet til eventuelle panthavere vil være at ordne i forbindelse med naturfrednings-
nævnets og overfredningsnævnets behandling af sagen.

Samtidig hermed søger fredningsplanudvalget den på ejendommen tinglyste fredningsplan-
servitut aflyst. Kulturministeriets aflysning af denne er en forudsætning for nærværende
deklarations oprettelse og tinglysning.

Påtaleret tilkommer naturfredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds og frednings-
planudvalget for Bornholms amt. For så vidt angår punkt 5 tilkommer påtaleretten
endvidere den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 154 , 156 !Log 156 .!!.
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lo og parceller heraf. og Pedersker/Peølsk.r sognerld. For så vidt angår punkt 6 endvideree Pedersker/Peøløker sogneråd. For så vidt angår punkt 6, e, endvidere den til enhver tid
" vzrende ejer af naboejendommen.

7. !D&Aen4eoap1ngpla4 ••
Den 4el at ejeD4am.ea. der pi ve4bEfte4e kor; er b.~egD.t .e4
.0· kan alene beQr~te. til camp1Dgplade, og tuD altremt ter
~11Te~ebr1D&.sd.daxme forbold, S01I mAtte kNYes at Det 4aneke
Le~rpladuu4valgt tor at pladaen kan optage. med tre .tjer.Der 1
le~~1a4øudv818.t. fortegnelee over godkendte lejrpladser. -Plltn.dlJh.gn oD 1kk. OJlvencle.omkZ"1Dg plade.n. Den Dødven4ig.
b.b,lS-l •• kan opføre. etter '_gø1D&er .04kendt at t~edn1ng.-
pl~4 .. 1g_t og under iagttagel •• at 4e foran under punkt 6,4 til 1 O, k anførte beetemmeluer og imod sløring for indblik
fa offentlig "'.j.

;. : ...,,

ee

Deklarationens bestemmelser om carr.;:inp::!llads.mi·"r 'OlJn~t7
sættes ud af kraft, spfremt e~~H'f'n i .~fl ~ o' o,': _ .11v..l-
de sommerhusområdet med det pa deklarationskortp.t ~cd rØd
kontur viste areal. Den del af det viste ca~~ingpladsare~J,
der ikke herved inddrages under sommerhusomridet, undergives
herefter bestemmelserne under punkt 2.

Sandafhentningen kan, om det senere Ønskes, dog kun indtil l.oi:t.
1990, hvor sandhentningskontrakten udlØber, finde sted i udstræk-
~ing og på vilkår, der fØlger af forhandlingen med fredningsplan-
udvalget den 23.8.1963, således:

lO

I. Bandhentningsområdet bestemmes som vist på deklarationskortet
med rØd stiplet kontur.

II. Der må til enhver tid kun hentes sand af Axel H. Aagren A/B og
indenfor et og samme kvadrat med sidelinie 25-50 m og til
d:rbde l m over højeste daglig vande. Sandhentningen fra et
kvadrat skal afsluttes helt. Afhentningen skal, når et kvadrat
forlades, finde sted fra et tilstØdende kvadrat.

III. Når sandhentningen inden for et kvadrat ophører, skal terrænet
inden for kvadratet j~vnes og tilplantes med fyr eller andre
forekommende vækster i omr:J.detaf Axel H. Aagren A./B.
Det område ved bivej 6, der hidtil er arbejdet i, færdi~graves
fØrst og planeres umiddel~art herefter af Aagren A/ri til par-
keringsplads, (ca. 2000 m ) der i overensstemmelse med dekla-
rationen derefter vederlagsfrit stilles til disposition fer
offentligheden.

v. Det søværts sandhentningsområd~værende areal, der er fredet
og åbnet for offentligheden, skal offentligheden uhindret kun-
Le komme til ad den offentlige bivej nr. 6, der istandsættes
af Aagren A/B.

VI ~ De i deklarationen og det dertil hØrende kort fastsatte bestem-
melser for området opretholdes iøvrigt. bl.a. således at fred-
ningstilstanden inden for sandhentningsområdet kun midlertidigt
ophæves inden for den nærmere bestemte del af området, der til
enhver tid må afgraves, jvf. punkt 2. Deklarationen træder i
øvrigt fuldt ud i kraft, såfremt Axel H. Aagren A/B opgiver at
udnytte arealet til sandtagning.

~ Kr. 18500, svarende til den del af erstatningen der vedrører sand-
~ hentningsområdet deponere~ indtill.okt. 1990, og udbetales kun

ejeren, såfremt sandhentningen eller retten dertil opgives ved ting-
lyst p~tegning ~f ov~renskomstdekl~ra~ipnen. Såfremt san~afh~nt-
~ lopglv~s''på ei.\del ~af'sandhentningsområdet udbetales en 'efper
i'dr}iMt1?i1iMg m~ll~i11 frbdningsplanud'V'als og ejer fa::::tsatforb~2.~.~-

. _~~s~~_g_ <!.~laf dep tilba.geho"~s!.'t;eers~at~i!l~'__
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t Som ejer af matr. nr. ISat 154, 156a og l56b
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Fora.."lstående paliegning godkendes o.f
Q;3. ....n-~v /q!p~~'., (7

Gomejer I'~ J4 c/~ Jr
rigtighed og underslcriftens ægthed:

raVl~: rf'~~~.:; 'i, ~'

~..,tf; ;.."; ~ft";o'Ucp,,~1

Til vitterlighed om dateringens rigtighed og underskriftens ægthed:

Na NaVIl: •••••.•.•...••••.•••••••

Stilling: ................... Stilling: ~ .

Adresse: •....•......•....... Adresse: .........•..........•

Foranstaende deklaration tiltrædes af Staliens Jordlovsudvalg •
Det tilføjes, at af den ejeren tilkOImnena.e -..;Llr312pecrsliatning

på 25.276 lrr. med fradrag af 1.500 kr. som andel i de sax:lede om-
kostninger vedrørende .fredningssagen, eller 23.776, - ~,:r. til1'alder
halvdelen eller 11.888,- kr. Statens Jordlovsudvalg og udredes af
den deponerede del af erstatningen, medens den øvri.ge 6el af erstat-
nir~en udbe~ales gårdejer Svend Aage Munch.

Statens J01.'dlovs'J.Qvalg, uen 2 1 DIG. bOJ

P. r. ','.
s. 23 •

.~}jM,7
iJ1,.:v. ~, .' .'.';-;

":5h~,S_ "r,

Til vitte~ghed om

Navn: [77~L-' ---;l....--
Stilling:
Bopæl:

dateringens

Stilling:
Bopæl:

, i
i
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,- Matt. nr. 17b m. fl.,
Pedersker sogn.

Matr. nr. 25c m. fl.,
Poulsker sogn.
Ly,,:>T '2. 0/7 \e, ~ 5

DeL \.J ~ "::> o F ~ a(tV-Q. t-
v/k. ~~ \e./6 \0,82-

Akt: Sbb nr.

Anmelder:
//r - ;:,If: /)

-J I t t::.,.

Deklaration

Efter aftale med fredningsplanudvalget for Bornholms amt pålægger undertegnede.a~~~e11f ' d 1. d k'~8P F ,~adsen, Aspesgaar , re ers er,
ejer af matr. nr. 17..Q, 38.§: og 157§::, '::-edersker sogn, herved
for mig og efterfølgende ejere min fornævnte ejendom følgende servitutter:

1. Den del af ejendommen, der er fredet "led overfredningsnævnets kendelse af 22. oktobtlr
1936, må ikke udstykkes. Anbringelse af spil og redskabskasser og anvendelse af trans
portable radioer og lignende forbydes.

2. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med mørk grøn farve, fredes, så-
ledes at ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker,
lysthuse, badehuse og lignende, hegning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra ved-
ligeholdelse af skovdrift, ikke må finde sted.

... Arealet 13estår ho"/eesag~digt af

"

Der kan kun tillades udstykket og frasolgt mindst 5 ha store parceller eller restareal til
det offentlige eller en grundejerforening, der mindst må være åben for alle fremtidige
ejere af grunde inden for det under punkt 6 omhandlede sommerhusområde og/eller
inden for sommerhusområder på naboejendommene.

på den del af arealet, der er belig nde syd for en linie, bestemt ved forbinde mellem
eller forlængelsen af den nordlige græ~iy( f9~erhuso o , således som vist
på vedhæftede kort. ....;;. J
Det skal uanset foranståend a;;yk /. melse være tilladt i forbindelse med salg
af de i punkt 6 nævnte so realer at udstykke tilgrænsende dele af arealet, der er
beliggende syd for 'me bestemt ved forbindelsen mellem eller forlængelsen af den
nordli~af. nsning for sommerhusområdet, således som vist på vedhæftede kort, i par-
..c~, d€r mindst tlr afgrænset vtHi lige linier ad til 'lej og skel og mindst 0,4 ha store.

Anlalet der i h. t. p~mkt 5 adlægges til veje må ikke henlægges aneer disse pareeller.
Fredsk~v må i~ke ~e~e~ "Besteææ serne un4C!r 2 4:a i ke være til lunder for at fortsætte den have og la8c:l
brugsmæssige adnyttelse, der for tiden finder sted på en del af an~alet. Genopbygning 9g
mindre "dbygning af b€stående landbrugsbygninger tillades efter tegninger godkeRelt ef
frec:laingsplaaudvalg@t.

Vandværk kan etableres på arealet, hvis dette kan ske uden at forstyrre skovbryn og
imod sløring for indblik fra offentlig vej, efter tegninger og beliggenhedsplan godkendt
af fredningsplanudvalget. Der må tilvejebringes sikkerhed for, at placeringen ikke i hcn-

t

,.- 6. l.i~ l. \, •
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Den Lkl af eJl:~ndommel1, der på vedhæftede kort er vist med lys grøll farve. pålægges
SCl \"ltat om, at der ikke må ske ændringer i den bestående tilstand, og at der ikke må
tlndL' byggeri sted ud over genopbygning og udbygning af bestående landbrugsbygninger
efter tegninger godkendt af fredningsplanudvalget

Arealet består hovedsageligt af landbrugsareal.

Såfremt arealet ikke skulle være omfattet af bestemmelserne i naturfredningslovens § 25,
vi] fredningsplanudvalget efter omstændighederne ikke modsætte sig opførelse af en af-
tægtsbolig pa arealet, efter at tegninger og beliggenhedsplan har været forelagt udvalget

r' nI godkendelse.

Vandværk bn etableres på arealet på samme vilkår som nævnt under punkt 2.
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twld til slIndhedslovgivningen vil være til hinder for bebyggelse af de udlagte sommer":
hus.ne.1Ier på og i nærheden .lf ejendommen.

Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med gul farve, fredes, således at
ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse,
badehuse og lignende, udstykning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra vedlige-
holdelse af skovdrift, ikke må finde sted, og således at det skal være offentligheden tilladt
at opholde sig på og bade fra det fredede areal. Anbringelse af spil og redskabskasser,
hegn og anden afspærring, og anvendelse af transportable radioer og lignende forbydes.

Det offentlige opsætter med passende indbyrdes afstand - dog højst 200 m - pæle, der
markerer afgrænsningen af det offentligt tilgængelige areal, og opsætter skilte ved til-
bringervejes indmunding i bivej 7 i Pedersker og bivej 3 i Poulsker, der instruerer
offentlighed~n herom.

'Are:tlet l3eståf hev@dsag@ligt af
I't på arealoi;·"fH}F<i-·};:W'~anQ~~o.l.j,.~-o.~~ ..-B.g.mm.e-Pl±·~,18 af m~

-:P4~ vciJr.ai-&~ fjornos. -~:tpå arealet lli for strandbyggelinien
~lJvli,~t opf3rt sorr~erhu8 skal fjernes efter k~lturministeriets
i'o r l C=HlG e n d e •
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•De på området voksende træer må ikke fældes uden forud indhentet tilladelse fra land-
brugsministeriets tilsynsførende med de private skove i Bornholms amt.

Pligt til renholdelse påhviler ikke lodsejerne i det omfang, dette er forårsaget af offentlig-
hedens benyttelse af området. Pligt til renholdelse påhviler fremtidige sommerhusgrund-
ejere i det omfang, arbejdet hermed forårsages af dem.

Pligt til sandflugtsdæmpning påhviler ikke lodsejerne. Bornholms amtskommune fore-
tager uden udgift for ejeren de i § 7, stk. 1 i lov nr. 84 af 25. marts 1961 om sand-
flugtens bekæmpelse omhandlede arbejder, som er nødvendige for at forhindre sandflugt,
når dette skyldes offentlighedens benyttelse af arealet. Amtskommunen kan i så fald
overtage arealet til ejendom.
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ad Motorkørsel, campering, teltslagning og brug af ild af enhver slags forbydes. Nnder
~"llkt*, sædvanligt ansvar tillades rygning uden for nåleskov og lyngbevoksede arealer uden for

og 4 tiden 1. april till. oktober samt på den ubevoksede strandbred. jagtrettenjbortfalder i
tiden 1. april till. oktober og kan uden for dette tidsrum kun udøves saledes, at den
ikke er til fare eller gene for andre.

5. Nye veje udlægges over ejendommen i ovcrensstemmehe med den pl vedhæftede kort
angivne bredde og skitserede linieføring. Linieføringen ligger dog fast for så vidt angår
tie-+~':ie mrk. Bl og B2 og de nye veje, der er beliggende symmetrisk om skel. Ocr
må iøvrigt ikke anlægges nye veje over de under 2 og 4 omhandlede arealer, eller et,lb-
leres ~ tilslutninger (overkørsler) af enhver art end vist på kortet til veje, hvortil
offentligheden har eller skal aa,.'e færdselsret. Dc viste tilslutninger (oHrkørsler) er god
kendt af vejmyndigaederns .
.:.,ksi2tel;'er!C'e v~j'r:i!n;.ng ""Ol' '.~.tr.::r. 1~7.r;, c,,:st. J.7..>gr:.e2 ...'f~'I'>1"
Eksisterencie veje udJ-ægges mcil Jen på kortet angivne bredde og linidøring. .'

... i • r ~ ( l I ~ '-........1 '"... ( '"' \.,,{ ~ w" f /( _ ~ , .J '" . J ..{:' ~ I -;. • l (
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Vejene skal optages i matrikleo,rso!;n lJdsn~nillgs;:eie,Pff tære ti}e:ælJ~e:.l~, når de~t~H i
f l l d {k' Q- Cl f o~~:;;V'a_ eT. ~est8mme v __ /2r t, ~.,vnødvendigt a 1Cnsyn ti u sty n1l1g a ejendommen e er nær1iggen e ejendomme/.5,l-

frerut ejeren ikke ønsker selv at foretage rydningen, kan dette ske ved den eller de l ud-
stykning interesserede, hvem skovet træ i sa fald tilfalder.

Der skal være færdselsret for alle sommerhusbeboere i området ad de viste 8 m og 10m
brede veje og 3 ru brede stier, og færdselsret for offentligheden ad Ycjen mrk. D l ,~
D3, D4, DS, .El og E2, og ad stien mrk. Pl og F2.

Der udlægges 2000 1112 til oft: parkEringsplads på dtm unGer punkt ;6 eller, og ti om
handlede sydlige/nordlige del af ejendommen 'red

Hegning uden om parkt!i"ingsplads kan foretages i form ar spredt beplantning med de pa
stedet forekommende vækster på et indtil 5 m bredt bælte.

Arealer, der i henhold til e ..enstående udlægges til beH:ytte1se for otfeH:tligaeden, skal
Være tilgængelige, uanset om de er udbygget som vej, sti eller parkering5ph.J5, og kan
llf det offentlige forlanges ryddet. Såfremt ejeren ikke ø~lsker sel'! at foretage rydningen,
bH: dette ske ved det offimtlige, hvem sko'let træ i så fald tilfalder. Udbygningsarbejderne
psaviler ikke fredniH:gsmYH:digaedefH:e. Der pålægges dog 'ved nær.'ærende o .eren!
lwmst ej aeller lodsejerne pligt til at anlægge eller vedligeholde de fHe .. nte "eje, !tier
og parkeringspladser.

Der pålægges byggelinier som vist på kortet, 25 ru fra vejmidter. Ved hjefRegrunde kan
byggelinier i forbindelse med godkendehe af en 5amlet udstykningspla~ Uyf. p\:lRkt .(1)

med fredningsplllnudvalgets tilladelse nedsættes til 15 m langs en ar de tilstødende "e:1e,
sfttremt det hn motiveres ved, at en ievrigt normal grund ellGit ikk@ kan udnyttes hen
sigtsnlæssigt,
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Der r.Qla·~gt's fri oversi!=?;t v@d de på vedhæftede kort 'f~isteT;ejhjørner efter sfstsndea:e 1S
og, gie) m: ;H~1t IIngli fr;mtidigc rejliidcrdvf. minilitcrict for offentlige :ubejclers vejt:cgler,
s.ilt'dt's .le der hverken varigt øller midlsrtidigt anbringes genstande eller forefmd~ be
V()k~l1lHg af større h~~~ IH over en fladc gcnnem de tilstødende vejbaners
IlIVl',ltl.

9f'
I

/I, Den del af ejendommen, der P,l \'edha:ftedc kort er vist med rød farve må kun udstykkes
efter en samlet skitsem;l,:ssi~ plan, der i princippet skal godkendes af fredningsp,lanudvalget.
Bcl'\ ggd~c pa Llen del af ,)reale,t, der~. er frcrlskov, er betinget~-flytni}~g..~f fredskovs-

"<,. .> 1. " l l' .....'i "'~'" > tf< ( l J • ., • ..., 1l·, t La' k b k' o d d krllgtc11 ;11 en areJ 'tnæ~igt lige sa stor eKSlstt'ren e s ov evo smng pa en un er pun t 2
"ll1hJndlede del :lf ejendommen eller tilsvarende arealer under andre ejendomme på .
~tr.l'knin'''en fra og meJ St. Loftsg~rd i Pedersker til og med LI. Gubbegård i Poulsker. (' ti" (1 L' t<-1L.><. ... ·

::-:> ... ""- l 1".-(. l I. .. o-{." Gf I l' t.

D~r skal lSd fald til det offcntlige indbetaics et beløb pr. m2, der i værdi svarer til t l c. , ... " ...

kr. (l,30 i d'\12:, /1 .' " :' ' '~r ' ,k. b. "l.IU, ,.1~I f. {< (. l. <' -<. ,L.v •• t..r ~ (·"CL.;<- et ( , / t 4. -l"\'~
< \ ' "" > '!' A ',r .. l ,,,. i . ,J.'1' I •

• .;,I..c.. .'~ I ~ .... , - \. "' .... 1 " I~ ~ .. (l"L./"l~ (;,'""" '-c- ("l) "",,{ti ~ t1{" l'S ,~, • _
, . t\. .. >, (\; (:.,( 'b.. 4- ~ l! 'd' \ j I.... Ør '- ,.... (I _ cl ( l. ~ • I { , -... ~.t,.. '_. "-., l ~'fl'r uJstvKl11ng og bcbyggelse m. v. gælder fOl gen e Destemme1ser: ' ....t" L')r ,t, ',k' , '('; , ,( • {, a' ~: l'
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d) l',) grundene m:l kun opfares bebyggelse der alene anvendes til beboelse (natophold)
i tlJo;rumlJ1et 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum, til kortvarige ferie-
ophold, \veekcnds og lignende.

b) P,l hver særo;kilt nutnkuleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke
OHr 120 m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal, samt et udhus med ikke over
3() m2 bebygget areal. Udhus må ikke opføres før beboelsesbygning.

•~
De patlleberettigede, naturfredl1ingsmyndighederne og sognerådet, kan i forenirig efter
.11lsogrung meddele dispensation fra a) og b) for opførelse af udsalg, restaurationer og
mindre vætbteder til somIllerhusområdcts daglige forsyning samt for helårsboliger i for-
bindelse hermed.

c) Ocr må kun frastykkes grunde med nettostorrelse på mindst 2500 m2, der skal kunne
rumme et kvadrat med sidelinie 40 m. - Arealer, der i h. t. punkt 5 udlægges til
veje, må ikke henlægges under grundene.

d) Fælles vandværk og afiobsforansta1tni'nger skal oprettes, når de pågældende myndig-
heder st'iller krav herom (bI. a. i h. t. sundhedslovgivningen og landsbyggelovens
~ 1H), og lodsejerne er forpligtet til forholdsmæssigt at deltage i udgifterne til så-
danue fæ l1esforanstJ1tnin ger.

e) Bygninger skal holdes mindst 10 m fra midten af den eller de tilstødende veje, hvor
større byggelinieafstand ikke er bestemt, og mindst 5 m fra naboskel eller sommerhus-
områdets begrænsning.

,
, /1

f) Rygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage uden kvist-
vinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m, regnet fra terræn til den
linie, hvor ydervæg og tagfiade mødes (bortset fra gavltrekanter). Tagets vinkel med
det nndrette plan må ikke overstige 55°. Bygninger skal placeres neden for højde-
punkter i terrænet på de enkelte parceller.
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g) Tagdækning skal 'være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller
græstørv. Bygninger med tage af strå eller andet lige så let antændeligt materiale kan
ikke opføres.

h) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne (okker, terra di
sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de
nævnte farvers blanding. Til dore, vinduesrammer o~e;;i~e bygningsdele er også
andre farver tilladt.

i) Telefonmaster må ikke etableres. Flagstænger må ikke overstige en højde af 6 m.

j) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på stedet fore-
kommende vækster eller af højst 1,80 m højt umalet raftehegn kan anbringes' i
umiddelbar tilknytning til og inden for 10m fra bebyggelsen og sammen med denne
indesluttende et ubebygget areal på højst 100 m2. På grundene må iøvrigt kun fore-
tages spredt beplantning med de på stedet naturligt forekommende vækster. Karakte-
ren af den eksisterende bevoksning i området (gran, fyr, lyng) skal stedse bevares.
Højstammede træer må kun fældes inden for 10 m fra beboelsesbygningen.

k) Båltænding og benyttelse af udendørs ildsteder f.orbydes.

l) Al parkering af jernb:mevogne og lignende samt biler, der i det ydre adskiller sig
væsentligt fra person~iler, er forbudt på eller uden for grundene, med undtagelse af
almindelig af- og pålæsning og lignende. Parkering i det frie af campingvogne på
eller. uden for grundene kan kun ske med sognerådets tilladelse. På hver parcel skal
indrettes to bil parkeringspladser eller en garageplads i det tilladte beboelseshus eller
udhus med forplads af tilstrækkelig størrelse.

m) Transformerstationer på indtil 20 m2 grundare,al og indtil 3 m i højden kan opstilles
under iagttagelse af de foran fastsatte regler om afstand til naboskel og vej og om
bebyggelsens udformning.

Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggelse m. v. i det/den til en-
hver tid gældende bygningsreglement/bygningsvedtægt og lovgivningen i det hele taget
skal respekteres uanset forannævnte bestemmelser.

Denne deklaration begæres tinglyst på matr. nr. 172., 38.9; og 157fE:., redersker
so,::;;n
"Uldet fotndi~tJ;liJ;lg af en erstatnmg-på-kr. I-t.- 'IG, - der er fastsat efter et skøn,
O%-under forudsætning af godkendelse af naturfredningsnævnet for Bornholms amtsråds-
kreds og overfredningsnævnet, for hvilke instanser deklarationen skal forelægges i h. t.
naturfredningsloven, samt under forudsætning af godkendelse af Pedersker / POtllsker
sogneråd som bygningsmyndighed, for hvem deklarationen skal forelægges i h. t. lands-
byggeloven.

Forholdet til eventuelle panthavere vil være at ordne .i forbindelse med naturfrednings-
nævnets og overfredningsnævnets behandling af sagen.

Samtidig hermed søger fredningsplanudvalget den på ejendommen tinglyste fredningsplan-
servitut aflyst. Kulturministeriets aflysning af denne er en forudsætning for nærværende
deklarations oprettelse og tinglysning.

Påtaleret tilkommer naturfredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds og frednings-
planudvalget for Bornholms amt. For så vidt angår punkt 5 tilkommer påtaleretten
endvidere den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 1 57 fE:. ".

5
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og p.m;eller hcr.lf, og PederskerjPouJsk'lF sogneråd. For så vidt angår punkt 6 endvidere
Pedcrsker/POl-Jlsker sogncr.ld. For så vidt angår punkt 6, e, endvidere den til enhver tid
værende ejer af naboejendollJmcn.

Pedersker I poulskcr den, ' "i / (t '-. ,( ". I (,4; ~

TI! vitterlighed 0!TI dateringens rigtighed og underskriftens ægthed:
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

------------------------------

År 1968, den 20. september, afsagde Overfrednings-
nævnet følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
i sagen nr. 1811/65 vedrørende fredning af arealer ved Due-
odde i Pedersker og Poulsker kommuner på Bornholm.

I skrivelse af 30. april 1968 har østre bygningsdi-
strikt, Forsvarets bygningstjeneste, Frederiksho1ms kanal 30,
København K., ansøgt fredningsplanudvalget for Bornholm om
tilladelse til udstykning af en parcel af ejendommen matr. nr.
28 ~, Poulsker, til brug for en udbygning af station Dueodde.

Udstykningssagen berører et landbrugsareal del af
matr. nr. 28~, der ifølge Overfredningsnævnets kendelse af
9. februar 1967 ved tinglyst deklaration er pålagt status quo
fredning med tilladelse til genopbygning og udbygning af be-
stående landbrugsbygninger m. v., alt efter censur af frednings-
planudvalget.

Den 25. juli 1968 tilskrev fredningsplanudvalget For-
svarets bygningstjeneste, at udvalget, under forudsætning af
Overfredningsnævnets efterfølgende dispensation ikke ville
modsætte sig den projekterede udbygning af station Dueodde på
vilkår, at der langs den offentlige bivej nr. 3 foretages en
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tæt beplantning af de på stedet naturligt forekommende væk-
ster til sløring af den projekterede bygning. Endvidere var
det udvalgets opfattelse, at tagdækning med røde tegl og yd~e
bygnings sider, der fremtræder i samme farve som de eksiste-
rende lave bygninger, ville skade de fredningsmæss.ige inter-
esser i området mindst muligt, hvorfor udvalget henstillede
tilOverfredningsnævnet at stille krav herom.

Overfredningsnævnet har den 20. august 1968 besigti~
get det omhandlede areal og kan på grund af de særlige for-
svarsmæssige hensyn tillade stationens udbygning på det af
fredningsplanudvalget stillede vilkår, som endvidere er til·-
trådt af Forsvarets bygningstjeneste.Med hensyn til bygningens
udførelse bemærkes, at Overfredningsnævnet intet har at iLd-
vende imod det af bygningstjenesten fremsendte projekt (teg-
ninger af 10. juni 1966, 21 december 1967 og 2. janu~r 1968),

T h i b e s t e m m e s
Den af østre bygningsdistrikt , Forsvarets bygnings-·

tjeneste, Fæstningens materielgård, Frederiksholm kanal 30;

København K., ansøgte dispensation fra fredningsbestemmelserne
efter tinglyst deklaration ifølge Overfredningsnævnets kendel-
se af 9. februar 1967 til udstykning af ca. 1.400 m2 af ejen-
dommen del af matr. nr. 28~, Poulsker, til udbygning af sta-
tion Dueodde, meddeles herved på vilkår, at der langs den of-
fentlige bivej nr. 3 foretages en tæt beplantning af de på
stedet naturligt forekommende vækster til sløring af den pro-
jekterede hygning.

Udskriftens rigtighed
bekræftes

ib.
._~P_-..L...~)r..-d-__~, .....~. 0;... .......... __

B. Andersen.
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL
=============

År 1969, den 8. oktober, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

t i l l æ g s k e n d e l s eII i sagerne nr. 1477 og 1811.
Ved Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 ved-

rørende fredning af arealer ved Dueodde i Pedersker og Pou1sker
kommuner på Bornholm tilvejebragtes en ordning, hvorefter visse
dele af de fredede arealer syd for den offentlige bivej nr. 3 og 7
blev udlagt til sommerhusbebyggelse på nærmere fastsatte vilkår,
medens andre dele frededes bl.a. mod bebyggelse, herunder arealerne
nord for bivejen og umiddelbart syd herfor udenfor sommerhusområder-
neG I sommerhusområderne må tillige opføres transformerstationer
på indtil 20 m2 grundareal og indtil 3 m i højden, medens lavspæn-
dingsledningerne til husenes forsyning forudsættes at ske i kabel •

Bornholms Højspændingsværk har i skrivelse af 28. marts•
1969 og 13. maj 1969 for Overfredningsnævnet forelagt nogle planer
til forsyning af eksisterende og kommende bebygeelse i sommerhus-
områderne. Disse planer s gennemførelse forudsætter opførelse af
3 transformerstationer i de bebyggelsesfrie områder syd for den
offentlige vej, henholdsvis noget syd for Sandegaard, umiddelbart
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sydvest for Munkegaard og noget syd for Aspesgaard9 samt fremfø-
ring af et 10 KV-luftledningsnet fra henholdsvis den eksisterende
ledning til Duesminde (stationerne ved Sandegaard og Munkegaard)
og den eksisterende ledning til Sommeregaard (stationen syd for
Aspesgaard). Endvidere vil stationen ved Aspesgaard berøre de ved
Overfredningsnævnets kendelse af 12. juni 1962 fredede arealer af
matr.nr. 157 m.fl.9 Pedersker.

Overfredningsnævnet9 der har besigtiget arealerne og for-
handlet med repræsentanter for el-værket 9 fredningsnævnet for Born-
holm9 fredningsplanudvalget for Bornholm samt andre interesserede9

kan tiltræde de ved el-værkets skrivelse af 13. maj 1969 forelagte
planer under hensyn til deres nødvendighed for udbygning af de
tilladte somrnerh~sområder samt den bekostning 9 der ville være for-
bundet med gennemførelse af andre løsninger 9 navnlig mere omfattende
kabellægning.

T h i b e s t e m m e s~
Overfredningsnævnets kendelser af 9. februar 1967 og 12. juni

1962 skal ikke vær8 til hinder for gennemførelsen af den omhandlede
el-forsyning i overensstemmelse med de af el-værket til Overfred-
ningsnævnet indsendte kort og beskrivelser.

Udskriftens rigtighed
bekræftes

l~ff~
J. tiarde.

kh.
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

Ar 1973, den 8. januar, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e

i sagen nr. 1811/65 tilOverfredningsnævnets kendelse af 9. februar
1967 vedrørende fredning af arealer ved Dueodde i Pedersker og
Poulsker kommuner på Bornholm.

Overfredningsnævnets kendelse skal ikke være til hinder
for udvidelse af Dueodde Vandrerhjem på matr. nr. 121 ~t Poulsker
sogn, således at den ved arkitekt Ejvind Draiby's skrivelse af
24 april 1972 og 8. august 1972 med kortbilag nr. B. 7201 B teg-
ninger er lO, 21, 22 og 23 ansøgte bebyggelse - ialt ca. 260 m2 -

tillades opført 16-18 m ind over det ved Overfredningsnævnets ken-
delse ved deklaration (afsnit 2 "mørkegrønt"område) fredede areal
af matr. nr. 121 af, srnst.

Ifølge landbrugsministeriets skrivelse af 6. august 1968
er 2 parceller af matr. nr. 121 af inddraget under matr. nr. 121 ~
der herefter udgør ialt 1.2805 m2; den ansøgte udvidelse af vandrer-
hjemmet er beliggende på den nordlige del af matr. nr. 121~.

Som vilkår for godkendelse af det forelagte projekt ting-
lyses en af fredningsplanudvalget for Bornholm udarbejdet tillægs-
deklaration med tilhørende kort, hvorefter det pålægges ejeren
hr. Knud Tage Kristensen og efterfølgende ejere af ejendommen
matr. nr. 121~, Poulsker sogn, at respektere følgende servitutter:
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l) Den del af ejendommen~ der på vedhæftede kort er vist
med lodret skravering~ omfattes af bestemmelserne i
fredningsdeklaration lyst henholdsvis 20. juli 1965
og 17. februar 1967~ pkt. 2~ der allerede omfatter den
øvrige del af ejendommen (på vedhæftede kort angivet
ved linierne A-B-C-D-A og E-F-G-H-E).

2) Uanset forannævnte bestemmelser skal det være tilladt
på ejendommen at fortsætte driften af vandrerhjemmet,
herunder en udbygning og/eller ombygning af vandrer-
hjemmet som vist på vedhæftede deklarationskort efter
forudi~tet tilladelse fra de påtaleberettigede fred-
ningsmyndigheder.

3) Det skal endvidere være tilladt at anvende den del af
ejendommen, der er beliggende nord for linien E-H som
vist på vedlagte deklarationskort~ til caopering.

4) Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til
bebyggelse m.v. i det/den til enhver tid gældende byg-
ningsreglement/bygningsvedtægt og lovgivningen i det
hele taget skal respekteres uanset forannævnte bestem-
melser.

Overfredningsnævnet kan tiltræde tillægsdeklarationens
punkt 3~ således at godkendelse af et projekt for campering på
arealet nord for linien E-H (som vist på kortbilaget) efter fore-
læggelse for Nexø kommunalbestyrelse og behandling af frednings-
planudvalget efter bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 445 af
l. oktober 1972 kan meddeles af fredningsplanudvalget.
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Det til deklarationen hørende kort er vedhæftet nærværende
kendelse og forsynet med betegnelsen nr. 6-100.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

r;:;t (/?uc/er-/'"~B. Andersen

,
'/.1
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OVERFREDNINGSNÆVlffiTS KENDELSESPROTOKOL.

År 1974, den 29. april ,afsagde overfredningsnæv-
net følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e

tiloverfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 vedrø-
rende fredning af arealer ved Dueodde (ofn. 1811/65) samt
overfredningsnævnets kendelse af 21. oktober 1968 vedrørenQe
fredning af "Slusegård", matr.nr. 19 a, m.fl. Pedersker sogn,
(of'n.1974/68).

I skrivelse af 24. november 1972 har Aakirkeby kom-
mune, teknisk forvaltning, forelagt et projekt for udbygning
og forlægning af bivej nT. 78, Strandvejen, for fredningsmyn-
dighederne til godkendelse.

Projektets I. etape (situationsplan 3-5 nr. 60-3-78)
vedrører strækningen fra Poulsker sogneskel til bivej nr. 81,
Sandvejen, og er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af
9. februar 1967. II. etape, der fører herfra videre til bi-
vej nr. 80, østre Sømarksvej, er for en eru~elt ejendom matr.
nr. 18 ~, Pedersker, omfattet af samme kendelse og matr.nr.
19 ~ er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 21. ok-
tober 1968 vedrørende "Slusegård" • "



- 2 -

•

Den sidste del af projektets II. etape er omfattet af
kendelse afsagt den 26. oktober 1972 af fredningsnævnet for
Bornholms amt.

Vejprojektets I. etape er forelagt overfredningsnævnet
til endelig godkendelse og II. etape til principiel godkendelse.

Fredningsnævnet for Bornholms amt har intet haft at ind-
vende imod det indsendte projekt I og II, samt anbringelse af
den ved etape I opgravede jord i ådalen over broen ved 01e å.

Fredningsplanudvalget har for sit vedkommende ikke mod-
sat sig en endelig godkendelse af projektets I. etape, og ud-
valget har i princippet kunnet godkende projektets II. etape lUl-

der forudsætning af, at detailleret projekt forelægges udvalget,
inden endelig stilling kan tages.

Det fremgår af de ved kommunens ansøgning vedlagte over-
sigtsplaner (1-2) nr. 60-3-78, at den ansøgte total-udlægning af
Strandvejen vil blive foretaget på de arealer, der i følge over-
fredningsnævnets kendelser er pålagt fredningsbestemmelser for
landbrugsarealer ("lysegrønne" arealer). Vedrørende I. etape af
vejforlægningen samt af etape II udfor ejendommen matr.nr. 18 ~,
Pedersker har fredningsplanudvalget henstillet, at det ved for-
lægningen nedlagte vejareal samt landbrugsarealet mellem dette
areal og det nye vejprojekt pålægges samme fredningsbestemmelser,
der i følge overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 de-
klarationernes punkt 2 er pålagt arealerne syd for den eksisteren-
de bivej. I følge kendeIsens kort er disse arealer angivet med
"mørkegrøn" farve.

I skrivelse af 12. juli 1973 tiloverfredningsnævnet har
Aakirkeby kommune meddelt, at det eksisterende vejareal samt det
resterende areal overtages af kommune?, og dette areal ønskes til-

I
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plantet med birketræer i samråd med fredningsplanudvalget. Et
mindre areal - ca. 300 m2 - af det nedlagte vejareal vil blive
tillagt mat.nr. 17 d, sammesteds, tilhørende luthersk missions
sommerlejr, og ligeledes blive tilplantet med birketræer i et
bælte mod den projekterede bivej, beskyttet af et 30 cm højt
midlertidigt hegn. Det bemærkes, at matr.nr. 17 d ikke var om-
f~ttet af overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967, og
det til ejendommen tillagte areal - ca. 300 m2 - vil ikke blive
pålagt fredningsbestemmelser ved overfredningsnævnets tillægs-
kendelse.

Med hensyn til vejprojektets II. etape, der er forelagt
alene tiloverfredningsnævnets principielle godkendelse, har fred-
ningsplanudvalget ikke fundet anledning til at ændre fredningsbe-
stemmelserne for arealet mellem den projekterede nye bivej og ad-
gangsvejen til ejendommen "Slusegård", der i følge ove:rfrednings-
nævnets kendelse af 21. oktober 1968 er pålagt fredningsbestemnlel-
ser, jfr. kendeIsens side 4, punkt 2 for lysegrøn~e arealer.

Overfredningsnævnet har besluttet at tillade det ansøgte
projekt for vejforlægningens etape I og II med fredningsbestem-
melser efter fredningsplanudvalgets forslag for nedlagte vejare-
aler og restareal. For så vidt angår etape II skal man henlede
opmærksomheden på det ved vejforlægningen opstående problem ved-
rørende den ved overfredningsnævnets kendelse af 21. oktober 1968,
side 6, punkt 5, etablerede sti adgang, der ved den detaillerede
udarbejdelse af vejforlægningens II. etape forudsættes at kunne
fortsætte fra ejendommens østskel og videre til den nye vej. End-
videre skal man henstille, at det' ved kommunens detailplanlægning
for denne etape vil være hensigtsmæssigt at placere parkerings-
plads i tilknytning til den projekterede vej ved ejendommens øst-
skel. Man har endvidere bestemt, at uen eksisterende offentlige
bivej, der bibeholdes som adga.D.gsvejtil "Slusegård" 1 tillades be-

:
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nyttet af gående og cyklende færdsel.

T h i b e s t e ID ID e s

Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 vedrø-
rende fredning af arealer ved Dueodde og overfredningsnævnets
kendelse af 21. oktober 1968 vedrørende fredning af "Slusegård",
matr.nr. 19 ~, m.fl., Pedersker sogn skal ikke være til hinder
for udbygning og forlægning af offentlig bivej nr. 78, Strand-
vejen, i overensstemmelse med foranstående vilkår.

Udskriftens rigtighed bekræftes

•
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År 1976, den 22. april, afsagde overfredningsnævnet
følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e

••e

tiloverfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 vedrø-
rende fredning af arealer ved Dueodde "Strandmarken" (Ofn.
1811/65), overfredningsnævnets kendelse af 21. oktober 1968
vedrørende fredning af "Slusegård", matr. nr. 19 .§?; m.fl. Pe-
dersker sogn (Ofn. 1974/68), og tillægskendelse af 29. april
1974 til ovennæv~te 2 kendelser.

Ved skrivelse af 24. april 1972 har Aakirkeby kom-
mune forelagt fredningsmyndighederne et projekt for udbyg-
ning og forlægning af offentlig bivej nr. 78, Stra~dvejen .

Overfredningsnævnet har ved tillægskendelse af 29.
april 1974 til overfredningsllævnets kendelse af 9. februar
1967 vedrørende fredning af "Strandmarken", godkendt pro jek-
tets l.ste etape, der vedrør2r strækningen fra Poulsker sog-
neskel til Sandvejen, og har endvidere i princippet godkendt
projektets 2. etape, der berører områder, der er omfattet af
ovennævnte kendelse af 9. februar 1967 og af overfrednings-
nævnets kendelse af 21. oktober 1968 vedrørende fredning af
"Slusegård".

Åkirkeby ko~nune, teknisk udvalg, har ved skrivelse
af 18. september 1974 forelagt et detailprojekt for 2. etape
af vejprojektet, hvorefter enkelte ændringer i overfrednings-
nævnets tillægskendelse af 29. april 1974 vedrørende adgangs-
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betingelser, stiforbindelsen i ejendo~~ens østskel, og hen-
stilling om placering af parkeringsplads på matr.nr. 19,~
m.fl. Pedersker samt ændring af fredningsbestemmelsen for
det nedlagte vejareal og det mellem dette og den projektere-
de'vej beliggende areal på matr.nr. 18 ~' Pedersker sogn
er foretaget. Ifølge detailprojekt.et etableres en ny offent-
lig adgangsvej til "Slusegård"s bygninger og parkeringsarea-
let - der efter aftale med ejeren placeres øst for ejendom-
mens bygninger - de eksisterende vejarealer nedlægges og
pålægges fredningsbestemmelser for landbrugsarealer ("lyse-
grønne" arealer), men uden beplantningsbestellL'11elsersom af-
talt for projektets l.ste etape. Fredningsnævnet og frednings-
planudvalget har accepteret det forelagte detailprojekt,
dog at nævnet for så vidt angår stiforbindelsen ved matr.
nr. 19 a's østsk~l, har fastholdt,at denne bibeholdes i
overensstemmelse med bestemmelse i overfredningsnævnets
kendelse af 21. oktober 1968 af hensyn til en eventuel
fremtidig mulighed for anvendelse af stien, og frednings-
planudvalget har forudsat, at der loretages spredt beplant-
ning om parkeringspladsen i et indtil 5 meter bredt bælte.

Overfredningsnæv~et har herefter besluttet
at godkende detailprojektet for 2. etape af vejforlægningen
med følgende ændringer:

For ejendommen matr.nr. 19 ~' Pedersker, besterrilnes:
Hegning af parkeringsplads og vejarealer sker fortsat i
overensstemmelse med bestemmelserne i overfremlingsnævnets
kendelse af 21. oktober 1968, side 6, punkt 5.

Ifølge kortbilaget vedlagt skrivelse af 24. juni
1975 fra Aakirkeby kommune etableres en ny offentlig ad-
gangsvej til Slusegård og parkeringspladsen, der efter afta-
le med ejeren, gårdejer Svend Aage Cbristoffersen, etable-
res øst for gårdens bygninger og bevares som græsklædt om-
råde efter aftale mellem fredningsnævnet og Aakirkeby kO~'11mle,

Den ved overfredningsnævnets kendelse af 21. oktober
1968 etablerede offentlige sti ved matr.nr. 19 a's østlige
skel bibeholdes.

De nedlagte vejarealer og de mellem disse og den
projekterede vej på matr.nr. 18 ~ og 19 ~' Pedersker sogn,
beliggende arealer pålægges fredningsbestemmelser for land-
brugsarealer uden beplantningsbestemmelser.
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• T h i b e s t e ID ID e s :

Overfredningsnævnets kendelser af 9. februar 1967
vedrørende fredning af arealer ved Dueodde, og 21. oktober
1968 vedrørende fredning af "Slusegård" matr. nr. 19.§ m.fl.,

.Pedersker sogn, samt overfredningsnævnets tillægskendelse af
29. april 1974 vedrørende samme 2 kendelser skal ikke være
til hinder for udbygning og forlægning af 2. etape af offent-
lig bivej nr. 78, Strandvejen, i overensstemmelse med oven-
stående bestemmelser.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

ul.
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Ar 197A, den 20. april
nævnet følgende

, afsagde overfrednings-

-t i l l æ g s k e n d e l s e

i sagen nr. 1811/65 vedrørende fredning af arealer ved Due-
odde i Pedersker og Poulsker kommuner på Bornholm - overfred-
ningsnævnets kendelse af 9. februar 1967:, Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967
skal ikke være til hinder for, at den på det overfrednings-
nævnets kendelse ledsagende kort viste 8 m brede vej langs de
viste matr.nr.e. 121 ~~,mz og ~,Poulsker,erstattes af en 2 m
bred sti fra den privatei.fællesvej mod vest til parkerings-
pladsen mod øst som vist på det medfølgende matrikelkort fra
1977, udarbejdet af landinspektør Herman Hansen, Nexø.

(~d,kriftens rigtighed bekræftes.
l l!. .? I

. ~ .,".: ""'. \.: 1 .j t ~1 .1.. .,>'-- jl' "" ,~.. l'Peter Skov.' •
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""'ii Ifelge 1000bekendtgørelsenr 257 af 8 Junt 1971 er den som flytter borttager beskadlger eller
ødelægger et kendeligt skelmærke pltgtlg at afholde udgifterne ved dettes genanbrtngelse
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OVER FREDNINGSNÆVNET
REb. NR.

År 1978, den 14. december, afsagde overfredningsnævnet
følgende

tillægskendelse

i sagen nr. 1811/65 vedrørende fredning af arealer ved Dueodde i Pedersker og

Poulsker kommuner på Bornholm - overfredningsnævnets kendelse af 9. februar

1967.

Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 skal ikke være
til hinder for, at der foretages udstykning af to parceller med derpå liggende

sommerhuse af matr. nr. 121 ae Poulsker sogn, som vist på det medfølgende

matrikelkort fra 1978, Udarbejd(et af landin;~e;~ø: ~erman Hansen, Nexø.

~I
I ,-, r /- I -,

~-c.--<- '_A....-(' ~~c_C ~

------Bendt Andersen
overfredningsnævnets formand

kh.
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,r Fredningsnævnet
\ for W "'1qet Ilredningsstyfelsen

(",'

I
Bornbolms amts fredningskreds

Dommerkontoret i Rønne 5 APR. 1982
,.Damg,de 4A, 3700 Rønne. rlf. (03) 95 0145

•

Sag nr, lR!6~NR. 37 I Y
Den - 2 APR, 1982

Hr. Svend Aaf$e
Enghaven 12 ,~,
3730 Neksø.

Kofoed ~f:-jyr AL'; tiL Fredni~gss~yrelsen. ,

~:' ...:Il..·t.f" "~~i :II~;,

+ 4 bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til
på Deres ejendom matr. nr. 121 aam Poulsker at opføre et ca. 75 m2
stort sommerhus.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af over-
fredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967, som indeholder en
række bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder en bestemm~l-
se om at bygninger skal placeres nedenfor højdepunkter i terrænet
på de enkelte parceller.

Nævnet har ved besigtigelse konstateret, at arbejdet er
påbegyndt uden nævnets tilladelse, idet planering er udført og
fundament er støbt på et højdepunkt ca. 2-3 m over grundens lave-
ste område.

Under besigtigelsen oplyste De, at byggeriet var påbegyndt
efter drøftelse med Neksø kommunes bygningsinspektorat, og at den
valgte placering efter Deres opfattelse ikke er i strid med den
ovenfor nævnte kendelse.

Nævnet finder, at den af Dem valgte placering strider mod
bestemmelsen i overfredningsnævnets kendelse om, at bygninger skal
placeres nedenfor højdep~kter i terrænet og skal påtale, at ar-
bejdet er påbegyndt, før nævnets afgørelse forelå og ankefristens
udløb.

Under hensyn til, at De har handlet efter at have drøftet
spørgsmålet med Neksø kommunes bygningsinspektorat, finder nævnet
dog ikke tilstrækkelig anledning til at kræve fundamentet fjernet
og tilstanden retableret, men meddeler i medfør af naturfrednings-
lovens § 34 dispensation fra overfredningsnævnets kendelse til at
opføre den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med den indsendte
tegning og beskrivelse på det sted, hvor fundamentet er anbragt.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 13, 1256 København K, af Mil-
jøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening
og Neksø kommune.

h!. i!jørninis .cr;~~'
J nl.~. \)c'S

\.. '-\ ('



Klageiristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede. Fristen kan under særlige omstæn-
digheder forlænges. En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af
klagefriRten. .vpmærksomheden henledes på, at der eventuelt kræves t1l1a-
delse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til fredningsstyrelsen,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Neksø
kommune.

Lorentzen

I

,



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne

~ Damgade 41\, 3700 Rønne, tlf. (03) 9~ Ol 4~

Sag nr. 51/1982

Den 1 4 MAJ 1982
REG. NR. 3? I 'f

Hr. Harry Rasmussen
Strandmarksvej 8
Poulsker
3730 Neksø.

G~ rj~'", .r~1 ti~:Fredningsstyrelsen
tH undcrre\ntn;;l
r', h t r, -c.< r"r _r_1._ l . U.,:"l\,;,. ...... • • -

- I

+ 5 bilag. 100C:1taget ; frednlngsstyre;Serl

1 7 i',~J /::;~l'

• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til
på Deres ejendom matr. nr. 121 ~ Poulsker, Skovfyrvej 9, Poul-
sker, at opføre en ca. 19 m2 stor tilbygning til et eksisteren-
de sommerhus. Farver på ydervægge og tag fremgår ikke af det fo-
relagte.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af over-
fredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967, som blandt andet
stiller krav om, at ydre bygningssider skal fremtræde i farver
dannet af jordfarver eller hvidt, sort eller ved de nævnte far-
vers blanding. Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af
brændte røde eller sorte tegl eller græstørv.

I medfør af den ovennævnte kendelse meddeler nævnet her-
ved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i overens-
stemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse på vilkår, at
ydervægge og tag gives farver i overensstemmelse med kendelsens
bestemmelser og den eksisterende bebyggelse.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 13, 1256 København K, af Mil-
jøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening
og Neksø kommune, samt af Dem.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede. Fristen kan under særlige omstæn-
digheder forlænges. En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af
klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes,med-
mindre den opretholdes 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 amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Neksø kom-

l!>mune og Træbene Mølle Byggeforretning.

I

,
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Freclningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommerkonrorel i Rønne

Damgade 4.-\, 3700 Rønne, tlf. (03) 9~ Ol 4~-

•
a

•

Sag nr. 63/1932.

Den 1 4 MAJ 1982

Hr. J. Lou-Møller
Nørremøllevej 8
3730 Neksø.

Fredningsstyrelsen REG. HR. g 7 I Y
Modtaget ifredn:ngsstyre!sen

--' t. ' li:~.'":Sl'[ af

+ 7 bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til
p~ Deres e2endom matr. nr. 121 ~ Poulsker, Egernvej 14, Neksø,
at opføre et ca. 15 m2 stort halvtag over en terrasse til et ek-
sisterende sommerhus. Træværket agtes imprægneret som på det ek-
sisterende sommerhus, mens selve halvtaget agtes udført i lyse
Fastlock P.V.C.-plader.

Det fremg~r af sagen, at ejendommen er omfattet af over-
fredningsnævnets ker.dclse af 9. febru3r 1967, hvorefter tagd~k-
ning skal være af mærkegrå farve eller af brændte røde eller sor-
te tegl eller græstørv.

i medfør af den ovennævnte kendelse meddeler nævnet herved
tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i overensstem-
melse med den indsendte tegning og beskrivelse på vilkår, at tagdæk-
ningen udføres i overensstemmelse med kendelsens bestemmelser •.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 13, 1256 København K, af'Mil-
jøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening,
Neksø kommune og af Dem.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede. Fristen kan under særlige omstæn-
digheder forlænges. En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af
klagefristen. Er klage iværksat, kan tillad~lsen ikke udnyttes,
medmindre den opretholdes 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 amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Neksø
kommune.

Lorentzen Miljoministeri- •.c ..
J. nr. F. \~o~ /

/'0-110



Fred ni ngsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne

.' D.msade 4A, 3700 Rønne, tlf. (03) 9~Ol 4~

•

Sas nr. 62/1982

Hr. Svend Sørensen
Reykjaviksgade 4
2300 København S.

Den 1 4 MAJ 1982

FredningSstyrels~G. NR. 37/1
~oataget lfreanlngsstyreJsen

1 7 h~J b~{
+ 5 bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på
Deres ejendom matr. nr. 121 tu Poulsker, Harevej 14, Poulsker, at
opføre et ca. 14 m2 stort redskabshus til et eksisterende sommer-
hus. Redskabshuset opføres i profilbrædder med tagdækning af svej-
sepap. Farverne på taget og ydre bygningssider fremgår ikke af det
forelagte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af overfred-
ningsnævnets kendelse af 9. februar 1967, som blandt andet stiller
krav om, at ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af
jordfarver eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blanding,
og at tagdækningen skal være af mørkegrå farve eller af brændte rø-
de eller sorte tegl eller græstørv.

I medfør af den ovennævnte kendelse meddeler nævnet herved
tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i overensstemmel-
se med den indsendte tegning og beskrivelse af 7. april 1982 på
vilkår, at ydre bygningssider og taget gives farver i overensstem-
melse med kendelsens bestemmelser.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 13, 1256 København K, af Miljø-
ministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og
Neksø kommune, samt af Dem.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede. Fristen kan under særlige omstæn-
digheder forlænges. En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af
klagefri~ten. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, med-
mindre den opretnndes 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 amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Neksø
kommune.

Lorentzen
[ OS



.t rea Olng~nævnel
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i RønDe

eDamgade 4A, 3700 Rønne. tlf. (03)95014'

I

,

REG. N& nr

37fY
97/1982.

Den 1 3 JULI 1982

Hr. Mogens Kjær
Højager 71
2670 Greve strand.

t'::!::/'.Jr-J/,I-\ r til. Fredningsstyrelsen _ _
t!I Ui-';.'-rr " Modtagetlfredntngsstyre's~n

............ ~l ti! 10 ...;

D. h. L Dc: c.- ~;!:;.af 1 4 J ULI 1982
l :, -:
+ 4 bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til
p~ Deres ejendom matr. nr. 121 ade Poulsker, Ridderstien 5, at
opføre en carport med redskabs~å tilsammen 26 m2 i forbin-
delse med et eksisterende sommerhus.

Carporten agtes opført med fladt tag beklædt med klare
plastplader. Farver p~ ydre bygningssider fremgår ikke af ansøg-
ningen.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af over-
fredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967, som indeholder en
række bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder om at tagdæk-
ning skal være af mørkegr~ farve eller af brændte røde eller sor-
te tegl eller græstørv. Ydre bygningssider skal fremtræde i farver
dannet af jordfarver eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers
blanding.

I den anleqning skal fredningsnævnet meddele, at nævnet
intet har at indvende mod udførelse af det forelagte projekt i
overensstemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse p~ vil-
kår, at tagdækning og ydre bygningssider gives farver i overens-
stemmelse med kendeIsens bestemmelser.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 13, 1256 København K, af Mil-
jøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening
og Neksø kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede. Fristen kan under særlige omstæn-
digheder forlænges. En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af
klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, med-
mindre den opretholdes 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 amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Neksø kom-
mune.

Lorentzen i rr,' F \..., JO . ,',
\. ", o \ -;, -:- "::, t . -r,
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Fredningsnævnet
., for

Bornholms amt! fredningskreds
,..) Dommerkontoret i RøDDe

_Da.mgad~ 4A, 3700 Røone, tlf (03) 9~ Ol 4~

I

,

Sag OL
REG, NR. 3'/Y101/1982.

Deo 2 4 AUG. 1982

Hr. Kristian Nesgaard
Lammestrupvej 33 D
4140 Borup.

~..t:f\,1f-P.i:T tIL Fredningsstyrelsen
tI! updpl:~tnlng.

D r .. :. ~', ',- o,'r, af Modtagetlfredningsstyrelsen
!. ,.

Neksø kommune har underrettet fredningsnævnet-om, at De
sælger alkoholfrie drikke, is m.v. fra et motoriseret køretøj
på stranden ved Dueodde, idet salget efter kommunens opfattel--se er i strid med en fredningskendelse.

Det pågældende område,der delvis ejes af.Neksø kommune,
er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967,
hvori det bl.a. er bestemt, at ændringer i den bestående, til-
stand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse,
badehuse og lignende, udstykning og erhvervsmæssig udnyttelse
bortset fra vedligeholdelse af skovdrift ikke m2 finde sted, og
at det skal være offentligheden tilladt at opholde'sig på og ba-
de fra det fredede areal. Det hedder endvidere i kendelsen, at
motorkørsel forbydes, ligesom det forbydes at anbringe spil og
redskabskasser og at anvende transportable radioer og lignende.

Det er oplyst, at salget foregår fra et 3-hjulet køretøj
på ca. 2,5 x 1,5 x 1,5 m, der er el-drevet og udsender moderat
motorstøj og som kan køre ca. 4 km/t.

Ved skrivelse af 13. februar 1981 afslog fredningsnævnet
en ansøgning fra Dem om dispensation fra naturfredningslovens
§ 46 om strandbeskyttelseslinie og fra overfredningsnævnets ken-
delse til opstilling af boder ved kysten oe til at sælge is og
frugt fra et lettere køretøj på stranden.

Ved fredningsnævnets skrivelse af ll. marts 1982 meddel-
tes der gårdejer Anker Munk dispensation fra ovennævnte bestem-
melser og naturfredningslovens § 47 stk. l nr. l om skovbyggeli-
nie til opstilling af en kiosk ved den offentlige parkeringsplads
ved Sandvejen i nærheden af kysten. Denne kiosk drives efter det
oplyste af Dem, og De sælger desuden varer til badegæster fra et
flydefartøj langs kysten.

I anledning af Neksø kommunes skrivelse af lo. juni lQS2
har De i en skrivelse af 29. juli 1982 oplyst, at der fra køretøjet
alene sælges is og frugt, og at k~retøjet skal afløse flydefartcj-



•

,

?et. De har gjort gældende, at salget ikke er i strid med f~ed-
ningskendelse~, da denne efter Deres opfettelse ikke tager sig-
te på et køretøj som Deres eller på salg af den pågældende art.
Såfremt De ikke får medhold i dette synspunkt, har De ansøgt om
fredningsnævnets tilladelse til at fortsætte virksomheden.

Det må antages bl.a. at have været formålet med frednings-
kendelsen at fremskaffe rekreative områder, hvor offentligheden
har ret til ophold og badning under uforstyrrede forhold, og den
af Dem drevne virksomhed med salg af is og frugt fra et motordre-
vet køretøj er efter fredningsnævnets opfattelse i strid med ken-
delsens·formAI og ordlyd.

Da fredningsnævnet ikke finder tilstrækkeligt grundlag
for at dispensere fra kendelsen, skal man anmode Dem om straks
at ophøre med at sælge varer fra det pågældende køretøj på de
fredede områder.

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Overfrednings-
nævnet, Amaliegade 13, 1256 København K, af Dem Dg.af Miljømini-
steriet, Bornholms amtsråd, Neksø kommune og af Danmarks Natur-
fredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede. Fristen kan under særlige om-
stændigheder forlænges.

Genpart af denne skrivelse er tilsendt fre~ningsstyrelsen,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Neksø
kommune.

Lorentzen
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DREG. NR. 371 Y

2 8 SEP. t982

Sag nc

Dec

Anke:- A. Munch
St. Loftsgaard
Se.ndvejen lo
3720 Aakirkeby.

:2L U?;'.r.-' H Fredningsstyrelsen
i'l ur.::L:"::·· .'l' Modtaget ifredningsstyrelsen

2 9 SEP, 1982
+ 2 bi12g.

Overfor fredningsnæv~et er der ansøgt om principiel til-
ladelse til p~ Deres ejendom matr. nr. 18 ~ Pedersker, "St. Lofts-
gaard", at etablere et markvandingsanlæg bestående af et reservo-
ir og en pumpestation.

Under nævnets besigtigelse har De oplyst, at det ikke er
muligt på nuværende tidspunkt at angive størrelsen af reservoiret,
som afhænger af udbyttet af en påtænkt vandboring, men at det for-
mentlig vil blive på 32 x 32 m og omgives af en højst 2 ID høj jord-
vold med kronebredde 2 m og med anlæg 2,5. Reservoiret placeres
efter droftelse under besigtigelsen umiddelbart øst for og langs
med det levende hegn vinkelret på landevejen. Pumpestation med
tørbrønd placeres tæt ved de eksisterende bygninger med en højde
over terræn p~ ca. l m og en diameter på ca. l rn.Pumpestationen
ønskes etableret, uanset om markvandingsanlægget gennemføres, idet
den kan a~vendes som vandværk for ejendommen.

Det fremgqr af sagen, at ejendommen er omfattet af over-
~ningsnævnets kendelse af 9. februar 1967, hvorefter der ikke'----------------:---------_....:-mG ske ændring i der-bestående tilstand og ikke finde byggeri sted
udover genopbygning og udbygning af de bestående landbrugsbygnin-
ger efter tegninger godkendt af fredningsnævnpt efter samråd med
fredningsplanudvalget.·

Efter kende~sen kan vandv8rk etableres, hvis dette kan ske
uden at forstyrre skovbryn og imod sløring for indblik fra offent-
lig vej, efter tegninger og beliggenhedspIen eodkenjt ef fred-
ningsnæ'met efter samr~d med fredningsplanudvelget.

Bornholms amtsråd h2r anbef8let tilladelse til det ans~gte.
Da det ansøgte ikke findes stridende mod formålet med over-

fredningsnævnets kendelse, meddeler nævnet herved i medfør af na-
turfredningslovens § 34 principiel tilladelse til udførelse af
det forelagte projekt på vilkår, at volden beplantes og at detail-
projekt forelægges nævnet til endelig godkendelse inden arbejdets
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j •.f €cr7> l sen 1~.:::r. e:t~r ne. tu:rf~ed.r., :nt::s lovens ~ 34 ~f:r. :' ~o

indbrirges fer cverfredninr~~2\~et, Am21ief~de 13, 1~55 Købe~-
ha"Vn K, a: Jl!il~0rr,:"ni:::-:;eri.e-t,30rnholm:. amtsr2d, :::J8nm9rks Natu:--
freon:"nfsforening og A~kirkeby kommune.

Klagefristen er 4 uger ~ra den dag~ afgørelsen er meådelt
den p2gældende klageberettigede. Fristen kan under særlige om-
stændigheder forlænges. En tilladelse kan ikke udnyttes før ud-
løbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes af overfredningsr~vnet.

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

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

Lorentzen
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GENP,L\;:<':" \~~. FredningsstyrelsenTinobora ,
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l. nr:
+ 6 bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse· til ~
a~~~~~~_~ skelforandring,hvorved et areal på 129 m2
overføres fra matr.nr.154 a Pedersker til den på matr.nr. 154 aa Peder-
sker beliggende offent1ige~arkeringspla~s,som herefter bliver-;å 2112 m2.

, -----4t Det fremgår af sagen, at ejendommeneer beliggende ±n&~y~ax
eDD~~XXXX~~ i strandfredningszone og er omfattet af over-
fredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967, hvorefter der udlægges

• 2000 m2 til offentlig parkeringsplads. ~

I medfør af naturfredningslovens § 1.~6 stk. 6 og § 34

meddeler nævnet herved tilladelse til udførelse af det forelagte pro-
jekt i overensstemmelse med den indsendte XE~Eg beskrivelse.

,
Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen, så-

fremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dene IDlddelelse.
Afgørelsen kan efter naturfredningsloven~7§038 indbringes for

overfredningsnævnet, Amaliegade 13, 1256 København K, af Miljøministe-
riet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Aaki~keby
kommune •

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Fristen kan under særlige omstændigheder
forlænges. 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, Naturfrednings-
rådet, Aakirkeby kommune og vurderingsrådet •

•

• Lorentzen



OVERFREDNINGSNÆVNET REG. NR.J •

Amaliegade 7 Gp/kh
1256 Kobenhavn K

Telefon
01-133638

21. marts 1983Dato:

Nexø kommune
Kildestræde 20

3730 Nexø
J. nr.: 1811/65-2/82

Vedr. golfbane ved Dammegård - j.nr. 04.08. G Ol.

Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds traf den
15. oktober 1982 en afgørelse efter bestemmelser i naturfredningsloven. I
medfør af § 34 meddelte nævnet dispensation fra overfredningsnævnets kendel-
se af 9. februar 1967 om fredning af arealer ved Dueodde til etablering af
en golfbane. Fredningsnævnet meddelte tillige dispensation fra lovens § 47,
stk. l, nr. l (skovbyggelinien) og 53 (højbeskyttelseslinien).

Miljøministeriet, fredningsstyrelsen, har for så vidt angår dis-
pensationen efter § 34 påklaget afgørelsen til over fredningsnævnet.

Af de .foreliggende oplysninger fremgår:

Det daværende fredningsplanudvalg for Bornholms amt rejste i

1965 fredningssag for et ialt ca. 660 ha stort område ved Dueodde med henblik
på at indpasse en forventet sommerhusbebyggelse i dette kystnære områ~e.

For et ca. 460 ha stort område syd for Strandmarksvejen, overvej-
ende bestående af sandflugtsplantager, blev der i overensstemmelse hermed på-
lagt fredningsbestemmelser, der dels regulerede sommerhusbebyggelse, dels sikre-
de offentlighedens adgang til arealer ved stranden og dels tilstandsfredede de
øvrige arealer.

Et areal på ca. 200 ha nord for Strandmarksvejen blev inddraget
under fredningen " •...... under hensyn til arealets fredningsmæssige værdi i

forbindelse med selve Strandmarken" (fredningsplanudvalgets rejsningsskrivelse
i 1965). For dette areal, der var undergivet landbrugsdrift, blev der i fred-
ningskendelsen fastsat bestemmelse om, at den bestående tilstand ikke .må ændres,
idet der dog blev givet principiel tilladelse til udbygning af bestående land-
brugsbygninger.

Initiativet til etableringen af golfbanen er udgået fra en kreds

u 10-1
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tit af ~okaJe golfinlr-resserede. En golfbane anses af initiativtagerne for al
være el ganske væsentligt aktiv for turisterhvervet, idet banen vil kunne bi-
drage til en forlængelse af turistsæsonen. l en første etape tænkes anlagt en
9 hullers bane samt en øvelsesbane. Klublokaler og parkeringsplads påregnes
indrettet i eller i tilknytning til Dammegårdens bygninger.

Nexø kommune, der modtog forslaget til etablering af golfbanen,
har forelagt sagen for fredningsnævnet og tilkendegivet, at en lokalplan forud-
sattes udarbejdet.

Det oprindelige
nets behandling af sagen blev
under 2 landbrugsejendomme er

projekt omfattede ca. 100 ha.
projektet begrænset til ca. 80
omfattet af fredningskendelsen

Under fredningsnæv-
ha, hvoraf ca. 60 ha
af 9. februar 1967.

tit Fredningsnævnet har ved sin afgørelse af 15. oktober 1982 lagt til
I~ grund, at hovedformålet med fredningen har været at skabe en ordning for områder-

ne mellem østersøen og Strandmarksvejen, hvorved bebyggelse reguleres og arealer
åbnes for offentligheden. Fredningsnævnet har fundet at kunne dispensere i med-
før af naturfredningslovens § 34 til anlæg af golfbane på arealerne nord for
Strandmarksvejen på vilkår, at arealet på ca. 10 ha syd for vejen udgår, samt
at nævnet godkender detailprojekt.

Fredningsstyrelsen har påstået fredningsnævnets afgørelse ophævet
og herved gjort gældende, at en eventuel etablering af golfbanen må bero på en
behandling af sagen efter naturfredningslovens § 34 a.

•
For overfredningsnævnet har Bornholms amtsråd udtalt, at en golf-

bane på Sydbornholm stemmer med den turist- og rekreationspolitik, der ligger
til grund for regionplanen og for den igangsatte fredningsplanlægning. I modsæt-
ning til arealet på ca. 10 ha syd for Strandmarksvejen vil arealer nord for vejen
under visse forudsætninger kunne indgå i en lokalplan for en golfbane. Amtsrå-
det finder det imidlertid nødvendigt, at de fredningsmæssige forhold afklares
unqer behandling af en ny fredningssag i medfør af § 34 a.

Danmarks Naturfredningsforening har ligeledes udtalt, at en gen-
nemførelse af det omhandlede projekt efter foreningens opfattelse kun kan gen-
nemføres efter en sagsbehandling i medfør af naturfredningslovens § 34 a.

Nexø kommunalbestyrelse, udvalget for teknik og miljø, har udtalt,
at efter kommunens opfattelse vil projektet ikke medføre sådanne ændringer i na-
turtilstanden, at gennemførelse af en ny fredningssag skulle være påkrævet. Det
vil være i ejernes og brugernes største interesse, at der ikke sker indgreb:i-
den hidtidige naturtilstand, og der kan ikke være nogen tvivl om, at baneanlæg-
get vil kunne indgå i området på helt naturlig måde.
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Dansk Golf Union har udtalt, al der kun ske beskedne indgreb
i den bestående naturtilstand med anlæg af en golfbane. Det er Unionens op-
fattelse, at en sådan anvendelse af det fredede areal ikk~ forflygtiger det
oprindelige fredningsformål, men snarere forfølger, udnytter og udbygger de
fredningsmæssige hensyn.

Over fredningsnævnet skal herefter udtale:

Efter naturfredningslovens § 34 kan der meddeles dispensation
fra en fredning, når den ansøgte foranstaltning ikke kommer i strid med fred-
ningens formål. Foranstaltninger, der strider mod fredningsformålet, kan kun
gennemføres, såfremt fredningen ændres efter reglerne om behandling af fred-
ningssager, jfr. lovens § 34 a.

~ Tiloverfredningsnævnets afgørelse under denne sag foreligger
~ alene spørgsmålet, om etableringen af golfbanen kan tillades gennemført efter

reglerne om dispensation fra fredningen, eller om sagen nødvendiggør gennemfø-
relse af ny fredningssag.

Fredningen af arealer ved Dueodde har som nævnt haft til formål
at indpasse en sommerhusbebyggelse i det kystnære landskab. Særlig for area-
lerne nord for Strandmarksvejen må fredningens formål antages at have været
at sikre disse arealer mod ændringer, som kan svække værdien af fredningen syd
for vejen.

•
Det fremgår af udtalelser fra Bornholms amtsråd og Nexø kommune,

at anlæg af en golfbane vil nødvendiggøre tilvejebringelse af en lokalplan.
Med henvisning hertil samt til størrelsen af det areal under fredningen, som
golfbanen vil beslaglægge, findes det overvejende betænkeligt, at det ansøgte
skulle kunne tillades efter reglerne i naturfredningslovens § 34.

Fredningsnævnets afgørelse af 15. oktober 1982 ophæves derfor,
således at en eventuel gennemførelse af projektet må bero på en afgørelse, der
træffes efter iagttagelse af reglerne i naturfredningslovens § 34 a.

I sagens behandling har deltaget samtlige overfredningsnævnets
11 medlemmer. Overfredningsnævnets afgørelse er enstemmig.



"" Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommtrkontoret i Rønne

_Damsade "A, 3700 Rønne, tll. (03) 9~014~

...

,
•

Den 15 OKT. 1982
NekslI kommune
Tekniak forvaltning
Borgergade 4
3740 Svaneke

GENPART tfI. fredningsstyrelsen
til underretnIng.
O. h. t. Deres skr. Modtaget Ifrednlngsstyrelsen

,."rl 1 8 OKT.1982
,
I

I
Ved skrivelser af 29. april og 4. ok~ober 1982 {j.nr. 04.08

G 01.) har Neksø kommune anmodet nævnet om en forhåndstilladel-
se til etablering af en golfbane ved Dammegaard i Poulsker.

Det fremgår af kommunens skrivelser, at der agtes gennem-
ført en lokalplan for golfbaneområdet, der omfatter ca. 80 ha.
hvoraf ca. lo ha er skovbevokset, og ca. lo ha henligger udyrket
eller med vedvarende græs, medens resten dyrkes landbrugsmæssigt.
Ca. lo ha ligger syd for Strandmarksvej, medens resten ligger
nord for vejen.

Ca. 60 ha af området er omfattet af overfredningsnævnets
kendelse af 9. februar 1967 om fredning af arealer ved Dueodde.
En del er endvidere omfattet af naturfredningslovens bestemmel-
ser om beskyttelseszone omkring 3 fortidsminder (gravhøje) og ca.
halvdelen af naturfredningslovens bestemmelser om skovbyggelinie.

Overfredningsoævnets kendelse vedrører et hovedsagelig uop-
dyrket areal på ca. 460 ha mellem østersøen og den_nord herfor
beliggende Strandmarksvej, hvortil kommer et landbrugsareal på
ca •.200 ha nord for vejen. I kendelsen er anført, at dette areal
er inddraget under ordningen under hensyn til arealets frednings-
mæa~ige værdi 1 forbindelse med selve strandmarken. Det fredede
areal nord for strandmarksvej består 1 det væsentlige af to sammen-
hængende områder, kun adskilt af Sommergårds jorder der ikke er
fredet. Den påtænkte golfbane omfatter en del af disse ikke fredede
arealer og nogle tilstødende fredede arealer. Kendelsen bestemmer for
såvidt angår den del af området, der ligger syd for strandmarksvej, at
ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes
skure, kiosker, lysthuse, badehuse og lignende, hegning og erhvervs-
mæssig udnyttelse, bortset fra vedligeholdelse af skovdrift, ikke
må finde sted. på den del af det fredede område, der ligger nord
for Strandmarksvej, må der efter kendelsen ikke ske ændring i den
bestående tilstand og ikke finde byggeri sted ud over genopbygning

1
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og udbygning af bestående landbrugsbygninger efter tegninger god-
kendt af fredningsnævnet efter samråd med fredningsplanudvalget.

Fredningsstyrelsens fortidsmindeforvaltning har ved skrivel-
se af 21. juli 1982 udtalt, at man principielt intet har at ind-
vende mod etablering af en golfbane, men at man først kan udtale
sig definitivt i sagen, når der foreligger et konkret projekt.

Bornholms amtskommune har ved skrivelse af 21. juni 1982 bl.
a. udtalt, at dele af arealet nord for kommunevejen må antages
at kunne indgå i en lokalplan for en golfbane uden at komme i
strid med regionplanlægningen, forudsat at områdeafgrænsningen
fastlægges, med rådgivning af landbrugsorganisationerne, efter
nærmere vurdering af de geologiske, topografiske og andre for-
hold, der er af betydning for forsvarlig landbrugsdrift. Efter
amtskommunens opfattelse vil gennemførelse af projektet nødven-
diggøre, at fredningskendelsens bestemmelser ophæves ved gennem-
førelse af en fredningssag, idet det forudsættes, at der vedtages
en lokalplan for området. Det kan ikke anbefales at ophæve fred-
ningsbestemmelserne for arealet syd for Strandmarksvej.

Nævnet har den ll. oktober afholdt besigtigelse, hvorunder
Danaarks Naturfredningsforenings lokalkomit~ udtalte, at man ik-
ke har indvendinger mod projektet.

Fredningsnævnet finder, at hovedformålet med overfrednings-
nævnets kendelse har været at skabe en ordning for områderne mel-
lem østersøen og Strandmarksvej, hvorved bebyggelsen reguleres og
nogle områder åbnes for offentligheden. Da den del af det påtænk-
te golfbaneareal nord for Strandmarksvej, som er omfattet af over-
fredningsnævnets kendelse, endvidere kun udgør en mindre del af
det fredede areal, og grænser op til et ikke fredet område, og på
en større strækning er skærmet mod indblik fra Strandmarksvej ved
træbevoksning, finder nævnet at kunne dispensere i medfør af na-
turfredningslovens § 34 fra overfredningsnævnets kendelse og i
medfør af naturfredningslovens § 53 og § 47 stk. l nr. l fra lo-
vens beskyttelses- og byggelinier til det ansøgte på vilkår, at
det ca. lo ha store areal syd for strandmarksvej udgår af projek-
tet, og at et detailprojekt forelægges for nævnet til godkendelse
forinden påbegyndelsen af anlægsarbejdet.

Opmærksomheden henledes på, at projektet eventuelt kræver
tilladelse fra andre mYndigheder. § 34 og

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens/§ 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 13, 1256 København K, af Mil-
jøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforenlng
og Neksø kommune.
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Sag nr. 85/1983.

Den 1 O OKT. 1983

REG. HR. 31\~l 1 OKT. 1983
Hr. direktør Orla
Hotel Bornholm
Pilegårdsvej l, Dueodde
3730 Neksø.

Sørensen
.GENPAR~td. Fredningsstyrelsen. - ~.. --.
til underretning.
D. h. t. Deres skr. af

I.nrl
+ 5 bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til
udledning af overfladevand fra terrænet ved Hotel Bornholm i en
ca. 800 m2 stor grusgrav på ejendommen matr. nr. 204 Poulsker,
der ejes af Neksø kommune.

Det fremgår af sagen, at grusgraven er,omfattet af en
fredningsdeklaration, der er tinglyst 20. juli 1965 samt over-
fredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 vedrørende fredning
af arealer ved Dueodde.

Kommunens ejendom, der er ca. 2,8 ha stor, ligger ca. 1 km

nordøst for Dueodde fyr og ca. 300 m sydøst for Hotel Bornholm.
Som begrundelse for ansøgningen er angivet, at der lejlighedsvis
sker oversvømmelse af arealerne m~11em hotellet og grus graven ,
og at man ved nedgravning af drænrør til en dybde af ca. 0,5-1,0 m
og benyttelse af en eksisterende åben grøft kan udlede vandet til
grusgraven, der er delvis vandfyldt i størstedelen af året, og
hvorfra der vil ske gennemsivning til havet.

Det danske Hedeselskab har meddelt, at det ansøgte projekt
ikke har afvandingsmæssig indvirkning på Kroggårdsmosen, som lig-
ger ca. 400 m nordøst for Hotel Bornholm.

Ved fredningsdeklarationen er arealet, hvor grusgraven er
beliggende, fredet således, at der ikke må ske ændringer i den be-
stående tilstand, og at det skal være offentligheden tilladt at
opholde sig på arealet. Grusgravning til kommunale arbejder kan
fortsat finde sted, og offentligheden kan anvende arealet til par-
kering. Påtaleret tilkommer naturfredningsnævnet og det nu nedlag-
te fredningsplanudvalg for Bornholms amt.

Ved overfredningsnævnets kendelse er bl.a. bestemt, at der
ikke må ske ændringer i den bestående tilstand, men at grusgravning
fortsat må finde sted, og at ejendommen, således som den forefin-
des, må bruges til parkering. -,:-,,:." .-
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Det fremgår imidlertid af forholdene på stedet, at grus-
,~~raven ikke anvendes til parkering og vil være uegnet dertil.

tt/ Neksø kommune og Bornholms amtskommune har ikke haft ind-
vendinger mod projektet efter oplysningerne om, at det ikke har
indvirkning på Kroggårdsmosen.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af natur-
fredningslovens § 34 for sit vedkommende tilladelse til udførel-
se af det forelagte projekt i overensstemmelse med den indsendte
tegning og beskrivelse.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 og § 58
indbringes for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København
K, af Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfrednings-
forening og Neksø kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
4a den pågældende klageberettigede. Fristen kan under særlige omstæn-

digheder forlænges. En tilladelse kan ikke udnyttes før ~dløbet af
klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes,
medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet.

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til fredningsstyrelsen,
Bor-nholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Neksø kom-
mune og Det danske Hedeselskab.

_I
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Lorentzen
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firedningsnævnet
/' for

~ BorDbolms amts fredDiDgskreds
• Dommerkontoret i Rønne

Damgade 4A. ~700 Rønne. tlf. (O~)95 0145

REG. NR.
S.g nr. 66/1985.

Den 1 8 J~~. 1985

Bornholms amtskommune
Teknisk forvaltning
Ringvejen l
3700 Rønne.

GENPART tØ. Fredningsstyrelsen
dl underretning.
D. h.,t. Deres skr. af
I.nrl

+ 3 bilag.
Modtaget ifredningsstyrelsen

1 9 JULI 1985•

•

Overfor fredningsnævnet har amtskommunen ansøgt om tilladelse
til anlæg af ca. 6,2 km cykelsti langs kommunevejene Strandmarksvej,
Strandvejen og Baunevej fra Udegårdsvej i Neksø kommune til Peders
kirke, i Aakirkeby kommune.

Endvidere er der ansøgt om godkendelse af, at et ca. 150 m2
stort fredet areal af en nedlagt grusgrav på matr. nr. 29 ~ og 121 u
Poulsker er blevet opfyldt, uden at tilladelse fra fredningsnævnet
er indhentet, før arbejdet blev udført.

Fra Udegårdsvej til østre Sømarksvej i Aakirkeby agtes cykel-
stien anlagt langs sydsiden af Strandmarksvej i Neksø kommune og langs
syd- og vestsiden af Strandvejen i Aakirkeby kommune. Fra østre Sø-
marksvej til Peders kirke agtes stien anlagt langs nordsiden af Strand-
vejen frem til Baunevej, hvor stien anlægges på østsiden af vejen •

Cykelstien vil blive dobbeltrettet med 2,5 m bred grusbelagt
kørebane med 2 m skillerabat mod vejens kørebane og med enkelte undta-
gelser i niveau med kørebanen og med fald til rørlagt skærvefyldt grøft
i skillerabatten. Udfor "Skåningehøj" forlægges Strandmarksvejens kø-
rebane op til 3,4 m mod nord over en ca. 300 m lang strækning, såle-
des at der bliver plads til anlæg af cykelsti mellem gravhøjen og
vejens kørebane. Udfor "Dammegårdsengen" anlægges stien på engarealet
nedenfor vejdæmningen. Ved "Øle å" forlænges underføringen med "Arm-

I

co"-profilrør som eksiterende underføring. Ved "Sladderhøj" føres sti-
en nedenfor vejdæmningen, nord om en række piletræer. Ved "Baunegård"
føres stien øst om et piletræ, og ved ejendommen Baunevej 1 indskræn-
kes kørebane og skillerabat udfor ejendommens bygninger.

Det fremgår af sagen, at fredningsnævnet den 1. oktober 1984
gav tilladelse til anlæg af cykelsti fra Bethesdavej til Udegårdsvej.

Det fremgår endvidere, at den nu omhandlede strækning er om-
fattet af overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967, Strand-
marksfredningen, og af fredningsnæynets.~ende1ser af 26. august 1970

I
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og 26. februar 1969 samt af overfredningsnævnets kendelser
af 12. juni 1962, 29. april 1974, 22. april 1976, 21. oktober 1968 ~~
samt af nogle fredningsdeklarationer, hvorefter arealerne nord og
syd for Strandmarksvej og Strandvejen er fredet således, at ændrin-
ger i den bestående tilstand ikke må finde sted.

Anlægsarbejdet berører endvidere beskyttelseslinien omkring
fortidsminder og omkring kirker i det åbne land.

Fredningsstyrelsen, fortidsmindekontoret, har ikke haft ind-
sigelse mod projektet.

I medfør af naturfredningslovens § 34 og § 53 stk. l meddeler
nævnet herved efter foretagen besigtigelse tilladelse til udførelse
af det forelagte projekt i overensstemmelse med de indsendte situa-
tionsplaner. Tilladelse efter naturfredningslovens § 47 b om kirke-
omgivelser er ufornøden.

I medfør af naturfredningslovens § 34 godkender fredningsnæv-
net opfyldningen i grusgraven på betingelse af, at arealet udjævnes
og tilsås med græs og tilplantes med de på stedet forekommende plan-
ter.

•
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e
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Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 og § 58 ind-
bringes for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af
Miljøministeriet, Danmarks Naturfredningsforening, Neksø kommune,
Aakirkeby kommune og Bornholms amtsråd.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. En tilladelse kan ikke udnyttes før ud-
løbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyt-
tes, medmindre den opretholdes 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,
Danmarks Naturfredningsforening, Neksø kommune og Aakirkeby kommune.

Lorentzen

•



Fredningsnævnet
(orf. Boroho1ms amts (redniogskreds

• Dommerkonroret i RønDe
Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. (03) 95 0145

Til fredningSregis8&G. NR. 37' Y
til orientering Sag nr. 114/1985

f3h ,gb" -,. SEP. 1985
Deo

•
•

e•

LvS. l,1jC; -8:) PN
Yvonne og Flemming Tej1mand "t ~.
Granvej 19 B GENPART tiL Fredningsstyrelsen
3060 Espergærde • til underretning.

O. h•.t. Deres skr. af
I.nr. Medtaget I fredningsstyrelsen

=. 5 SEP. 1985

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til
på Deres ejendom matr. nr. 121 ~ parcel 8 Poulsker, beliggende
Munkegårdsskoven 22, at opføre et sommerhus på 81 m2 med to til-
sammen 14 m2 store overdækkede terrasser.

Det fremgår af sagen, at ejendommen, som er en ubebygget
grund på 2608 m2, er omfattet af overfredningsnævnets kendelse
af 9. februar 1967 om fredning af Strandmarken og en frednings-
deklaration tinglyst den 20. juli 1965 med påtaleret for fred-
ningsnævnet, hvori bl.a. er stillet krav om en byggelinie på 25 m
fra vejmidten.

Ifølge det forelagte projekt agtes sommerhuset placeret 17 •
fra vejmidten, men ansøgerne har erklæret sig villige til at an-
bringe huset neden for et højdepunkt på grunden i en afstand af
18,5 m fra vejmidten.

Da projektet ikke er i overensstemmelse med de gældende
fredningsbestemmelser, og da huset vil kunne placeres i en afstand
af 25 m fra vejmidten, meddeler fredningsnævnet herved, at det an-
søgte ikke kan imødekommes.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 stk. 2 ind-
bringes for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K,
af ansøgerne, Fredningsstyrelsen, Bornholms amtskommune, Danmarks
Naturfredningsforening og Neksø kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede.

Genpart af 'denne skrivelse er sendt til Fredningsstyrelsen,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Neksø kom-
mune og Kalmar-Huse.

Gert F. Andresen
fg.



,FredningsllZvDet
for

,
• Borabolms amb fredaingakreds
• Dommerkontoret i Rønne

Damg.de "A. 3700 Rønne. tlf. (O~)950145
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108/1985
{l ....10- S s· ~

Sag nr.

Den

Hr. Leif Walther
Strandmarksvejen 4
3730 Neksø.

GENPARTt& Fredningsstyr.e1sen
til underretning.
D. h.:t. Deres akri af

J.""+ 2 bilag. Modtaget ifredningsstyrelsen

Til fredningsregisteret
til orientering II;Y _

/?t>,...~

~ 4 OKT. 1985

Ved skrivelse af 9. juli 1985 har De anmodet frednings-
nævnet om en udtalelse i anledning af en påtænkt nærmere angiven
udstykning af en parcel på ca. 8000 m2 af ejendommen matr. nr.
121 !! Poulsker, tilhørende Cevo-Invest A/S.

Ejendommen er omfattet af overfredningsnævnets kendelse
af 9. februar 1967 om fredning af strandmarken ved Dueodde, hvori
bl.a. er bestemt, at der kun kan tillades udstykket og frasolgt
mindst 5 ha store parceller eller restarealer til det offentlige
eller en grundejerforening.

Det fremgår af sagen, at De ejer ejendommen matr. nr. 28 d
Poulsker, som er på 4738 m2 og beliggende nord for Strandmarksvejen
med en parcel umiddelbart syd for denne vej og grænsende op til den
parcel, som agtes udstykket,og som De påtænker at erhverve.

De pågældende parceller er skovbevoksede, og den parcel,
som De påtænker at købe, agter De fortsat at anvende til skovdrift.

De har g~'ort gældende, at adgangen til parcellen, som ag-un .tes erhvervet, nu kan ske over anden mands eJendom, og at arealets
beliggenhed bevirker, at det er mindre egnet som fællesareal for som-
merhusbeboerne.

Bornholms amtskommune har heroverfor anført, at tilsvarende
argumenter for udstykning og erhvervelse kan gøres gældende for andre
ejendomme i Strandmarken, herunder pgså for de enkelte sommerhusgrun-
de, der grænser op til skovarealer omfattet af Strandmarksfredningens
ovennævnte bestemmelser.

I den anledning skal fredningsnævnet herved meddele, at fred-
ningsnævnet ikke finder tilstrækkeligt grundlag for at fravige fred-
ningskendelsens bestemmelser. Det ansøgte kan derfor ikke imødekom-
mes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger indbringes for overfred-
ningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af Dem og af Miljømini-



1 Fredningsnævnet
{r forr_ fBorDholms amts fredniDgskreds

" Dommerkonroret i Rønne
D.mg.de 4A. 3700 Rønne, dC (03) 95 Ol 45 Den

Hr. landinspektør
Paradisvej 12
3730 Neksø.

Herman Hansen
GENPART tIL Fredniq1;sstyrelsen
til underretning,
D. h..t. Deres skr. af
J. nr,

+ l bilag •

Til fredningsregisteret
til orientering 0/

/IO-g~

• Ved skrivelse af 12. juli 1985 har De anmodet fredningsnæv-
net om en udtalelse i anledning af en påtænkt nærmere angiven udstyk-
ning vedrørende landbrugsejendommen matr. nr. 121 ~ Poulsker.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af overfred-
ningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af strandmar-
ken i Dueodde, hvori bl.a. er bestemt, at der ikke må ske ændringer
i den bestående tilstand, ligesom der kun kan tillades udstykket og
frasolgt mindst 5 ha store parceller eller restarealer til det offent-
lige eller en grundejerforening.

Det fremgår endvidere, at der ønskes frastykket en parcel
på højst 1000 m2, der agtes afhændet til ejeren af naboejendommen
matr. nr. 46 &, som er på 1097 m2, og sammenlagt med denne ejendom.
Matr. nr. 46 & er bebygget med et enfamilieshus syd for Strandmarks-
vejen. Den parcel, som agtes udstykket, ligger umiddelbart syd for
ejendommen matr. nr. 46 d og er græsbevokset og anvendes af ejeren
af denne ejendom til haveformål, hvortil den også fremtidig skal be-
nyttes.

I 1985 er der eksproprieret ca. 180 m2 havejord fra ejendom-
men matr. nr. 46 & til anlæg af den regionale cykelvej langs Strand-
marksvejen.

I den anledning skal fredningsnævnet herved i medfør af na-
turfredningslovens § 34 meddele, at fredningsnævnet vil være sindet
efter nærmere ansøgning at tillade den ansøgte udstykning og sammen-
lægning.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger indbringes for overfred-
ningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af Miljøministeriet,
Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Neksø kommune.

Genpart af denne skrivelse er sendt til fredningsstyrelsen,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Neksø kom-
mune.



Fredningsnævnet,
for

~rDholm5 amts fredningskreds
Dommerkontoret i ilenDe

O.mg.de "A. 3700 Ilønne, df. (03)950145

~g nr.

SQ/
3/1986

27 FEB. 1986Den

e

GENPART til, Fredningsstyrelsen
tii underretning,
D. h. t. Deres skr. af Modtaget I frednIngsstyrelsen

J. nr. 2 8 fEB. 1986
+ 5 bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på
ejendommen matr. nr. 34 Poulsker, beliggende strandmarksvejen 14,
1 forbindelse med indretning af klubhus 1 en 217 m2 stor ladebyg-
ning at tilmure eksisterende dør- og vindueshuller og etablere nye
i fornødent omfang.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er beliggende inden for
en afstand af 300 m fra skov samt omfattet af fredningsnævnets ken-- --- ----- --

delse af 29. maj 1984,hvori bl.a. er bestemt, at ombygning, genop-
- - ~bygning'og udbygning af bestående landbrugsbygninger kan ske til
brug for golfbanen efter tegninger godkendt af fredningsnævnet.

I medfør af naturfredningslovens § 47 stk. l og kendelsens
bestemmelser meddeler nævnet herved tilladelse til udførelse af det
forelagte projekt 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 Nexø kom-
mune samt nedennævnte skovejereo

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.

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, Nexø kommune,
Jens Møller Gudhjem ApS samt til Kaj Olaf lpsen, Bent Jensen, Hans
Olaf Dam og Edgar Due Lund som ejere af en del af den tilgrænsende

Nexø Golfklub v/Hal1e Lou Møller
Brogade 11
3730 Nexø.

e
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..1 Fredningsnævnet
(or

BorDholms amts fredningskreds
Domm~rkonlOrtr i Rennt

DamSIdt 4A. ~700 R"nn~. tlf (03) 9~ 014~

~EG.NI.
Sag nr. 11/1986

Dtn 1 5 APR. 1986

Andelsselskabet
Postboks 9
3700 Rønne.

0stkraft GENPART til, Frelltingsstyrelsen
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J. nr.
+ 3 bilag.

1 6 APR. 1986

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse ti1.på
ejendommen matr. nr. 121 el Poulsker, som er en sommerhusgrund un-
der udstykning, og tilhørende Cevo Invest A/S, at etablere en
transformerstation type KA 1200 ca. l m fra vej og naboskel.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af over-
fredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strand-

-~ -=:.ws.

marken, hvori bl.a. er bestemt, at transformerstationer på indtil
20 m2 grundareal og indtil 3 m i højden kan opstilles, men skal pla-
ceres mindst lo m fra vejmidten og 5 m fra naboskel.

I den anledning meddeler nævnet herved efter besigtigelse af
de stedlige forhold tilladelse til det ansøgte i medfør af natur-
fredningslovens § 34.

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, Amaliegade 7, 1256 København K, af Miljømini-
steriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Nek-
sø kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. En tilladelse kan ikke udnyttes før ud-
løbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyt-
tes, medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet.

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til fredningsstyrelsen,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Neksø kom-
mune.

~, Lorentzen
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FrcdningsnzvDet
(or

BorDholms amts (redningskreds
Domm~rlwnlOr~1I RenDr

Damgldr 41\, ;700 Rønnr. tlf (O;) 95 Ol 4~

REG.Nl 3 l/i
Sag nr,

D~n 24 APR. 1986

Rolf Molich og Karen Rtthl
Skovkrogen 3
3660 Stenløse.

GENPARTtU, Fredrlingsstyrelsen
til underretning, Modtaget I frednlngsstyr8tsen
D. h. t. Deres skr. af
J. 2 8 APR. 1986nr.

+ 4 bilag •

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til
på Deres ejendom matr. nr. 121 afg Poulsker, beliggende Kjøddtyn-
jan 19, at opføre et 72 m2 stort sommerhus, et udhus på 11 m2 og
en 17 m2 stor overdækket terrasse. Sommerhuset agtes udført med
ydervægge af trykimprægneret træbeklædning og med 150 sadeltag
beklædt med B6N-eternit.

Det fremgår af sagen, at ej~ndommen er omfattet af over-
fredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strand-
marken ved Dueodde, hvori bl.a. er bestemt, at ydre bygningssider
skal fremtræde i farver dannet af jordfarver (okker, terra di sien-
na, umbra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop) eller hvidt, sort
eller ved de nævnte farvers blanding, og at tagdækning skal være af
mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græs-
tørv.

I den anledning skal fredningsnævnet herved meddele, at næv-
net intet har at indvende mod projektet under forudsætning af, at
tagdækning gives farve i overensstemmelse med kendeIsens bestemmel-
ser, og idet nævnet finder, at ydervæggenes farve opfylder de hensyn,
der har været afgørende for fredningskendelsens bestemmelser herom.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes for
overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af Miljøministe-
riet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Neksø
kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er'meddelt
den pågældende klageberettigede. En tilladelse kan ikke udnyttes
før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ik-
ke udnyttes, medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet.

Opmærksomheden henledes på, a~ der eventuelt kræves tilla-
ti delse fra andre myndigheder til u~ør€lsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til fredningsstyrelsen,
Til fredningsregisteret
til orientering /~ -#, &( si



tt_ BOrnholms amtskommune, Danmarks Naturfredn1ngsforening og Neksø kom-
mune samt til Møllebæk huse.

Lorentzen. . .
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FredningsDzvDet
-lor

Bornholms amts fredningskreds
Domm~rlconlor~l i RenDt

D.mildt 4A, noo Ronn~.df. (03)9) 014~

RE6.NI. 57 lY
-41/1986

24 APR. 1986

S.g nr.

D~n

Hr. Karl Madsen
liartnervænget 3
3760 Gudhjem.

Tii fredningsregisteret
til orientering ~J

/ b;s--f' 6~{
Modtaget f frednlngsstyreleen

GENPART til, Fredningsstyrelsen
til underretning,
D. h. t. Døre. Ikr. af
J. nr.
+ 6 bilag. 2 8 APR. 1986

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til
på Deres ejendom matr. nr. 121 aak Poulsker, beliggende Hakke-

- 2bakke skoven l, at opføre et 101 m2 stort sommerhus med 9 m over-
dækket terrasse. Sommerhuset agtes opført med ydervægge af blok-
husbrædder i jordfarver og med 250 sadeltag beklædt med rødbrun
B7-eternit.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af over-
fredningsnævnets kendelse af 9 •.februar 1967 om fredning af Strand-
marken ved Dueodde, hvori bl.a. er bestemt, at tagdækning skal ~
re af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller
græstørv.

I den anledning skal fredningsnævnet herved meddele, at næv-
net intet har at indvende mod projektet, idet nævnet finder, at
tagdækningens farve opfylder de hensyn, der har været afgørende for
fredningskendelsens bestemmelser herom.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af Miljø-
ministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og
Neksø kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede. En tilladelse kan ikke udnyttes
før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ik-
ke udnyttes, medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet.

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Fredningsstyrelsen,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Neksø kom-
mune samt til Træbene-Mølle byggeforretning.

MiljOn1lnlStene'j
J. nr. F. 1.303 ~-10. BiL b.

,. A. " _
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Q\!~RFREDN INGSNÆVN ET REG. NR.Am.}.g~.; ~A/iC
1256 København K
Telefon 01 • 13 36 38

Dorte Vinther og
Søren Rasmussen
Nørremøllevej 24
3730 Nexø

Dato: 22.09.86

J.n~: 1811/65-1/86

Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds har i skrivelse af 25. juli
1986 efter forudgående besigtigelse enstemmigt meddelt dispensation til bibe-
holdelse af et sommerhus på Deres ejendom parcel 17 af matr.nr. 121 ~, Poul-
sker, på det vilkår, at eternitpladerne på husets nord facade inden den l. janu-
ar 1987 erstattes af træbeklædning. De har påklaget fredningsnævnet s afgørel-
se tiloverfredningsnævnet.

Ejendommen er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om
fredning af Strandmarken. Kendelsen indeholder bl.a. bestemmelser om ud form-
-----
ningen af bebyggelse i området. Sommerhuset er opført i strid med flere af
disse bestemmelser.

Det fremgår af sagens akter, at Deres ansøgning om byggetilladelse er modtaget
af Nexø kommune den 18. marts 1986, at kommunen den 14. april 1986 forelagde
ansøgningen for fredningsnævnet uden indstilling, og at Bornholms amtskommune
i skrivelse af 2. juni 1986 til fredningsnævnet indstillede, at der blev givet
dispensation fra nogle af fredningsbestemmelserne, men ikke fra bestemmelserne
om den ydre fremtræden af tag og ydervægge. Da fredningsnævnet herefter fore-
tog besigtigelse den 18. juli 1986, var huset opført i overensstemmelse med
det til kommunen indsendte projekt. Under besigtigelsen udtalte tømrermester
Chr. Iversen som repræsentant for Dem, at eternitpladerne eventuelt kunne er-
stattes med træ. Fredningsnævnet meddelte herefter enstemmigt, at projektet
ikke ville være blevet godkendt, hvis det havde været forelagt nævnet inden op-

MiljøministerietJ. nr. F. 01105 - 3
J..3 SEp, 1986

Æu-.,_~~
Til Tf~d;;'ingsregisteret
til orientering 1/
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førelsen, men at der efter omstændighederne kunne dispenseres til husets bibe-
holdelse på det nævnte vilkår.

De har ønsket Dem fritaget for at skulle opfylde dispensationsvilkåret. De
har herved oplyst, at De igangsatte byggeriet 6 uger efter Deres ansøgning til
Nexø kommune om byggetilladelse, idet De fra kommunen havde fået oplyst, at
sagsbehandlingen af Deres ansøgning ville vare ca. 6 uger. De har videre op-
lyst, at både kommunen og Bornholms amtskommune telefonisk havde godkendt byg-
geriet, og De regnede derfor med, at byggetilladelsen snart ville komme. De
ønskede at udnytte en god financieringsmulighed og at "være med i udlejningssæ-
sonen 1986".

De har endvidere anført, at eternitpladerne på huset i løbet af få år vil få
en fremtræden, der passer godt i naturen, og at der i det pågældende område
iøvrigt allerede findes et hus med ydervægge af eternit.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Der findes ikke grundlag for at meddele dispensation fra fredningsbestemmelser-
ne i videre omfang end allerede sket ved fredningsnævnets afgørelse. Den på-
klagede afgørelse stadfæstes derfor.

I sagens behandling har deltaget 9 af overfredningsnævnets medlemmer. Over-
fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Med venlig hilsen

Bendt Andersen
Overfredningsnævnets formand



Fredningsnævnet
l for

;; . Bornholms amts fredning skred s
__ Dommerkontoret I Rønne

Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. (03) 9501 45
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Søren Rasmussen og
Nørremøllevej 24
3730 Neksø.

REG.NR. 37 I YDorthe Vinther

GENPARTtif, Fredningsstyrelsen
til underretnIng,
D. h. to Der..• kr.'" MOdtaget i frednIngsstyrelsen
J. nr.
+ 5 bi l ag• 2 8 J ULI 1986

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på
Deres ejendom matr. nro 121 ~ parcel 17 Poulsker, beliggende Ter-
nestien 6, Dueodde, at opføre et sommerhus på 71 m2 med et red-

2 2skabsrum på 4 m og en overdækket terrasse på 24 m •
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af over-

fredningsnævnets kendelse ,af 9. februar 1967 om fredning af Strand-
marken, hvori bl.li. er bestemt, at bygninger~ikke må opføres med
kvistvinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m regnet
fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødeso Tagdæk-
ning skal være at mørkegrå farve eller af brændte, røde eller sor-
te tegl eller græstørv, og ydre bygningssider skal fremtræde i
jordfarver eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blanding.

Sommerhuset ønskes opført med forskudte, ensidige 150 tag-
hældninger, hvorved nordfacaden kommer til at fremstå med en faca-
dehøjde på ca. 4,2 m i halvdelen af husets længde. To 80 cm brede
vinduer i nordfacaden fortsætter som ovenlysvinduer i tagfladen.

Fredningsnævnet har den 18. juli 1986 besigtiget ejendommen
og konstateret, at sommerhuset var opført uden nævnets tilladelse.
Ydre bygnings sider består af trykimprægnerede brædder, idet en del
af nordsiden dog består af grå eternitplader, og taget er ligeledes
forsynet med grå eternitplader.

I den anledning skal fredningsnævnet meddele, at nævnet ikke
ville have godkendt det foreliggende projekt under hensyn til faca-
dehøjden i forbindelse med anbringelsen af vinduer øverst i nord-
facaden.

Fredningsnævnet meddeler dog efter omstændighederne tilla-
delse i medfør af naturfredningslovens § 34 til bibeholdelse af be-
byggelsen på betingelse af, at eternitpladerne på nordfacaden inden
den l. januar 1987 erstattes af træbeklædning som på de øvrige faca-
der.
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Fredningsnævnet godkender endvidere farven på træværket og
på taget, idet farverne findes at opfylde de hensyn, der har lig-
get til grund for bestemmelserne i fredningskendelsen~

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 stko 2 ind-
bringes for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K,
af Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsfor-
ening, Neksø kommune og af Dem.

Klagefristen er 4 uger fr.a den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede.

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

Fredningsnævnet skal påtale, at byggeriet er udført uden
nævnets tilladelse, og vil anmelde den.begåede overtrædelse af na-
turfredningsloven til politiet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til fredningsstyrelsen,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Neksø kom-
mune & Iversen og Iversen Nexø ApS.

Lorentzen



. Fredningsnævnet
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.," Bornholms amts fredningskreds . [li ri~'

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

~.

Hr. Tom Breckling
Stenbrudsvej 5
3730 Neksøo

GENPARTtil, Fredningsstyr-elsen
til underretning,

D. h. t. Deres .kr. -Modtaget I fredningsstyreIsen
J. nr.

+ 7 bilag. 2 8 JULI 1986

•
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Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til
på Deres ejendom matr. nro 121 ~ parcel 27 Poulsker, beliggende
Kjøddtynjan 18, Dueodde, at opføre et sommerhus på 73 m2 med et
redskabsrum på 4 m2•

Det fremgår af sagen, at ejendommen, som er en ubebygget
grund på 2500 m2, er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af
9. februar 1967 om fredning af Strandmarken, hvori bl.a. er bestemt,..
at bygninger ikke må gives en højde over 2,80 m, regnet fra terræn
til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes, og at bygninger skal
placeres neden for højdepunkter i terrænet.

Sommerhuset agtes opført som vinkelhus med forskudte, ensi-
dige 200 taghældninger, hvorved sydfacaden kommer til at fremstå
med en facadehøjde på cao 4,5 m i en længde af knap 5 m af husets
ialt 13 m. Huset udføres med ydervægge af trykimprægneret bræddebe-
klædning og tagdækning af sort eternit.

I medfør af naturfredningslovens § 34 meddeler nævnet herved
tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i overensstemmel-
se 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, Amaliegade 7, 1256 København K, af Miljø-
ministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og
Neksø kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede. En tilladelse kan ikke udnyttes
før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ik-
ke udnyttes, medmindre den opretholdes af overfredningsnævneto

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

e
e
e
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Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret I Aønne
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Sag nr.

REG. NR. 3? J Y
152/1986

Den 31 OKT. 1986

Hans Birger Olsen
Jens Kofoedsvej 32
3700 Rønne.

Til fredningsregisteret
til orientering

/~/- ~~
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GENPART trl,
til underretning,
D. h. t. Deres .kr. af
J. nr.

Fr~ningsstyrelsen

Modtaget I fredningsstyrelsen

- 3 NOV. 1986
+ 6 bilag

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til
på Deres ejendom matr. nr. 121 abc Poulsker, beliggende Mølle

2 -Odde 12, at opføre et 76 m stort sommerhus med ydervægge af
trykimprægneret træbeklædning og med 200 sadeltag beklædt med
moccafarvet B7-eternit.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af over-
fredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strand-
marken ved Dueodde, hvori bl.a. er bestemt, at ydre bygningssider
skal fremtræde i farver dannet af jordfarver (okker, terra di sien-
na, umbra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop) eller hvidt, sort
eller ved de nævnte farvers blanding, og at tagdækning skal være af
mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græs-
tørv.

I den anledning skal fredningsnævnet herved meddele, at næv-
net intet har at indvende mod projektet, idet nævnet finder, at yder-
væggenes og tagdækningens farve opfylder de hensyn, der har været
afgørende for fredningskendelsens bestemmelser herom.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af Miljø-
ministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og
Neksø kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberetttigede. En tilladelse kan ikke udnyttes
før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ik-
ke udnyttes, medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt kræves tilladel-
se fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til fredningsstyrelsen,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Neksø kom-
mune.

Gert f. Andresen. fa.
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~ JItH1?Itt Sag nr.

REG.NR. s7JY
171/1986.

Den -7 NOV.\986

Bjarne Kalby
Bjørnebakken 17
3390 Hundested.

GENPART til, F re r~ n ing s s ty re ls e n
til underretning, Modtaopfi frponingsstyrelsen
D. h. t. Dere. akr. Bf
J ,,;r. 6 b' l 1 O NOV. 1986+ lag.

Til fredningsregisteret
til orientering

I!J.I./. .f't
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Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til
på Deres ejendom matr. nr. 121 ~ Poulsker, beliggende Egernvej 16,
at opføre en ca. 18 m2 stor carport med udhus. Bygningen udføres
som stolpekonstruktlon med fladt tag, udhusets sider beklædes med
træ.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af over-
fredningsnævnet s kendelse af 9. februar 1967_ om fredning af Strand-
marken ved Dueodde, hvori bl.a. er bestemt, at ydre bygningssider
skal fremtræde i jordfarver, hvidt, sort eller ved de nævnte far-
vers blanding,og at tagdækning skal være af mørkegrå farve eller
af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv.

I den anledning skal fredningsnævnet herved meddele, at næv-
net intet har at indvende mod projektet på betingelse af, at ken-
delsens bestemmelser om tagdækning og farve på ydre bygningssider
overholdes.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af Miljø-
ministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening,
Neksø kommune og af Dem.

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

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt kræves tilladel-
se fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til fredningsstyr\elsen,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Neksø kom-
mune.

Gert F. Andresen
fg.



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
_ Dommerkontoret i Rønne
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Alice Raagevang
Mathildevej 9, III. th.
2000 Frederiksberg.

GENPARTti1, Skov- og naturstyrelsen
til underretning,
D. h. t. Deres .kr. et
J. nr. + 6 bilag.
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Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på
Deres ejendom matr. nr. 121 ~ Poulsker, beliggende Skovsangervej
2, Dueodde, at opføre et 53 m2 stort sommerhus med 10 m2 overdækket
terrasse. Huset opføres med ydervægge af trykimprægneret træbeklæd-
ning og 26d sadeltag beklædt med moccafarvet B6N bølgeeternit •

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af overfred-
ningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmar-. -ken ved DueoddeL hvori bl.a. er bestemt, at ydre bygningssider skal
fremtræde i farver dannet af jordfarver, (okker, terra di sienna,
umbra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop) eller hvidt, sort eller
ved de nævnte farvers blanding og at tagdækning skal være af mørke-
grå farve eller af br~ndte røde eller sorte tegl eller græstørv.

I den anledning skal fredningsnævnet herved meddele, at næv-
net intet har at indvende mod projektet, idet nævnet finder at yder-
væggene s og tagdækningen s farve opfylder de hensyn der har været af-
gørende for fredningskendelsens bestemmelser herom.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af Miljø-
ministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og
Neksø kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede. En tilladelse kan ikke udnyttes før
udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet.

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrel-
sen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Neksø
kommune og Møllebæk Huse.

•

Lorentz en
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Modtaget.'

Skov- og Naturstyrelsen

Sag nr. - 6 MAR. 1987

Den - 5 MRS.~901

SAS Pilot og Navigatør
Pensionsfond,
Postbox 150
2770 Kastrup.

GENPARTtlf, skov og
til underretning,
D. h. t. Døre •• kr. af

J. nr. + 3 bilag.

naturstyrelsen
ti! 1:edn;r.gs,e9is~eI'0!.
tB orientering

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på
hver af pensionsfondens ejendomme matr. nr. 121 agb - 121 age og
121 agt - 121 agø Poulsker, beliggende Skovsaqgervej, Dueodde,
at opføre et sommerhus på 80 - 100 m2 med carport på ca. 24 m2•
Husene opføres med ydervægge med træbeklædning i hvid lud og med
15 - 200 sadeltag, beklædt med teglrøde B 7 tagplader. Farven på
ydervæggene og taget på huset på matr. nr. 121 agt fremgår ikke
af ansøgningen, og der foreligger ikke nogen beskrivelse af car-
portene.

Det fremgår af sagen, at ejendommene er omfattet af overfred-
ningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strand-
marken ved Dueodde, hvori bl.a. er bestemt, at ydre bygningssider~skal fremtræde i jordfarver, hvidt eller sort eller de nævnte
farvers blanding. Tagdækning skal være af mørkegrå farver eller
af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv, og bygningen skal
placeres neden for højdepunkte~ i terrænet på de enkelte parceller •

I den anledning skal fredningsnævnet herved meddele, at næv-
net intet har at indvende mod projektet under forudsætning af, at
huset på matr. nr. 121 agt gives samme farver som de øvrige huse,
at carporten udføres i overensstemmelse med kendeIsens bestemmelser
om farver, og at carporten på matr. nr. 121 ~ placeres nord for
den på ejendommen værende bakkeås.

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

Afgørelsen kan efter naturfr.edningslovens § 34 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af Miljø-
ministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening,
Neksø kommune og ansøgeren.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede. En tilladelse kan ikke udnyttes
før udløbet af klagefristen. 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.
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Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrel-.. sen, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening, Neksø kom-
mune, landinspektør Ivar Jørgensen og Seest Byggeindustri A/S.

Lorentzen
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John Karlsen.
Stationsvænget
2791 Dragør.

11, st. th. GENPARTtil, 5 k o v -
til underretning,
o. h. t. Dem akr. Bf
Jo nr.

+ 6 bilag.

og Naturstyrelsen
Modtaget.'

Skov- og Naturstyrelsen

- 6 MAR. 1987
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Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på
Deres ejendom matr. nr. 121 ue Poulsker, beliggende Jomfrustien 8,
at opføre et lo m2 stort udhus med ydervægge af trykimprægneret træ-
beklædning og med 200 sadeltag beklædt med mørkegrå tagpap.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af over fred-
ningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmarken
ved Dueodde, hvori bl.a. =er best;~~-af-ydre bygningssider skal frem-
træde i farver dannet af jordfarver (okker, terra di sienna, umbra,
engelskrødt, italienskrødt, dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de
nævnte farvers blanding.

I den anledning skal fredningsnævnet herved meddele, at næv-
net intet har at indvende mod projektet, idet nævnet finder, at yder-
væggene s farve opfylder de hensyn, der har været afgørende for fred-
ningskendelsens bestemmelser herom.

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, Amaliegade 7, 1256 København K, af Miljømi-
nisteriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og
Neksø kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede. En tilladelse kan ikke udnyttes før
udløbet af klagefristen. Er klage iværkst, kan tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes 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 Skov- og Natursty-
relsen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening ogtt Neksø kommune.

•

Lorentzen
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Fredningsnævnet
.' for
Bornholms amts fredningskreds

A' Dommerkontoret i Rønne
WDamgade 4A, 3700 Rønne, tlf. (03) 9501 45

REG.Nl 3 7/ Y
Sag nr. 70/1987

Den 26 JUNI 1987

K.E. Jensen
Smedeløkken 14
Tejn
3770 Allinge.

GENPART til,
til underretning,
O. h: t. Deres skr. af
J. nr.
+ 7 bilag.

Skov- og Naturstyrelsen

JhO!o-'i<.lSC~ .
;;)~\iL \.;8 ,\it.:.Wi"f:-~jf,(.. I~l"',',

e
e
•

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på
Deres ejendom matr. nr. 121 ~ Poulsker, beliggende Skovduevej 3,
at opføre en 30 m2 stor carport/udhusbygning, udført som stolpekon-
struktion med træbeklædning i jord farver og med 250 sadeltag be-
klædt med sortblå eternit.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af overfred-
ningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmar-
ken ved Dueodde, hvori bl.a. er bestemt, at tagdækning skal være

r

af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller
græstørv.

I den anledning skal fredningsnævnet herved meddele, at næv-
net intet har at indvende mod projektet, idet nævnet finder, at
tagdækningen opfylder de hensyn, der har været afgørende for fred-
ningskendelsens bestemmelser herom.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af Miljø-
ministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og
Neksø kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede. Tilladelsen kan ikke udnyttes før
udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den orpetholdes 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 Skov- og Naturstyrel-
sen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Nek-
sø kommune samt til snedker Kurt Mogensen.

'.

Lorentzen



Fredningsnævnet
for

_ Bornholms amts fredningskreds
• Dommerkontoret i Rønne

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

e
e
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REG.NR. 37/ Y
Sag nr. 3 8 / l 9 8 7

Den 2 9 APR.1987

Erling Koch
Knarregårdsvejen 9
Rutsker
3790 Hasle.

GENPART tit, S k o v'~ o g N a t u r s t y r e l s e n
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af

~
~~::.t~' L ~ 1\':- ...'1:'1 ~.;r.l~ T,

+ 6 bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på
Deres ejendom matr. nr. 121 øi Poulsker, beliggende Fasanvej 7,

2 2Dueodde, at opføre et 74 m stort sommerhus med 15 m overdækket
terrasse. Huset opføres med ydervægge af profilbrædder og med 150
sadeltag beklædt med B6 eternit.

Det fremgår'af sagen, at ejendommen er omfattet af overfred-
ningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmark-
ken ved Dueodde, hvori bl.a. er bestemt, at ydre bygningssider skal
fremtærde i jordfarver, hvidt, sort eller ved de nævnte farvers
blanding, og at tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af
brændte røde eller sorte tegl eller græstørv.

I den anledning skal fredningsnævnet herved meddele, at næv-
net intet har at indvende mod projektet på betingelse af, at ken-
delsens bestemmelser om tagdækning og farve på ydre bygningssider
overholdes.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af Miljø-
ministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening,
Neksø kommune og af Dem.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede. En tilladelse kan ikke udnyttes
før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ik-
ke udnyttes, medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt kræves tilladel-
se fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrel-
sen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Neksø
kommune og Aakirkeby Snedker- og Tømrerforretning.

I

Lorentzen



Fredningsnævnet
for

_ Bornholms amts fredningskreds
• Dommerkontoret i Rønne

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

REG.Nl 37) Y
Sag nr. 49/1987

Den 3 1 AUG. 1987

Bornholms Byggeentreprise A/S
østergade 24
37 oo Rø n n e • GENPART til, S k o v - o g N at urs ty re ls e n

til underretning,
D., h. t. Der" ak,. fif
J. nr.

ta· + 4 bilag.

e
ta

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på
Deres ejendom matr. nr. 121 aao Poulsker, beliggende Mølleodde 7,

2 - 2at opføre et 73 m stort sommerhus med 14 m overdækket terrasse,
der agtes placeret 25 m syd for det nordlige skel og 15 m vest for
det østlige skel. Huset udføres med ydervægge af træbeklædning og
med 220 sadeltag beklædt med vingetegl/betontagsten.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af over fred-
ningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmar-
ken ved Dueodde, hvori bl.a. er bestemt, at ydre bygningssider skal
fremtræde i jordfarver, hvidt eller sort eller ved de nævnte far-
vers blanding, og at tagdækning skal være af mørkegrå farve eller
af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv.

I den anledning skal fredningsnævnet herved meddele, at næv-
net intet har at indvende mod projektet under forudsætning af, at
tagdækning og farve på ydre bygningssider udføres i overensstemmel-
se med kendeIsens bestemmelser.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes for
overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministe-
riet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening, Nexø kom-
mune og ansøgeren.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. En tilladelse kan ikke udnyttes før ud-
løbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet.

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrel-
sen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø
kommune.

•

Lorentzen



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne

Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. (03) 95 01 45

•

•e
e
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Sag nr.
REG.NR.
154/1987.

Den o 8 OKT. 1987

Susanne Jacobsen
Asserengen 13
3770 Allinge.

og NaturstyrelsenGEicJPARTtil, Sk o v -

til underretning,
D. h. t. Der4tl Ikr. af
J. nr. ModtagetI

Sk.v- og Naturstyrelsen

1 2 OKT. 1987+ 7 bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på
Deres ejendom matr. nr. 121 ~ Poulsker, beliggende Bethesdavej 3,

2 2 2at opføre et 96 m stort sommerhus med lo m udhus og 8 m overdæk-
ket terrasse. Huset udføres med ydervægge af trykimprægneret træ-
beklædning og med 200 sadeltag beklædt med sorte B7-eternitplader.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af over fred-
ningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmar-
ken ved Dueoddde, hvori bl.a. er bestemt, at ydre bygningssider
skal fremtræde i farver dannet af jordfarver (okker, terra di si-
enna, umbra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop) eller hvidt,
sort eller ved de nævnte farvers blanding, og at tagdækning skal
være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl el-
ler græstørv.

I den anledning skal fredningsnævnet herved meddele, at næv-
net intet har at indvende mod projektet, idet nævnet finder, at
ydervæggenes farve og tagdækningen opfylder de hensyn, der har væ-
ret afgørende for fredningskendelsens bestemmelser herom.

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

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede. En tilladelse kan ikke udnyttes
før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ik-
ke udnyttes, medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt kræves tilladel-
se fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrel-
sen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø
kommune.

Lorentzen
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~ NExø KOMMUNEI~:W RADHUSET , MØLLEVÆNGET 1
3730 NExø
'NX. KM. jour. nr. 02.01-121yz/9
Den 21.9.1987

Behandletaf: J.H .Kofod/cn

[ Bygningsinspektoratet I
Telefon 03 993000 • Poslbox 125 . Giro 4 088565

Fredningsnævnet,
Dommerkontoret,
Damgade 4 A,
3700 Rønne.

• Hermed følger planer vedrØrende opfØrelse af et 100 m2 stort sommer-
2 2hus, med et 10 m stort udhus og en 5 m stor overdækket terasse

på ejendommen matr. nr. 121 yz, Poul sker sogn, beliggende Bethesda-
vej 3, 3730 Nexø, hvortil Susanne Jacobsen, Asserengen 13, 3770
Allinge, har søgt om byggetilladelse.

Sagen forelægges Dem i henhold til den på ejendommen tinglyste
fredningsdeklaration.

Til orientering vedlægges oversigtsplaner i mål 1:2000 og 1:25000
over det pågældende område, der udviser ejendommens placering.

•e
•

Fredningsn,vn,~

Bornholms arr:rfr,f;f/J2ds
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Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne

Damgade 4A, 3700 Rønne. tlf. (03) 95 01 45

REG.NR. O~7JY,ooo
Sag nr. 15 a / l98 7

Den 1 3 NOV. 1987

Poul Erik Kofoed
Bækkegård
Poulskervejen 16
3730 Nexø.

GENPART til, S k o v - o ~ N <l t LI r s t y r c l s e n
til underretntng,
D. h. t. Deres skr. af

J. nr.
-J.. 4 bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på
Deres ejendom matr. nr. 121 vu Poulsker, beliggende Strandbyskoven
23, Dueodde, at udvide det eksisterende sommerhus med 6 m2 samt op-

2føre en 12 m stor overdækket terrasse, der udføres som stolpekon-
struktion med blokhusbrædder i 1,6 m's højde ved vest facaden og tag
med 150 ensidig hældning, beklædt med mælkehvid acrylplast.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af over fred-
ningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmar-----._-~._.._--.--- -- -....- ... - -~."ken ved Dueodde, hvori bl.a. er bestemt, at tagdækning skal være
af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græs-
tørv, og at ydre bygningssider skal fremtræde i jordfarver, hvidt,
sort eller ved de nævnte farvers blanding.

I den anledning meddeles, at nævnet intet har at indvende
mod projektet på betingelse af, at kendeisens bestemmelse for så-
vidt angår tagdækning og ydre bygningssiders farver overhol-
des.

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

Afgørelsen kan efter naturfrednignslovens § 34 indbringes for
overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af ansøgeren,
Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfrednignsforening
og Nexø kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. En tilladelse kan ikke udnyttes før ud-
løbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt kræves tilladel-
se fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrel-

.. ~~ \jpk'Jq=pPc[G





Fredningsnævnet
forej Bornholms amts fredningskreds

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

•

•e

REG. Nl o ~ 7 I~ .(;)c:> Cl

Sag nr. 13 o/ l 9 8 7

Den 1 5 SEP. 1987

Erling Koch
Knarregårdsvej 9
Rutsker
3790 Hasle.

GENPART til. S k o v .J

tfl underretning,
o. h. t. Der .... tf
~ nr.
+ 7 bilag.

og Naturstyrelsen

Modtaget,
SJ(ov- og Naturstyrersen

1 6 SEP. 1987

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på
Deres ejendom matr. nr. 121 øk Poulsker, beliggende Fasanvej 5,

2 2Dueodde, at opføre et 65 m stort sommerhus med 2 m redskabsrum
2og 15 m overdækket terrasse. Huset opføres med ydervægge af pro-

filbrædder og med 150 sadeltag beklædt af B6-eternitplader.
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af over fred-

ningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmar-
ken ved Dueodde, hvori bl.a. er bestemt, at tagdækning skal være af
mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græs-
tørv, og at ydre bygningssider skal fremtræde i jordfarver, hvidt,
sort eller ved de nævnte farvers blanding.

I den anledning skal fredningsnævnet herved meddele, at næv-
net intet har at indvende mod projektet under forudsætning af, at
tagdækning og ydre bygningssider gives farver i overensstemmelse
med kendeisens bestemmelser.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes
for overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljømi-
nisteriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening, Nexø
kommune og ansøgeren.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. En tilladelse kan ikke udnyttes før ud-
løbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt kræves tilladel-
se fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrel-
sen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Nexø
kommune og Aakirkeby Snedker- og Tømrerforretning.

Lorentzen ruzf;;e • § :t:es b (
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REG.NR. 03, \~.ooo
Fredningsnævnet

for
Bornholms amts fredningskreds

• l \, Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4A, 3700 Rønne. tlf. (03) 9501 45

Sag nr. 188/ l 98 7 •

Den 2 6 FEB. 1988

Nexø Mørtelværk ApS
Kalkbrænderivej 4
3730 Nexø.

GENPART tff, S k o v -
til underretning,
D. h. t. Deres akr. sf
J. nr.

Modtaget'
Skov. og NaturstyreJsen

2 9 FEB. 1988

og Naturstyrelsen

Overfor fredningsnævnet har De ansøgt om tilladelse til på
et ca. 500 m2 stort areal af matr. nr. 121 dm Poulsker at foretage
sandgravning. Arealet, der er beliggende i Poulsker Strandmark ca.
500 m nordvest for Dueodde fyr, er et ubevokset klitareal omkran-
set af skovbevoksning.

Ejendommen er fredet ved kendelse afsagt af fredningsnævnet
den ll. maj 1965, således at der bl.a. ikke må ske erhvervsmæssig
udnyttelse af arealet, bortset fra vedligeholdelse af skovdrift,
og at det er tilladt offentligheden at opholde sig på arealet.

Det er oplyst, at sandgravning har fundet sted i mange år
til mørtelproduktion, og at der ønskes indvundet 350-400 m3 sand
pr. år, men kun sand, der er tilføget.

I medfør af naturfredningslovens § 34 meddeler fredningsnæv-
net herved tilladelse til den ansøgte sandgravning på betingelse
af, at der kun fjernes sand, der fremkommer ved tilfygning, såle-
des at terrænet ikke iøvrigt ændres, at der årligt ikke indvindes
mere end 400 m3 sand, at indvindingen ikke sker ituristhøjsæsonen

(l. juni til 31. august), og at der kun sker midlertidig depone-
ring af mindre mængder sand i umiddelbar forbindelse med opgrav-
ningen.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes
for over fredningsnævnet , Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljø-
ministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening,
Nexø kommune og ansøgeren.

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

r~u e eo'*e 6
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Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt ~illige,~ræves
. . '-..' : - ,. "-''''(tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af proJektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrel-
sen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Nexø
kommune og Harry Rasmussen.

Lorentzen



REG. NR. os" \4 .ooci)
Sag nr. 2 3/1 9 BB

Fredningsnævnet

for MOdta
Bornholms amts fredningskreds Skov. og Nat~~tv'

_ •o re'",."
• Dommerkontoret iRønne 2

Damgade 4A, 3700 Rønne. tlf. (03) 950145 9 FEB. 1988

•

e
e

Den 2 6 FEB. 1988

Jens E. Zimmer
Aboulevarden 51
1960 Frederiksberg C.

GENPART til,. Skov- og Na tu rs ty rels en
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J. nr.

+ lo bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til
på Deres ejendom matr. nr. 121 ahs Poulsker, beliggende Flaska-

2 - 2tjivijn 2, at opføre et 113 m stort sommerhus og en 30 m stor
carport med udhus. Bygningerne udføres med ydervægge af træbe-
klædning og med 200 sadeltag beklædt med betontagsten. En udbyg-
ning på 2 x 4 m og en ottekantet udbygning på ca. 4 x 4 m ønskes
forsynet med glastag, alternativt henholdsvis betontagsten og
paptag.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af over-
fredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af
Strandmarken ved Dueodde, hvori bl.a. er bestemt, at tagdækning
skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte
tegl eller græstørv, og at ydre bygningssider skal fremtræde i
jordfarver, hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blanding.

I den anledning skal fredningsnævnet herved meddele, at
nævnet intet har at indvende mod projektet på 'vilkår, at ken~el--:
sens ~estemmelsE}r :'om~tag<;lækn~,ng'og farve på -ydre bygningssider
overholdes;'-- --, .. ,. --.

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, at Miljø-
ministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening,
Nexø kommune og ansøgeren.

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

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræ-

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen

• _ ,. ,,, J _.1 f)



_ r

• ves tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af -projektet.
Genpart af denne skrivelse er sen<tt til Skov- og Natursty~"

relsen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening,
Nexø kommune og Sonnesen Byggeindustri ApS.

Lorentzen

e
e



REG.NR. 037/ r o o o
Fredningsnævnet

\ for
l' Bornholms amts fredningskreds

_ Dommerkontoret iRønneI Damgade 4A. 3700 Rønne. tit. (03) 9501 45

Sag nr. 2 2/1 988

Den 2 9 MRS. 1988

Avis Fols Distribution
Scandiagade 31
2450 København SV.

GENPARTtiI, Skov-1 og
til underretning, :
D. h. t. Der .. Ikr.af
J. nr.

+ bilag.

Naturstyrelsen

Modtaget I
Skov- og NaturstyreJsen

3 O MAR, 1988

• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på
ejendommen matr. nr. 121 ahr Poulsker, beliggende Flaskatjivijn 4,

2 2at opføre et 106 m stort sommerhus og en 30 m stor~port med-udhus. Projektet er nærmere beskrevet i nogle fremsendte tegninger
og rids, der er fremlagt til sagen.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmar-

-e:: .......

ken ved Dueodde, hvori bl.a. er bestemt, at bygninger ikke må gi-
ves en højde over 2,80 m, regnet fra terræn til den linie, hvor
ydervæg og tagflade mødes, at bygninger skal placeres neden for
højdepunkter i terrænet på de enkelte parceller, at tagdækning skal
være at mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl el-
ler græstørv, og at ydre bygningssider skal fremtræde i jordfarver,
hvidt eller sort •

I den anledning skal fredningsnævnet herved i medfør af na-
turfredningslovens § 34 meddele lilladelse til projektets gennem-
førelse på følgende vilkår, som De under fredningsnævnets besigti--gelse har tiltrådt: Sommerhuset placeres ca. 2 m længere mod syd-
vest end ansøgt, sokkelkoten sænkes ca. 0,5 m, og tagdækningen og
ydervæggene udføres i overensstemmelse med kendeIsens bestemmelser.

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, 29~0 Hørsholm, af Miljø-
ministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og
Nexø 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.
Miljøministeriet ~

Skov-og Naturstyrelseo-
J.nr. F.f:J~7;;'·_-1'~ RJ{

,
i
I
!/0. I,K J
I
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•
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Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret I Rønne

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

REG. NR.
Sag nr. 39/ l988

Den 3 O MRS. 1988

Kjeld Larsen
Kirkemøllevej 12
3700 Rønne.

GENPART .;~, S kov- og Nat u r st yr e l s e n
til underrGmmg,
O. h. t. Den •• akr. af
J. nr.

+ bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til
på Deres ejendom matr. nr. 121 ~ Poulsker, beliggende Strand-
marksvejen 9, at opføre en 8 m2 stor tilbygning, indeholdende
værelse, inddrage en ca. 15 m2 stor overdækket terrasse til

2stue samt opføre en ny ca. lo m stor overdækket terrasse med
tag af glasklare plader i forbindelse med et eksisterende som-
merhus på ca. 35 m2.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af over-
fredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af
Strandmarken ved Dueodde, hvori bl.a. er bestemt, at tagdækning
skal være af mørkegrå farve, brændte røde eller sorte tegl el-
ler græstørv, og at ydre bygningssider skal fremtræde i jordfar-
ver (okker, terra disienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt,
dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blan-
ding.

I medfør af naturfredningslovens § 34 meddeler nævnet
herved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i over-
ensstemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse på vilkår,
at tagdækningen på den nye terrasse forsynes med sternbrædder
langs tagkanten, og at tagdækning og ydre bygningsider på den
øvrige bebyggelse udføres i overensstemmelse med kendeisens be-
stemmelser.

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,
Nexø kommune og ansøgeren.

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-

ved tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.
Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Natursty-

relsen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og
Nexø kommune.

Lorentzen

ti
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Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
a.. Dommerkontoret i Rønne
I-."amgade 4A, 3700 Rønne, tlf. (03) 9501 45

e
e
•

REG. NR.O 3'7 I Y . o o eJ
Sag nr. 4 2/ l 9 BB Modtaget.

Skov- og Naturstyrelsen

1 3 MAJ 1988
Den 1 O MAJ 1988

Arkitektfirmaet
Tølløsevej 30
2700 Brønshøj

Jesper Kjærgaard m.a.a.

GENPART ti, S k o v -
til under,..tning,
o. bo to 0erM ekr. tf
J. nt.

og Naturstyrelsen

+ 7 bilag.

For A/S Tindur, Rødovre, har De ansøgt om tilladelse til at
opføre 17 ens sommerhuse hver på 157 m2 på ejendommene matr. nr.
121 aa~, 121 aan, l2l-~ - 121 aba, 121 abf - 121 abh, 121 abn,
121 abo, 121 ~ - 121 abu Poulsker. Ejendommene der har et areal
på mellem 2500 og 2645 ~er beliggende i Strandmarken 500 - 800 m
nord-nordvest for Sommerodde og er alle ubebyggede.

Hvert sommerhus agtes opført som 2 parallelle længehuse med
soveværelser/bad henholdsvis opholdsstue/svømmebassin/sauna og ind-
byrdes forbundet med en mellembygning med køkken. Husene udføres
med ydervægge af træbeklædning og med sadeltag mellem 300 og 450,
der beklædes med græstørv. Over soveværelserne agtes indrettet
hems og i gavltrekanterne isættes glaspartier.

Det fremgår af sagen, at ~endommene er omfattet af over fred-
ningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandrnarken
ved Dueodde, hvori bl.a. er bestemt, at der på hver grund kun må
opføres en enkelt beboelse med ikke over 120 m2 bebygget areal samt
et udhus med ikke over 30 m2 bebygget areal. Bygningerne skal holdes
mindst 5 m fra nabo ske l eller sommerhusområdets begrænsninger. Byg-
ninger må ikke opføres med mere end l etage med udnyttet tagetage
uden kvistvinduer o.lign. og ikke gives en højde over 2,80 m regnet
fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset
fra gavltrekanten). Bygninger skal endvidere placeres uden for højde-
punkter i terrænet på de enkelte parceller. Ydre bygningssider skal
fremtræde i farver dannet af jordfarver eller hvidt, sort eller de
nævnte farvers blanding, og tagdækning skal være af mørkegrå farver
eller brændte røde eller sorte tegl eller af græstørv.

Bygherren har under fredningsnævnets besigtigelse erklæret,
at der ikke senere på grundene vil blive opført udhuse, og har er-
klæret sig indforstået med, at der i gavltrekanterne isættes vinduer
som vist på en tegning.

I den anledning skal fredningsnævnet herved i medfør af na-
turfredningslovens § 34 meddele tilladelse til projektets gennem-
førelse på følgende vilkår:



Der må ikke opføres udhuse på grundene. Ydervæggene gives
farver i overensstemmelse med fredningskendelsens bestemmelse •

.Glaspartierne i gavl trekanterne på længehusene ændres til
tt alm. træbeklædning som husets øvrige ydervægge med vinduer ud-

formet i overensstemmelse med den af bygherren under besigtigelsen
fremlagte tegning af 31. marts 1988 revideret den 12. april 1988.

Placeringen af følgende sommerhuse ændres:
Matr. nr. 121 abt:'Huset placeres nærmere bagskellet i

nord-østlig retning, således at bygningen kommer fri af bakken på
ejendommen.

Matr. nr. 121 aba: Bygningen flyttes 5 m mod nord.
Matr. nr. 121 aao: Huset placeres 25 m syd for det nord-

lige skel og 15 m vest for det østlige skel.
Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen,

såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra den meddelelse.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes

for Overfredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljø-
ministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening
og Neksø kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede.

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-
reisen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening,
Neksø kommune, A/S Tindur og Grundejerforeningen Strandmøllen.

e
e
•

Lorentzen



Fredningsnævnet
for

_ Bornholms amts fredningskreds
• Dommerkontoret j Rønne

Damgade 4A, 3700 Rønne, tit. (03) 95 01 45

.'

•e.'

REG. HR.
Sag nr. 98/1988

Den 1 7 AUG. 1988

Advokat Preben Hansen
Torvet 6
3730

GENPART tH, S k o v -
til underretning,
D. h. t. Der ... kr. af
J. nr.

Modtaget,
Skov- og Naturstyrelsen

1 8 AUG. 1988

og Naturstyrelsen
Nexø.

+ bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om lovliggørende til-
ladelse til, at Dueodde Golfbane i forbindelse med vandindvinding
har etableret 2 damme på henholdsvis 150 m2 og 550 m2, der er gra-
vet i 1985, til dels ved opgravning af allerede eksisterende sump-
arealer på et fredet areal af ejendommen matr. nr. 34 Poulsker.
Ved den 550 m2 store dam er ved udløbet anlagt en 20-30 cm høj
opstemning.

Det fremgår af sagen, at de pågældende arealer er omfattet
af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967, hvori det
bl.a. bestemmes, at der ikke uden fredningsnævnets tilladelse må
foretages ændringer i den bestående tilstand.

Bornholms amtskommune har i skrivelse af lo. juni 1988 med-
delt, at både udgravningen af damme og etableringen af opstemnin-
gen er foretaget i strid med naturfredningslovens § 43, men at
amtsrådet har vedtaget at meddele lovliggørende tilladelse til
de udførte indgreb i vandløbet.

Fredningsnævnet har den 28. juli 1988 foretaget besigtigel-
se af de berørte arealer under tilstedeværelse af repræsentanter
fra Bornholms amtskommune, Nexø kommune og Dueodde Golfbane.

I den anledning meddeles herved, at fredningsnævnet i med-
før af naturfredningslovens § 34 godkender de udførte ændringer,
der ikke er i strid med fredningens formål.

c:".~= Nævnet skal påtale, at ændringerne er udført uden nævnets-~m
.~ l!? ~~ f o r u dg å e n de t i 11 ade lse •
Cl> ~"'".~ ~,~ Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes
c -\'l'"e- ~~ for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljø-.~.a ~'ministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening=,LL

lIIi:? ~ ~ og Nexø kommune.'. ~.Cf)'- Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Natursty-

•



•

I

relsen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening
og Nexø kommune.

lorentzen



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskredse Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. (03) 9501 45

REG NR. 3?IY Modtaget i
• Skov- og Naturstyrersen

Sag nr. 184/1988 28 FEB. 1989

Den 27 FEB. 1989

Jytte Koefoed
Askeengen 6
2740 Skovlunde.

GENPART til, S k o v - o g N a t u r s t y r e l s e n
til underretning,
D. h. t. Der" akr. af
J. nr.
+ bilag.

•
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres
ejendom matr. nr. 121 ~ Poulsker, beliggende østre Fort-Alle 2,

2 2Dueodde, at opføre et ca. 74 m stort sommerhus med et 5 m stort
udhus og en 9 m2 stor overdækket terrasse. Huset agtes udført med

oydervægge af trykimprægneret træ og 20 sadeltag beklædt med sort
B6-eternit.

Det fremgår af sagen~ at ejendommen er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmarken
ved Dueodde. I kendelsen er det bl.a. bestemt, at ydre bygnings-
sider skal fremtræde i jordfarver, hvidt eller sort, og at tag-
dækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller
sorte tegl eller græstørv.

I
I den anledning skal fredningsnævnet herved meddele, at nævnet
intet har at indvende mod projektet, idet nævnet finder, at yder-
væggene s farve og tagdækningen opfylder de hensyn, der har været
afgørende for fredningskendelsens bestemmelser herom.

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

.
iij Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes for

Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljømi-
nisteriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og.

53 N Nexø kommune. ,>

.!!3~ - ~'-~ ~

~ ~ Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
~~~ pågældende klageberettigede. En tilladelse må ikke udnyttes før
~ ..~
~Z ~ udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke
.... bO, 'I ~ ~udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.
~ > z ..:
•.... OWc ~:=~ ~ Sii
~OO -; «



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 amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Nexø kom-
mune og Aby Feriehuse K/S.

Lorentzen

I

&
•



Fredningsnævnet
for

a Bornholms amts fredningskreds
• Dommerkontoret i Rønne

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

•
I

I

REG. NR.
Sag nr. 185/1988

Den 2 1 "RS. 1989

Grundejerforeningen Strandmøllen
v/formanden Jørn Lund
Skolestræde 2
3700 Rønne.

og NaturstyrelsenGENPART 1M, Sk ov-
til undsrrotntntJ.
D. h. t. Dere! .kr. af
J. nr.
+ bilag. Modtaget l

Skov- og Na:urs~yrelsen

2 2 t L;.~.i~:9

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til opstil-
ling af en 9 m høj TV-antennemast for et område med 46 sommer-
husgrunde. Masten agtes placeres i skellet mellem ejendommene
matr. nr. 121 abs og 121 ~l Poulsker i granskov 5 m syd for
sommerhusområdets nordlige afgrænsning.

Det fremgår af sagen, at det pågældende område er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967, der blandt
andet indeholder bestemmelser om, at etablering af telefonmas-
ter ikke er tilladt, hvorimod flagstænger med en højde på ind-
til 6 m må opstilles. Kendelsen indeholder ingen bestemmelser
om opstilling af antenner o.l.

I medfør af naturfredningslovens § 34 meddeler nævnet herved
den eventuelt fornødne tilladelse til opstilling af TV-antennemasten i over-
ensstemmelse med det til nævnet den 16. februar 1989 fremsendte projekt.

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 MiljømIni-
steriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og
Nexø kommune.

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

·~r



•
•

I

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves til-
ladelse fra andre my~digheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø
kommune.

Lorentzen



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
.. Dommerkontoret i Rønne
Woamgade 4A. 3700 Rønne. tlf. (03) 9501 45

REG. NR. ..) 3? 1'/.000
Modtaget,

Skov- og Naturstyrelsen

3 - JULI 1989
Sag nr. 5 7 / l 9 8 9

3 O JUN\ 1989
Den

Landinspektør
Rønnevej l
3720 Akirkeby

Jørn Tindborg

GENPART ti, S k o v -

tilund~

D. h. t. DereI*. "
J. nr.

og Naturstyrelsen.

Ved skrivelse af 19. april 1989 har De anmodet fredningsnævnet om
en udtalelse i anledning af en påtænkt nærmere angiven udstykning
af en 896 m2 stor parcel af ejendommen matr. nr. 32 a Poulsker.
Det frastykkede areal agtes afhændet tilstrandmarkens Vandværk
og anvendt til etablering af en ny vandboring .

• Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den l. juli
1967 tinglyst fredningsdeklaration, hvori bl.a. er bestemt, at der
ikke må ske ændringer i den bestående tilstand.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes for Over-
fredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministe-
riet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø
kommune.

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø
kommune.

Lorentzen.
_øministeriet
Skov-ogNa~
J.nr. SN æil/1-6Ocrf-
Akt. nr. iIJ .

1./( 'f/...., ,?r K



Fredningsnævnet
for

_ Bornholms amts fredningskreds
.. Dommerkontoret i Rønne

Damgade 4A. 3700 Aønne. tlf. 103) 95 01 45

REG. NR. 0371L1ooo

Sag nr. B 7 / l 9 B 9 r:: ;"~:':!I
Skov- eJ ,: ..... _ ;;;:.~:..~n

Den 3 O AUG. 1989 3 1 "'!~ '~"I'1
1-'UV. 1....,'"

Keld Munch
Skrokkegårdsvejen 13
3730 Nexø.

~ENPAAT ti, S k oJ
til underretning. .
o. h. t. Der.......
J. nr.
+ bilag .

og Naturstyrelsen

•
•

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres
ejendom matr. nr. 27 ~ Poulsker, beliggende Skrokkegårdsvejen 13,
at opføre en silo af stålplader med en diameter på 6,1 m og høj-
de ca. 11 m. Siloen placeres umiddelbart syd for ejendommens
driftsbygninger ved siden af en eksisterende silo.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 9. februar 1967, hvori bl.a. er bestemt, at
der ikke må ske ændring i den bestående tilstand og ikke finde
byggeri sted ud over genopbygning og udbygning af bestående land-
brugsbygninger efter tegninger godkendt af fredningsnævnet.

I medfør af naturfredningslovens § 34 meddeler nævnet herved til-
4t ladeIse til udførelse af det forelagte projekt i overensstemmelse
4t med den indsendte tegning og beskrivelse.

4t Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.

l>
~ .. ~
~ ~ 0<" ~fgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes for Over-
. z , 3r~<:p~ Sf r e dn in g s n æ vn e t, S l o t s m a r k e n 15, 297 o H ø r sh o lm, •a f M i l j øm i n i ~~e r i e t ,

~~~ornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

~i

"

I. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
O gældende klageberettigede. En tilladelse må ikke udnyttes før ud-

løbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke ud-
tt nyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

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



tt Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø
kommune.

Lorentzen

•
•

I
•



Fredningsnævnet
for

,', Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne

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

REG. HR. 0.37 \Lt .00. I

Sag nr. 94/1989

Den - 9 NOV. 1989

Nexø kommune
Møllevænget 1
3730 Nexø.

...."GENPART til, Skov- og Naturstyrelsen
til underretning.
D.h. t. Der" ør. af
.I. m.
+ bilag .

• Nexø kommune har overfor fredningsnævnet ansøgt om tilladelse til
sandgravning på strandarealer af ejendommen matr. nr. 121 ~ og
121 ~ Poulsker, hvortil der udkræves dispensation fra Overfred-

p_~DBsnævnets kendelse af 9. februar 196~ om fredning af arealer
ved Dueodde og fra naturfredningslovens § 46 om kystbeskyttelse.

Det er hensigten at indvinde indtil 100 m3 sand pr. år på en ca.
800 m lang strækning af stranden ved gravning i indtil 0,3 m's
dybde. Indvindingen sker ved kommunens foranstaltning. Sandet de-
poneres på den nærliggende parkeringsplads og anvendes dels til
kommunal legeplads og afsættes dels til kommunens beboere til an-
vendelse på landbrugsejendomme m.v., som det tidligere er sket
gennem en længere årrække.

e
-e

Ejendommen er fredet således, at der ikke må ske ændringer i den
bestående tilstand og foretages erhvervsmæssig udnyttelse, og
endvidere således at offentligheden kan opholde sig på og bade
fra arealet.

I 1974 har Overfredningsnævnet meddelt, at sandafhentning af ca.
100-200 m3/år ikke vil medføre en sådan ændring af den på strand-
arealet eksisterende tilstand, .at det vil være i strid med fred-
ningskendelsen for området. Nævnet har samtidig meddelt dispensa-
tion i henhold til naturfredningslovens strandbeskyttelsesbestem-
melse.

Kystinspektoratet har i skrivelse af 18. august 1989 erklæret ik-
ke at ville modsætte sig, at der gives tilladelse til indvinding
af indtil 100 m3 sand årligt på følgende vilkår:

I
c·...e«J /:p Ijl t .:.-oIrm 2.

:18



- Indvindingen må kun finde sted i en bræmme langs kysten, som
højst rækker 5 m inden for dagligvandslinien.

- Indvindingen skal foretages ved afgravning af tynde lag. Den
samlede årlige afgravning må ikke overstige 25 cm i højden.

- Gravningen skal administreres af Nexø kommune, som er ansvar-
lig for, at ovennævnte gravevilkår overholdes.

- Tilladelsen kan inddrages eller begrænses uden varsel, såfremt
Kystinspektoratet eller amtskommunen finder det rigtigt af hen-
syn til kystens sikkerhed.

•
Fredningsnævnet har den 11. september 1989 foretaget besigtigelse
med deltagelse af repræsentanter for Nexø kommune og Bornholms
amtskommune, og amtsrådet har herefter i skrivelse af 20. septem-
ber 1989 erklæret ikke at ville modsætte sig det ansøgte på de af
Kystinspektoratet fastsatte vilkår og iøvrigt på vilkår, at ind-
vinding kun sker i tidsrummet 1. september til 30. maj, og at
sanddepotets højde ikke overstiger 3 m og mængden ikke over

3100 m .

I den anledning meddeler fredningsnævnet herved i medfør af na-
turfredningslovens § 34 og § 46 tilladelse til den ansøgte sand-
gravning på de af Kystinspektoratet og Bornholms amtskommune til-
ladte vilkår.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljømini-
steriet, Bornholms amtsråd og Danmarks Naturfredningsforening og
Nexø kommune.

e•
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede. En tilladelse må ikke udnyttes før ud-
løbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

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



e
e
•

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Kyst-
inspektoratet.
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Fredningsnævnet W.odtnget I
for Skov- og Naturstvre"~M

Bornholms amts fredningskreds 1 1 DEC. 1989tit Dommerkontoret iRønne •
Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. (03) 95 01 45

•
I

e
e•

REG. NR. 037/ Y. o o o

Sag nr. 136/ 19 B9

Den

8 DEC. 1989

Andelsselskabet 0stkraft
Postboks 9
3700 Rønne.

tENPART til, Sk ov- og Naturstyre Is en
til underrotning,
o. h. t. Deres akr. af
J. nr.

+ bilag .

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejen-
dommen matr. nr. 121 ~ Poulsker, "Dueodde Camping", at etablere
en transformerstation type KS 1350.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 9. februar 1967, hvori bl.a. er bestemt, at
det på campingpladsen er tilladt at opføre nødvendig bebyggelse.

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

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, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljømini-
steriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og
Nexø kommune.

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

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt kræves tilladelse fra

_iøministeriet
S.kov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN I'~ /I Ib - O O() '7
Akt. nr. I



•
•

e
e•

andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø
kommune.

Lorentzen
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REG. NR. o. ~ 'lll/.OOTJ
Fredningsnævnet

for
a Bornholms amts fredningskreds
• Dommerkontoret IRønne

Damgade 4A. 3700 Rønne, tlf. (03) 95 01 45

Sag nr. 4/1990
Modt'Ol90t I

Skov- og Naturstyrelsen

2 7 f:~j\R.1990
Den 2 6 MRS. 1990

Erik Jensen
MunkegArd
Strandmarksvejen 5,
3730 Nexø.

. .~
GENPART' 1M, S kov'- og .Naturst yrelsen
til underretning,
D. h. t. Dere•• kr. af
J. nr.

+ bilag.

I
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres
ejendom matr. nr. 30 a Poulsker, beliggende Strandmarksvejen 5,
at opføre en 284 m2 s~or maskinlænge. Bygningen placeres umid-
delbart syd for eksisterende driftsbygninger og udføres i stål-
plader, der males hvide forneden og røde foroven, og med tag af
grå B6-eternitplader.

Det-fremgår af sagen, at den pågældende del af ejendommen ligger
inden for en afstand af 300 m fra skov. Ejendommen er endvidere
o m f a t t e t a f--=O:....v:....e=-.::r=-.::f::..:r=-e~d.::..n:.:.::..i:....n.:=.g.:.s....:.n..:æ....:.v...:..n:...:e:...:t:..:s::..-;k...:...e:::-n_..;;,.d.::..e.::.l;:;.s...:e--=a:.;;f:...-;:9;....;.:...-;;f~eb.:ru a r 1967 o m ._
fredning af Strandrnarken v~d_Dueodde, hvori bl.a. er bestemt, at--~--_..- --_ ..- --- - .,.... -- .
genopbygning og mindre udbygning af bestående landbrugsbygninger
kan tillades .

• I medfør af naturfredningslovens § 47 og § 34 meddeler nævnet
herved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i over-
ensstemmelse 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 § 58 og § 34 indbringes
for Dverfredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljø-
ministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening
og Nexø kommune samt nedennævnte skovejer.

e Miljøministeriet
Skov~ogNaturs~
J.nr. SN \ ~ \\ \ \9 --000 \

Aktor. 13 ~



I

••

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pA-
gældende klageberettigede. En tilladelse mA ikke udnyttes før ud-
løbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes ef Overfredningsnævnet.

Opmærksomheden henledes pA, 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 amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø
kommune samt til Poul Erik Kofoed som ejer af en del af den til-
grænsende skov.

lorentzen
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REG. NR. () ~ ?/Y. 00 ø
Fredningsnævnet

for
Bornholmsamts fredningskredse Dommerkontoret iRønne

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

•
I

•

Sag nr. 11/1990

Den 6 APR. 1990

Ellen Dietrichsson Christensen
Langs Hegnet 34
2800 Kgs. Lyngby.

l

GENPARTtIf, SkoC1v-og Naturstyrelsen
til underretning,
o. h. to Dere~ skr. øf
J. nr.

+ bilag .

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres
ejendom matr. nr. 121 ahf Poulsker, beliggende Skovsangervej 34,

2 -- 2at opføre et 120 m stort sommerhus, en 30 m stor garage/udhus-
bygning samt 2 åbne terrasser på hver 25 m2. Bygningerne udføres
med træbeklædte ydervægge og med 20° sadeltag beklædt med tagsten.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmarken
ved Dueodde, hvori bl.a. er bestemt, at tagdækning skal være af
mørkegrå farve, brændte røde eller sorte tegl eller græstørv, og
at ydre bygningssider skal fremtræde i jordfarver, hvidt eller
sort .

I den anledning meddeler nævnet herved tilladelse til udførelse af
det forelagte projekt i overensstemmelse med den indsendte tegning

-og beskrivelse af 16. februar 1990 på vilkår, at kendeIsens be-
stemmelser om tagdækning og ydre bygningssider overholdes.

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 Miljømini-
steriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og
Nexø kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede. En tilladelse må ikke udnyttes før ud-



I

I

løbet ef klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

Opmærksomheden henledes p~, at der eventuelt tillige kræves til-
ladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- Dg Naturstyrelsen,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø
kommune samt K.K.Fritidshuse.

lorentzen

~
I
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Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
.. Dommerkontoret i Rønne
-Damgade 4A, 3700 Rønne. tlf. (03) 9501 45

REG. NR.
Sag nr. 4 O/ 199 O Modtaget ,

Skov- og Naturstyrefsen

Den 1 O APR. 1990 1 1 AFR. 1990

Mogens Madsen
Lillegård
Strandmarksvejen 9
3730 Nexø.

Gf.fJPART tif, S ko~ og Naturst yrelsen
t II UfIC:O: rlltT lin',.},

D. h. t. Do....s øh:r. af
J. nr.

+ bilag .

•, Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til renove-
ring af en ca. 200 m2 stor og indtil 1 m dyb tilgroet dam på De-
res ejendom matr. nr. 121 z m.fl. Poulsker.

Ejendommen er omfattet af en fredningskendelse af 9. februar 1967
om fredning af Strandmarken. I kendelsen er bestemt, at ændringer
i den bestående tilstand ikke må finde sted.

,
Bornholms amtskommune har meddelt, at den påtænkte renovering
ikke er nogen større ændring af den tilstand, der har hersket på
stedet ved afsigelsen af fredningskendelsen, således at den ikke
kan antages at stride mod fredningskendelsens bestemmelser. End-
videre er det oplyst, at renoveringen vil være at stor værdi
landskabeligt og biologisk, idet dammen er det eneste ynglested
for padder i området .

• I medfør af naturfredningslovens § 34 meddeler fredningsnævnet
herved tilladelse til den ansøgte renovering af den pågældende
dam.

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 Miljømini-
steriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og
Nex.ø kommune.
j.\-1ilJøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN {;LUi b-(!70 cIl3
Akt.nr.~ 6

I

I

I

M#V'



•,

•
•

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pA-
gældende klageberettigede. En tilladelse mA ikke udnyttes før ud-
løbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

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 amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø
kommune .

Lorentzen



--..BORNHOLMS AMTSKOMMUNE
7eknisk forvaltning
østre Ringvej 1, 3700 Rønne
'ThIefon 53 95 21 23

Fredningsnævnet
Damgade 411.
3700 RØnne.-----------

~ ~.. .""\

Deres journal-nr. Deres brev af Vor journal-nr. (bedes anført) Dato I ",

8-70-52-3-1-3/90 fh000065/be

Retablering af dam på matr. 121 ~, Poulsker.
Amtskommunen har i brev af 11.9.1989 modtaget en ansøgning fra Mogens
Madsen, Lillegård, Strandmarksvej 9, 373~ NexØ om at komme i betragt-
ning i forbindelse med amtskommunens tilbud via naturforvaltningslov-
en om at renovere en mindre tilgroet dam på matr. nr. 121 z m.fl,
Poulsker. Dammen er beliggende i et område, der er omfattet af fred-
ningskendelsen af 9.2.1967 (Strandmarksfredningen), hvorfor frednings-
nævnet ansøges om tilladelse.
Ejendommen er ca. 27 ha. og ligger 2,5 km syd for Povlskirke, UTM
02,4/95,1.
Ovennævnte godt 20 år gamle fredningskendelse bestemmer bl.a., at ænd-
ringer i den bestående tilstand/bortset fra vedligeholdelse af skov-
drif~ ikke må finde sted. Kendelsen har ikke taget højde for den na-
turlige tilgroning, der forekommer i områdets vandhuller, og som med
tiden vil forringe levevilkårene for bl.a. den naturlige flora og fau-
na, heriblandt områdets sjældne padder .• Retableringen af den godt 200 m2 store og indtil 1 meter dybe dam vil
landskabeligt og biologisk være af stor værdi, idet den vil udgøre det
eneste ynglevand for padder i området .• Dammebækken lØber forbi dammen i en afstand af godt 5 meter, men den
har for vane at lØbe tør midt på sommeren, hvorfor dammen også vil
være det eneste drikkested for områdets dyr midt på sommeren.
Forvaltningen anser, at den påtænkte renovering af vandhullet ikke er
nogen større fysisk ændring af den tilstand, der herskede på stedet i
1967, at den strider imod bestemmelserne i ovennævnte fredningskendel-
se for området.
I den anledning skal man herved meddele, at amtsrådet kan anbefale
nævnet at meddele tilladelse til det ansøgte.

.,.. _ ..... ....



Ktu.nK.
Fredningsnævnet

for
Bornholms amts fredningskreds

__ Dommerkontoret I Rønne
~amgade 4A. 3700 Rønne.tlf. (03) 9501 45

Sag nr. 27/1990

Den 1 O APR. 1990 MoiRaget ,
Sl(ov- og Naturstyrelsen

1 1 APR. 1990
KTAS
Nørregade 21
1199 København K.

GENPART tH, Sko v- og Naturstyrelsen
t11underrotning,
D. h. to Dero! ekr. af
J. nr.

+ bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til opstil-II ling af 3 mønttelefonbokse med følgende placering:

/
1. På ejendommen matr. nr. 121 af Poulsker overfor Dueodde Vand-

rerhjem på Skrokkegårdsvej, Poulsker.
2. På ejendommen matr. nr. 320 ~ Rønne markjorder ved den asfal-

terede adgangsvej til Galløkken Camping i Rønne.
3. På eje~dommen matr. nr. 72 ~ Knudsker ved den asfalterede ad-

gangsvej til Nordskovens Camping i Rønne.

•
Det fremgår af sagen, at det under 1 omhandlede areal er omfattet
af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967, hvorefter
ændringer i den bestående tilstand og bebyggelse ikke må finde
sted, samt at det under 2 omhandlede areal er omfattet af en
fredningsdeklaration af 25. august 1967, hvorefter der bl.a. ikke
må opstilles bygninger, boder, skure eller lignende, ligesom are-
alet er omfattet af skovbyggelinie. På det under 3 nævnte areal
hviler skovbyggeliniebestemmelse efter naturfredningslovens § 47.

I medfør af naturfredningslovens § 34 og § 47 meddeler nævnet her-
ved tilladelse til opstilling af de pågældende mønttelefonbokse på
de anførte steder.

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

Miljoministeriet
Skov- og Npturstyrelsen
J.nr. SN I;lU /0- c:Joc€
Akt.nr.~ f)



•

I

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljømini-
steriet, 80rnholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening, Røn-
ne og Nexø kommune.

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

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 amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Rønne
og Nexø kommune.

Lorentzen
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Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskredse Dommerkontoret iRønne
Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. (03) 9501 45

REG. NR. o 3 7/Y. 00

Sag nr. 8/1990

Den 27 MRS. 1590..

Ole Korsgård
Hindbærhaven 4
3730 Nexø.

GENPART ti, Skov-'og Naturstyre.lsen
til underretning,
D. h. t. Døres .kr. af
J. nr.

+ bilag.

rv:Qdl::fJ~t I
Skov- og N<.lturstyrelsen

2 8 ~.':-1\ 1Q':',Oi,.,1\. ;;);;)

.. Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres
ejendom matr. nr. 121 ~ Poulsker, beliggende Skrokkegårdsvejen
17, at opføre en ca. 110 m2 stor bygning, indeholdende 4 familie-
rum og depot. Bygningen udføres med pudsede ydervægge, der males
i samme farve som eksisterende bygninger, og med sadeltag beklædt
med grå B5-eternitplader. Samtidig fjernes en ca. 70 m2 stor byg-
ning, indeholdende toiletter.

På ejendommen findes DUEodde Vandrerhjem, bestående af nogle byg-
ninger på tilsammen ca. 1.000 m2, og en campingplads med sani-
tetsbygning.

, Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmarken
ved Dueodde samt tillægskendelse af 8. januar 1973, hvorefter om-
bygning af vandrerhjemmet er tilladt.

• I medfør af naturfredningslovens § 34 meddeler nævnet herved til-
ladelse til udførelse af det forelagte projekt i overensstemmel-
se 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, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljømini-
steriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og

, Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN I~ll/.p-0002
Akt. nr. ~.L1 ,.,

I~



Nexø kommune.

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

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 amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Nexøti, kommune samt Polles Byggeforretning.

Lorentzen

•
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Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
_ Dommerkontoret iRønne
- Damgade 4A, 3700 Rønne.tlf. 539501 45

REG. NR. O ~ 7/Lj .00 O

Sag nr. 31/1990
Den - 3 OKT. 1990

Civilingeniør Erling
Lundtoftevej 266 A
2800 Lyngby.

Winther Hansen

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

og Naturstyrelsen

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

- 5 OKT. 1990

Overfor fredningsnævnet har De ansøgt om tilladelse til at opføre
en 30 m2 stor carport med udhus på Deres ejendom matr. nr. 121-qo
Poulsker, beliggende Rævevej 9.I
Det fremgår af sagen, at ejendommen er 4110 m2 stor og bebygget
med et 109 m2 stort sommerhus. Carporten/udhuset agtes opført
mindst 5 m fra naboskel.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. fe-
bruar 1967, hvori bl.a. er bestemt, at der på hver grund kun må
opføres et udhus med ikke over 30 m2-;ebygget areal, at bygninger
skal holdes mindst 5 m fra naboskel, at ydre bygningssider skal
fremtræde i jordfarver, sort eller hvidt, og at tagdækningen skal
være af mørkegrå farve, brændte røde eller sorte tegl eller græs-
tørv.•

• Under forudsætning af, at fredningskendelsens bestemmelser om
farvevalg på ydervægge og tagdækning overholdes, har frednings-
nævnet intet at indvende mod udførelse af det forelagte projekt i
overensstemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse, idet
projektet ikke ses at stride mod fredningsbestemmelserne.

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

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

_iljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN /:1 /II b- Ooo! .øt.-
Akt. nr. 8



REG. NR. fJ ' 37 I If. o (j

Fredningsnævnet
for

Bornholms emts frednlngakredse Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. 53 95 01 45

Sag nr. 74/ 199 O
Modtaget ,

Skov- og Naturstyrelsen

.. 2 9 OKT. 1990
Den 2 8 OKT. 1990

Snedkermester Bent larsen
Storegade 23
3740 Svaneke.

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

Overfor fredningsnævnet har De ved skrivelse af 18. oktober 1990 an-
søgt om tilladelse til at opføre et sommerhus med 150 m2 boligareal på
Deres ejendom matr. nr. 121-aby Poulsker, beligende Gubbegårdsvej 9.

I Ejendommen, der er ubebygget, har et areal på 3021 m2•

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmarken ved
Dueodde, hvori bl.a. er bestemt, at der på hver grund kun må opføres
en enkelt beboelse med ikke over 120 m2 bebygget areal samt et udhus
med ikke over 30 m2 bebygget areal. Bygninger skal holdes mindst 5 m
fra naboskel eller sommerhusområdets begrænsninger. Ydre bygningssider
skal fremtræde i farver dannet af jordfarver eller hvidt, sort eller
de nævnte farvers blanding, og tagdækning skal være åf mørkegrå farve
eller brændte røde eller sorte tegl eller af græstørv.

I Sommerhuset agtes opført med ydervægge i trykimprægneret træ og med
30° sadeltag beklædt med røde tegl. Sommerhuset skal bl.a. indeholde
en afdeling med svømmebassin, solarium og bobleba~.e
De har tidligere ansøgt om at måtte opføre et sommerhus på 166 m2 og
en 39 m2 s~or carport med udhus, men efter- at fredningsnævnet undet et
møde på ejendommen havde tilkehdegivet, at der ikke kunne meddeles
dispensation hertil, trak De -ansøgningen tilbage.

De har nu i Deres ansøgning af 18. oktober 1990 meddelt, at garagen og
udhuset udskydes, således at der alene er tale om en bebyggelse på
150 m 2 •

Mil'ministeriet
3kov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN 1.'1..-1- 1(6 - O ooB
Akt. nr. q



I

••

I den anledning s~al fredningsnævnet herved i medfør af naturfred-
ningslovens -§ 34 meddele tilladelse til gennemførelse af ovennævnte

~ ~ 'J'I • , ,. \.. •

projekt i overensstemmelse med beskrivelsen og-de fremsendte tegninger
af 17. oktober 1990 pA vilkår, at bygningen placeres, og at ydervægge-
ne gives farver i overenss~e~melse med fredningskendels~ns bestemmel-
ser, og at der ikke opføre~ yderligere bebyggelse pA grunden, samt at
kendeIsens øvrige bestemmelser overholdes.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes for Over-
fredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, af Oem, Miljøministe-
riet, Bornholms amtsr~d, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kom-
mune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende 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 kræves tilladelse
fra andre myndigheder til udførelsen af ~rojektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Born-
holms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune .

Lorentzen
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OVERFREDNINGSNÆVN ET Slotsmarken15 BD/ic
2970Hørsholm
Telefon45765718

Nexø Go1f Klub
v/J. Lou-Møller
Nørremøllevej 8
3730 Nexø

Den 27.08.90
J.nr. 1811/65-1/90

•
I Fredningsnævnet for Bornholms Amts Fredningskreds har den 13. februar 1990 i

medfør af naturfredningslovens § 34 meddelt afslag på Nexø Golf Klubs ansøg-
ning om tilladelse til læplantning med poppel~ eg og hvidtjørn langs nord-~
øst- og sydgrænsen af klubbens bane på matr.nr. 34 og 47 ~ m.fl. Poulsker.

Nævnet fandt~ at beplantningen i betydelig grad ville ændre karakteren af land-
skabet og således være i strid med formålet i Overfredningsnævnets kendelse af
9. februar 1967 om fredning af Strandrnarken ved Dueodde. Formålet med frednin-
gen er at åbne arealer for offentligheden~ at give mulighed for gennemførelse
af sommerhusbyggeri og at sikre opretholdelsen af områdets skønhed og ejendom-
melighed. Der må således ikke ske ændringer i den bestående tilstand.

I
•

Ejendommen er endvidere omfattet af naturfredningslovens § 47 om skovbyggeli-
nie~ og en del af beplantningen skal ske inden for beskyttelseszonen omkring
fortidsminder~ naturfredningslovens § 53. Fredningsnævnet fandt ikke grundlag
for at nægte dispensation efter disse paragraffer.

De har som repræsentant for golfklubben indbragt sagen for Overfredningsnæv-
net. Beplantningens formål er at opnå lævirkning og for at markere banens are-
aler over for banens brugere og naboer. De henviser iøvrigt til~ at Danmarks
Naturfredningsforenings Lokalkomite ser positivt på læplantningen.

Bornholms Amtsråd har udtalt~ at læplantningen ikke strider mod fredningens
formål~ idet landskabet allerede er ændret ved golfbanens anlæg~ og at det

Fu 10·1
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landskabeligt vil være en fordel, at banen sløres med et beplantningsbælte.
Læbæltet findes desuden at være til gavn for plante- og dyrelivet i området.
Amtsrådet finder endvidere ikke, at gravhøjen, Skåningehøj, vil blive skæmmet
af beplantning, idet beplantning og fortidsminde vil ligge på hver sin side af
Strandmarksvejen.

Arealerne er omfattet af Nexø Kommunes lokalplan nr. 15 for en golfbane ved
Dammegård, der bl.a. foreskriver:

"Arealer, der henligger til golfbaneanlæg, skal i lige så høj grad som eksiste-
rende landbrugsarealer bevare sit udseende som naturområde med spredt skovbe-
voksning, løvtræhegn, bøg, vådområder og gravhøje."

Nexø Kommune har på denne baggrund udtalt, at en så markant beplantning som an-
søgt vil ændre områdets karakter, idet der nu er en meget fin udsigt over golf-
banen og de tilstødende landbrugsarealer. Kommunen foreslår, at der udarbej-
des et nyt forslag, der både tager hensyn til udsigten over landskabet og golf-
banens ønske om læ i området.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Det tiltrædes, at en så betydelig beplantning som den ansøgte markant vil ændre
karakteren af landskabet og derved er i strid med fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse stadfæstes derfor.

I sagens behandling har deltaget 9 af Overfredningsnævnets II medlemmer. Afgø-
relsen er enstemmig.

Med venlig hilsen

~~ Bi~itte Damm
fm .



3714.00
, Modtaget I

Fredningsnævnet Skov- og Naturstyrelsen
for

Bornholms amts fredningskreds 2 9 NOV.1~90e Dommerkontor"t iRønne
Damgade 4A. 3700 Rønne. tlf. 53 95 01 45

Sag nr. 104/1990

Den 28 NOV. 1990

Københavns Kommunes
løndirektoratet
Københavns RAdhus
1599 København V.

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

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at anvende 3
sommerhuse, som Københavns Kommunes Feriefond agter at opføre på matr.
nr. 121-aib, 121-aic og 121-aid Poulsker, til beboelse hele året.I
De nævnte ejendomme, der er henholdsvis 2622 m2, 2448 m2 og 2485 m2

store, ligger i et sommerhusområde i Strandmarken. Området er omfattet
af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967, der bl.a. inde-
holder bestemmelse om, at den bebyggelse, d~r opføres alene må anven-
des til beboelse (natophold) i tidsrummet 1/4 - 30/9 og uden for dette
tidsrum kun til kortvarige ferieophold, week-ends og lignende.

Det fremgår af sagens oplysninger, at sommerhusene vil blive anvendt
af forskellige af kommunens medarbejdere i perioder på hovedsagelig
1-2 uger og i enkelte tilfælde 3-4 uger, såvel i perioden 1/4 - 30/9
som i perioden 1/10 - 31/3.I
Bornholms amtsråd har i anledning af sagen udtalt, at amtsrådet ikke
kan anbefale den ansøgte dispensation, idet der ikke ses at foreligge
særlige omstændigheder, der kan begrunde fravigelse af fredningsken-
delsens bestemmelser.

I forbi~lse med en tidligere lignende sag om dispensation fra samme
fredningsbestemmelse (sag nr. 97/1989) har amtsrådet bl.a. udtalt føl-
gende:
"FormAlet med fredningskendelsen har i det væsentlige været at bevare
og beskytte mest muligt af DueoddeomrAdet som naturområde, samtidig
med at tilgodese ejernes ønsker om og et alment behov for at opføre

4t nye sommerhuse. Kendelsen begrænser bebyggelsen til bestemte områder
Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN 1.'1.:11/b-oC?o8 ....
Akt. nr. 1L



og indeholder en række bebyggelsesregulerende bestemmelser, der bl.a.
4t sigter mod at ~~B't~~~byggelsens udseende til de naturgivne omgivel-

ser.

•

Bestemmelserne om anvendelse til beboelse fra 1/4 - 30/9 m.v. stammer
. "rt: ,T....-, .. ,-fra den tidligere bygge- og byplanlovgiv~in9~ De har sammenhæng med,

l: ' 'I.. . '\'

at sommerhuse kan opføres i bygn~"g~~~~~ig~ iavere standard end hel-
Arshuse, men har også et planlægningsmæssigt og samfundsøkonomisk sig-
te, idet der ikke kan stilles samme krav til offentlig (især kommunal)
service og tekniske anlæg i sommerhusområder som i helårsområder. Sam-
tidig bidrager tidsbegrænsningen for anvendelsen indirekte til at be-
vare den karakter af sommerhusbebyggelse, som var forudsat ved kendel-

f· l tisens a s1.ge se .

• I den anledning skal fredningsnævnet meddele, at nævnet ikke finder
grundlag for i medfør af naturfredningslovens § 34 at dispensere fra
fredningskendelsens bestemmelse om benyttelsen af sommerhusene.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Over-
fredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af ansøgeren, Miljømi-
nisteriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø
kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommu-
ne.

Lorentzen



371Lt.oCl
Fredningsnævnet

for
Bornholms amts fredningskreds

• Dommerkontorat iRønne
~amgade 4A, 3700 Rønne,tlf. 63 9501 45

Sag nr. 115/1990

Den t lt DEC. 1990

Mogens Cordua
Vestergård
Vestermarievej 50
3700 Rønne.

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

1 ? DEC. 1990
+ bilag.

Overfor fredningsnævnet h~r De ansøgt om tilladelse til udvidet anven-
delse af et sommerhus p§ rreres ejendom matr. nr. 121-afm Poulsker til
ferieophold hele året.I
Ejendommen, der er 2501 m2 stor, ligger i et sommerhusområde i Strand-
marken. Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. fe-
bruar 1967, der bl.a. indeholder bestemmelse om, at bebyggelser alene
må anvendes til beboelse (natophoJd) i tidsrummet 1/4 - 30/9 og uden
for dette tidsrum kun til kortvarige ferieophold, week-ends og lignen-
de.

Omfanget af Deres påtænkte anvendelse er ikke nærmere oplyst.

• Bornholms amtsråd har i anledning af sagen udtalt, at amtsrådet ikke
kan anbefale den ansøgte dispensation, idet der ikke ses at foreligge
særlige omstændigheder, der kan begrunde fravigelse af fredningsken-
delsens bestemmelser.

•

I forbindelse med en tidligere lignende sag om dispensation fra samme
fredningsbestemmelse (sag nr. 97/1989) har amtsrådet bl.a. udtalt føl-
gende:
"Formålet med fredningskendelsen har i det væsentlige været at bevare
og beskytte mest muligt af Dueoddeområdet som naturområde, samtidig
med at tilgodese ejernes ønsker om og et alment behov for at opføre
nye sommerhuse. Kendelsen begrænser bebyggelsen til bestemte områder
og indeholder en række bebyggelsesregulerende bestemmelser, der bl.a.
sigter mod at afpasse bebyggelsens udseende til de naturgivne omgivel-
ser.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN 1~lIlb-o(Jol ~
Akt. nr. J $



Bestemmelserne om anvendelse til beboelse fra 1/4 - 30/9 m.v. stammer
4t fra den tidlit~Fe .~r~~erog byplanlovgivning.'Oe har sammenhæng med,

at sommerhuse kan opføres i bygningsmæssigt lavere standard end hel-
årshuse, men har også et planlægningsmæ~~~gt ~g samfundsøkonomisk sig-

f ,". ~ •• ~

te, idet der ikke kan stilles samme ~i~v ,~il o~fentlig (især kommunal)
serv ice og tekniske anlæg i sommethu-B'områder som ihelårsområder. Sam-
tidig bidrager tidsbegrænsningen for anvendelsen indirekte til at be-
vare den karakter af sommerhusbebyggelse, som var forudsat ved kendel-
sens afsigelse."

I den anledning skal fredningsnævnet meddele, at nævnet ikke finder4t grundlag for i medfør af naturfredningslovens § 34 at dispensere fra
fredningskendelsens bestemmelse om benyttelsen af sommerhuset.

• Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Over-
fredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af ansøgeren, Miljømi-
nisteriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø
kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Born-
holms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

• Lorentzen

•



I REG. NR. ~ -, \ ~ .00

Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Ia Dommerkontoret i Rønne

~amgade 4A, 3700 Rønne. tlf. 53 95 01 45

Sag nr. 12, 13 og 14/1991

Den I 1 HRS. 1991

3740 Svaneke. GENPART til S k o v -,
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J.nr.

+ biil.E!g

MocftaSkov_ og N øet r
aturaty~,s"""

- 4 HAR. 1991og Naturstyrelsen

Arsdale Byggeforretning ApS
Indenrnarken 24

l"
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på hver af Kø-
benhavns Kommunes Feriefonds ejendomme matr. nr. 121-aib, 121-aic og
121 aid Poulsker at opføre et sommerhus på 76 m2 med et 6 m2 stort
udhus.

Det fremgår af sagen, at ejendommene er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandrnarken, hvori
bl.a. er bestemt, at bygninger ikke må opføres med kvistvinduer eller
lignende og ikke gives en højde på over 2,80 m regnet fra terræn til
den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes. Tagdækningen skal være af
mørkegrå farve eller af brændte, røde eller sorte tegl eller græstørv,
og ydre bygningssider skal fremtræde i jordfarver eller hvidt, sort
eller ved de nævnte farvers blanding.

:Sommerhusene ønskes opført som vinkelhuse med forskudt ensidige ca.
20° taghældninger, hvorved sydfacaderne kommer til at fremstå med fa-
cadehøjder på ca. 4 m i ca. 2,5 m af husenes længde. Bygningerne agtes
udført med ydervægge af trykimprægneret træbeklædning og med tag af
grå eternit. Der er ikke projekteret vinduer i facadehøjde over 2 m.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturfredningslo-
vens § 34 tilladelse til udførelse af de forelagte projekter i over-
ensstemmelse med de indsendte tegninger og beskrivelser, idet farven
på træværket og tagene findes at opfylde de hensyn, der har ligget til
grund for bestemmelserne i fredningskendelsen.

Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen, såfremt denti ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse .
•\1iljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN \ ~ \, I b --o 0 C ~ /SV'
Akt. nr. ~ ('-(



e Afgørelsen kan" e,tte'r;naturfredningslovens § 34 stk. 2 indbringes for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeri-
et, Bornholms amtsrAd, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommu-
ne.

" ,

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afg.ørel~~n e~' meddelt den pågæl-
~ : t " : •dende klageberettigede. En tilladelse m~'ikke u~~yttes før udløbet af

klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, med-
mindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

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

II Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Born-
holms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Nexø kom~une og
Københavns Kommunes Feriefond ..

Lorentzen

ee



J REG. HR. 2>7' L\ (\00

Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskredse Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. 53 9501 45

Sag nr. 64/1991

Den 28 JUNI1991 MOdta
Sko",. get I

og Naturstyrelsen

2 7 JU;vl 1991Landinspektør
Nansensgade 5
3740 Svaneke.

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

+ bilag.

• Ved skrivelse af 4. juni 1991, j.nr. 83/90, har De anmodet om fred-
ningsnævnets godkendelse af en nærmere angiven omdeling og udstykning
af ejendommene matr. nr. 121-nt, 121-sy og 121-sz Poulsker. Der sker
ingen ændringer i arealernes anvendelse og yderligere bebyggelse af
ejendommene vil ikke finde sted.

Det fremgår af sagen, at ejendommene er omfattet af naturfredningslo-
vens skovbyggeliniebestemmelser. Matr. nr. 121-sy og 121-sz er envide-
re omfattet af en den 20. juli 1965 tingly~t fredningsdeklaration.

I den anledning meddeles, at nævnet intet har at indvende mod den på-
tænkte omdeling og udstykning, der ikke ses at stride mod deklaratio-
nens bestemmelser.

• Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Over-
fredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeriet,
Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.• Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågæl-
dende klageberettigede.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt kræves tilladelse fra
andre myndigheder.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Born-
holms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

-_ Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN Iz.l\11o -<90c:>g
Akt. nr. lb



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskredse Dommerkontoret iRønne
Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. 53 95 01 45

Sag nr.

J REG. NR. '37 \~. O O
Modtaget'

Skov- og Naturstyrelserf

4 7/1991 - 1 JULI 1991
•

28 JUNI 1991Den

Svend Andreasen
Gurrevej 83
3000 Helsingør.

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

+ bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejen-
dom matr. nr. 121-abb Poulsker, beliggende Mølle Odde 10, at opføre en
35 m2 stor udhusbygning, indeholdende carport og redskabsrum. Bygnin-
gen, der agtes placeret i en afstand af 3,5 m fra skel mod naboejen-
dommen mod nord og ca. 4 m fra et eksisterende sommerhus, udføres med
ydervægge af trykimprægnerede blokhusbrædder og sadeltag beklædt med
eternitplader.

Det fremgår af_sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Due-
odde. Kendelsen indeholder bl.a. bestemmelser om, at der på hver grund
må opføres et udhus på max. 30 m2 bebygget areal, at bygninger skal
holdes mindst 5 m fra naboskel, og at tagdækning skal været af mørke-
grå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv.e

e
e

I den anledning meddeles, at fredningsnævnet ikke kan imødekomme det
ansøgte, idet nævnet ikke finder tilstrækkeligt grundlag til at fravi-
ge kendeisens bestemmelser som ovenfor anført.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Over-
fredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Dem, Miljøministe-
riet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kom-
mune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågæl-
dende klageberettigede.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Born-el} holms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø ·kommune.
tfC( :\'iiljøministerict

Skov- og NatW'styrelsen _ /
J.nr.SN l"tll(~ ~~ ~ ~~\
Akt nr. \S . . L o r e n t z e n '} J'"



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
_ Dommerkontoret iRønne

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

Sag nr. 90/1991

Den 2 3 SEP. 1991
MtJdteget I

:3/\(JIf- og NaturstYrt Ll,';

K. Hansen
Kildemosen 25
2880 Bagsværd.

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

+ bilag.

. . .. El).' l; ..... . l~j'J1

• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejen-
dom matr. nr. 121-xi Poulsker, beliggende Munkegårdsskoven 34, at op-
føre en ca. 27 m2 stor carport med udhus. Carporten udføres som stol-
pekonstruktion og udhuset med trykimprægneret træbeklædning, fladt tag
af PVC-plader og sternbrædder i trykimprægneret træ ..

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Due-
odde, hvori bl.a. er bestemt, at ydre bygningssider skal fremtræde i
farver dannet af jordfarver (okker, terra di sienna, umbra, engelsk-
rødt, italienskrødt, dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de nævnte
farvers blanding, og at tagdækning skal være af mørkegrå farve eller
af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv.

•e
•

I medfør af naturfredningslovens § 34 meddeler nævnet herved tilladel-
se til udførelse af det forelagte projekt i overensstemmelse med den
indsendte tegning og beskrivelse på vilkår, at carport og udhus forsy-
nes med sternbrædder, og idet nævnet finder, at træværkets farve op-
fylder de hensyn, der har været afgørende for kendeIsens bestemmelser
herom.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 stk. 2 indbringes for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeri-
et, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommu-
ne.

tt Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågæl-

vIiljøministeriet
,kov-o~~aturstyreffien
I.nr. SN ,,»..l \ / ~ -CCC')f/
.. . I-:J..
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, ,

" . ' ~)i '. .. , :.4dende klageberettigede. En tilladelse må ikke udnyttes 'før udløbet af
- l '

klagefristen~, Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, med-
mindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

:: l \ ,.~'h'. -, _

Opmærksomheden henledes på, at der even~ue~~:~~l~ige kræves tilladelse
fra andre myndigheder til udførelsen' af,'proj:ekt'et.

,.; l

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Born-
holms amt, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

Lorentzen

e
•

, '
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Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
_ Dommerkontoret i Rønne

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

Sag nr. 93/1991 Mod~Mr
Skov- og Naturstyrelsen

7 NOV.Den

Flemming Andersen
Sankelmarksgade 15
1676 København V.

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

Overfor fredningsnævnet er der ~nsøgt om tilladelse til på Deres ejen-
dom matr. nr. 121-acm Poulsker, beliggende Fjalstaunijn 3, at opføre

• et 150 m2 stort sommerhus.• Ejendommen, der er ubebygget, har et areal på 2665 m2•

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Due-
odde, hvori bl.a. er bestemt, at der på hver grund kun må opføres en
enkelt beboelse med ikke over 120 m2 bebygget areal samt et udhus med
ikke over 30 m2 bebygget areal. Ydre bygningssider skal fremtræde i
farver dannet af jordfarver eller hvidt, sort eller de nævnte farvers
blanding, og tagdækning skal være af mørkegrå farve eller brændte røde
eller sorte tegl eller græstørv.•

,I Sommerhuset agtes opført med ydervægge af trykimprægneret træbeklæd-
ning i grå farve og med 20° sadeltag beklædt med sorte tagsten.

I den anledning skal fredningsnævnet herved i medfør af naturfred-,
ningslovens § 34 meddele tilladelse til udførelse af det forelagte
projekt i overensstemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse,
idet nævnet finder, at tagdækningen opfylder de hensyn, der har været
afgørende for kendeisens bestemmelser herom samt på vilkår, at der ik-
ke opføres yderligere bebyggelse på grunden.

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

~
~ Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 stk. 2 indbringes for
N}. J!(.l lJ:w~teript
Skov- og NatuI'styreJsell
J.nr. SN \ ~ IIIb...OOO &
Akt nr l ~ .



Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeri-
tt et, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommu-

ne.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågæl-
dende klageberettigede. En tilladelse ~å ikke udnyttes før udløbet af
klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, med-
mindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

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

e
tt

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Born-
holms Amt, Danmarks Naturfredningsforening, Nexø kommune og Seest Huse
A/S.

Lorentzen

•

,..



REG. NR. """3 7 ~~,O O
Fredningsnævnet

for
Bornholms amts fredningskreds

• Dommerkontoret i Rønne
~amgade 4A, 3700 Rønne, tlf. 53 9501 45

Sag nr. 99/1991
Modtaget I

Skov- og Naturstyrelsen

.- 3 JAN. 1992
Den

- 2 JAN. 1992

Hans Hjorth
Stokkekildevej 15
3730 Nexø.

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

+ bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres
ejendom matr. nr. 121-sq Poulsker, beliggende Skovduevej 9, Dueod-
de, at opføre et 18 m2 stort redskabsskur med ydervægge af trykim-

.. prægneret træ og med fladt tag med sorte tagplader i forlængelse af
en eksisterende 12 m2 stor carport/udhus.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. fe-
bruar 1967, der bl.a. bestemmer, at der på hver grund må opføres et
udhus med ikke over 30 m2 bebygget areal, og at bygningerne skal
holdes mindst 5 m fra skel.

Det er under fredningsnævnets besigtigelse konstateret, at den an-
søgte tilbygning, uden fredningsnævnets tilladelse forelå, var un-
der opførelse, og at bygningen ville komme til at ligge i en af-
stand af 1 m fra ejendommens østskel .

• Den eksisterende carport med udhus er opført uden fredningsnævnets
tilladelse i henholdsvis 1979 og i 1971. Denne bebyggelse er efter
omstændighederne lovliggjort ved fredningsnævnets godkendelse af
16. juli 1990 bl.a. under hensyn til, at carport/udhusbebyggelsen
har eksisteret upåtalt i mange år.

Såvel 80rnholms Amt som Nexø kommune har udtalt sig mod, at der gi-
ves tilladelse til den ønskede placering af tilbygningen i strid
med Overfredningsnævnets kendelse.

Nexø kommune har tilbudt at ville bistå Dem med at flytte tilbyg-
ningen uden omkostninger for Dem.~e .

lilj0ml;,istertet
kov- og Naturstyre.ls~

l ")'\/h-WO ~ -.atr.-nr. SN O"-

kt. nr. I Gi



Fredningsnævnet finder ikke grundlag for at
melserne i Overfredningsnævents kendelse af
afstand til skel. Den påbegyndte tilbygning
snarest muligt.

dispensere fra bestem-
9. februar 1967 om 5 m
skal derfor fjernes

ll. .~.. l \. ; ,,4 •~

Afgørelsen kan efter naturfredningsi~~~~;'i'~8 indbringes for Over-
,__... f." ~:'l:;' .'

fredningsnævnet, Slotsmarken 15, 29'70 Hørsholm, af Dem, Miljømini-
steriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø
kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettige .

.. Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

Lorentzen



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
_ Dommerkontoret i Rønne
.mgade 4A, 3700 Rønne. tlf. 53 95 01 45

Sag nr. 100/1991
Den

- 2 JAN. 1992

Keld Munch
SkrokkegArd
SkrokkegArdsvejen 13
3730 Nexø.

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

+ bilag.

Overfor fredningsnævnet har De ansøgt om tilladelse til at udstykke en
ca. 2200 m2 stor parcel beliggende Sirenevej 24, Dueodde, af ejendom-
men matr. nr. 121-af Poulsker .• Det fremgår af sagen, at matr. nr. 121-af er på ca. 23 ha, og at area-
let, der agtes udstykket, ligger i landzone ca. 800 m nordøst for Due-
odde fyr og er bebygget med et ca. 32 m2 stort ældre sommerhus og et
ca. 3m2 stort udhus. Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 9. februar 1967, der bl.a. indeholder bestemmelser om offent-
lighedens adgang til ophold - dog undtaget et areal omkring sommerhu-
set svarende til den ønskede udstykning - forbud mod udstykning og mod
grundstørrelser under 2500 m2 samt forbud mod hegning og anden afspær-
ring.

Endvidere ligger den

• telseslinien, og det
fra ca. O til ca. 10
det med ønsket om at

påtænkt udstykkede parcel søværts strandbeskyt-
er oplyst, at parcellens syds kel agtes fastlagt
m fra vegetationsgrænsen. Ansøgningen er begrun-
afhænde sommerhuset.

Under hensyn til, at parcellen ligger umiddelbart øst for en række på
10 særskilt matrikulerede grunde, der alle er bebygget med sommerhuse,
og hvis grundarealer enten er mindre eller af samme størrelse som den
ansøgte parcel, meddeler fredningsnævnet i medfør af naturfredningslo-
ven s ~. og § 46 t i11 ade lse t i l den ansøgt e udst Ykning på vilkår, at
kendelsens øvrige bestemmelser, herunder om forbud mod hegning, over-
holdes.

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



Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 stk. 2 og § 58 indbrin-
ges for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Dem,
Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening
og Nexø kommune.

. .-,

Klagefristen er 4 uger fra den dag" afgøre~s~n er meddelt den pågæl-
dende klageberettigede. En tilladelse 'må ikke udnyttes før udløbet af
klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, med-
mindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse
fra andre myndigheder .

.. Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Na-
turfredningsrådet, Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening og
Nexø kommune og vurderingsrådet.

lorentzen



REG. NR. "37 \Li . O O
Fredningsnævnet

for
Bornholms amts fredningskredse Dommerkontoret i Rønne

Damgade 4A. 3700 Rønne. tlf. 53 95 01 45

Sag nr.
Modtaget I

114 /1991 Skov-og NaturstYretsen

O 3 JA~. \552.
Den - 2 JAN. 1992

Annette Orup og
Marievej 6
3400 Hillerød.

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

+ bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejen-
dom matr. nr. 121-abe Poulsker, beliggende Strandmølleskoven 9, at op-
føre et 70 m2 stort sommerhus med ca. 5m2 overdækket terrasse. Huset
udføres med ydervægge af trykimprægneret træ og med 25° sadeltag be-
klædt med røde betontagsten.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandrnarken ved Due-
odde, hvori bl.a. er bestemt, at tagdækning skal være af mørkegrå far-
ve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv, og at ydre
bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarver, eller
hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blanding.

I den anledning meddeler nævnet herved tilladelse til udførelse af dete forelagte projekt i overensstemmelse med den indsendte tegning og be-
skrivelse, idet nævnet finder, at tagdækningen og ydervæggenes farve
opfylder de hensyn, der har været afgørende for fredningskendelsens
bestemmelser herom.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes for Over-
fredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeriet,
Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågæl-
~ dende klageberettigede. En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af
-a.-cJ.
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klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, med-
mindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

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

Genpart af denne skrivelse er sendt ti! Skov- o~ Naturstyrelsen, Born-
holms Amt, Danmarks Naturfredningsfore~ing og Nexø kommune samt til
EBK Fritidshuse A/S.

Lorentzen



'J REG. NR. 3 7 t Lt . o o
OVERFR EDN INGSNÆVN ET Slotsmarken 15

2970 Hørsholm
Telefon 45 76 57 18 Le

Svend Andreasen
Gurrevej 83
3000 Helsingør

2. januar 1992

J.nr. 1811/65-1/91

Fredningsnævnet for Bornholms Amts Fredningskreds har den 28. juni 1991 i
medfør af naturfredningslovens § 34 meddelt afslag til opførelse af en 35
m2 stor udhusbygning på Deres ejendom matr.nr. 121 abb Poulsker i Nexø Kom-
mune på Bornholm. De har påklage t fredningsnævnets afgørelse til Overfred-
ningsnævnet med påstand om, at det ansøgte tillades.

Den omhandlede ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9.
februar 1967 om fredning af arealer ved Dueodde i Pedersker og Poul sker
kommuner på Bornholm C"Strandrnarken"). Fredningen vedrører et areal på
ialt ca. 660 ha langs en ca. 6 km lang kyststrækning vest for det fredede
Dueodde. Fredningen har til formål at etablere en ordning, hvorefter der
dels åbnes store arealer for offentligheden, og dels gives mulighed for
gennemførelse af et betydeligt somrnerhusbyggeri. Fredningsordningens en-
keltheder er for de enkelte lodsejeres vedkommende nedfældet i deklaratio-
ner, der er tinglyst på de berørte ejendomme. For de arealer, der som den
omhandlede ejendom er udlagt til sommerhusgrunde, gælder bl.a., at der på
hver grund kun må opføres en enkelt beboelse med ikke over 120 m2 og ikke
under 35 m2 bebygget areal samt et udhus med ikke over 30 m2 bebygget are-
al, og at bygninger skal holdes mindst 5 m fra naboskel eller sommerhusom-
rådets begrænsning.

Den omhandlede ejendom er 2501 m2 stor og er bebygget med et ca. 70 m2

stort sommerhus. Den ansøgte udhusbygning på 35 m2 indeholder en ca. 21 m2

~.sD'. r~.\\/0-ooo~
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stor carport og et ca. 14 m2 stort redskabsrum. Bygningen agtes placeret i
en afstand af 3,5 m fra skellet mod naboejendommen mod nord og ca. 4 m fra
sommerhuset.

Fredningsnævnets afslag er begrundet i ønsket om at håndhæve bestemmelser-
ne i fredningskendelsen, bl.a. af hensyn til konsekvenserne ved at meddele
dispensation. Dette gælder særligt bestemmelserne om afstand og bygnings-
størrelse.

Til støtte for klagen har De anført, at en overholdelse af fredningsken-
delsens afstandskrav til naboskel vil medføre en meget lille afstand mel-
lem udhus og sommerhus, som med tagudhæng på begge huse vil blive ca. l m.
Herudover vil en sådan placering nødvendiggøre fældning af flere træer og
ændring af en eksisterende vej på grunden. De har endvidere henvist til
fredningsnævnets afgørelse af la. maj 1988 vedrørende A/S Tindurs sommer-
huse på ejendommene matr.nr. 121 ~ m.fl. i samme område. Nævnet dispen-
serede her fra bestemmelsen i kendelsen om bygningsstørrelsen for sommer-
huse og tillod opførelse af 17 sommerhuse hver på 157 m2.

Bornholms amt har i anledning af klagen udtalt, at de af Dem omtalte ænd-
ringer i forholdene på ejendommen, der vil følge af en overholdelse af
fredningskendelsens bestemmelser om afstand til naboskel, er af mindre ka-
rakter og uden betydning landskabeligt set. Den omtalte dispensation til
A/S Tindur vedrørende bygningsstørrelsen for sommerhuse blev givet på be-
tingelse af bl.a., at der ikke opføres noget udhus på ejendommene. Amtet
kan herefter og under hensyn til, at fredningsnævnets praksis ved admini-
strationen af fredningskendelsens bestemmelser må betegnes som meget fast,
anbefale en stadfæstelse af fredningsnævnets afgørelse.

Nexø Kommune har for Overfredningsnævnet udtalt, at kommunalbestyrelsen har
vedtaget, dels at der skal udarbejdes en lokalplan for de sommerhusområder,
der er omfattet af fredningen, hvilken skal indeholde bestemmelse bl.a. om
udstykning og bebyggelse i områderne til erstatning for de eksisterende be-
stemmelser herom i fredningskendelsen og de enkelte fredningsdeklarationer,
dels at der skal rejses fredningssag med henblik på en ophævelse af de
nævnte fredningsbestemmelser. Lokalplanen er imidlertid kun på det forbe-
rende stadie. Det er endnu uvist, om lokalplanen vil komme til at indehol-
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de de samme regler om bygningsstørrelse og afstand til naboskel som i fred-
ningsbestemmelserne eller som i bygningsreglementet for småhuse. Forvalt-
ningen vil dog anbefale, at lokalplanen følger bygningsreglementets bestem-
melser, hvor den påbudte afstand til naboskel for garager, carporte, udhuse
0& lignende er 2,5 m i stedet for de foreskrevne 5 m i fredningsbestemmel-
serne. Kommunen har iøvrigt ikke haft bemærkninger til den påklagede afgø-
relse.

Overfredningsnævnet skal udtale:

På baggrund af det oplyste og fredningsnævnets hidtidige restriktive admi-
nistration af de omhandlede bestemmelser i fredningskendelsen findes der
ikke at foreligge sådanne særlige forhold, der kan begrunde en dispensation
for den omhandlede ejendom.

Fredningsnævnets afgørelse stadfæstes derfor.

I sagens behandling har deltaget 10 af Overfredningsnævnets 11 medlemmer.
Afgørelsen er enstemmig.

Med venlig hilsen

Louise Castenschiold
fm.



Fredningsnævnet
for

,.. Bornholms amts fredningskreds
\~ Dommerkontoret i Rønne

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

Sag nr. 92/1991

Den - 9 JAN. 1992

Carsten Hansen
Munkegårdsvejen 8
3730 Nexø.

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

Overfor fredningsnævnet har De ansøgt om tilladelse til at opstille en
campingvogn til udsalg af is m.v. i dagtimerne i turistsæsonen på
ejendommen matr. nr. 121-ab Poulsker, der udgør den offentlige parke-
ringsplads ved Jomfrugård.

Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar
1967 vedrørende Strandmarksfredningen, efter hvilken der i det pågæl-
dende område ikke må ske ændringer i den bestående tilstand, og bebyg-
gelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse, badehuse og lignen-
de må ikke finde sted. Endvidere er området omfattet af naturfred-
ningslovens skov-og strandbyggeliniebestemmelser.

Det fremgår af sagen, at campingvognen agtes opstillet umiddelbart op
til parkeringspladsens nordskel, og at campingvognen om morgenen vil
blive kørt til parkeringspladsen og fjernet igen om aftenen.

Tilladelsen til opstillingen ønskes givet uden tidsbegrænsning, subsi-
diært for et åremål.

Bornholms Amt har foreslået en tilladelse betinget af, at reklamering
begrænses til selve campingvognen og udføres efter amtets ret-ningsli-
nier.

I medfør af naturfredningslovens § 34, § 46 og § 47 meddeler nævnet
herved tilladelse til at opstille nævnte campingvogn som ansøgt i dag-
timerne i tiden 1. april til 30. september. Tilladelsen gives på de
ovenfor af Bornholms Amt foreslåede vilkår og begrænses af hensyn til
vurderingen af de fredningsmæssige konsekvenser heraf foreløbig til 5

tit år, således at tilladelsen udløber 30. september 1996.

ed-. 5\.)°. Q- \\ ) G-ooo ~
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Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 stk., 2 og § 58 indbrin-.-.,\
.,11ges for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm. af Dem,

Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening
og Nexø kommune.

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

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse
fra andre myndigheder.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Na- til'
turfredningsrådet, Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening og
Nexø kommune og vurderingsrådet.

Lorentzen



REG. NR. 31 ~~, o o
Fredningsnævnet

for
Bornholms amts fredningskredse) Dommerkontoret i Rønne

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

Sag nr. 121/1991

Den - 5 FEB. 1992

Hans Hjorth
Stokkekildevej 15
3730 Nexø.

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

+ bilag.

• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejen-
dom matr. nr. 121-sq Poulsker, beliggende Skovduevej 9, Dueodde, at
opføre en 28 m2 stor carport/udhusbygning, der sammenbygges med det
eksisterende 70 m2 store sommerhus. Ydervægge udføres af trykimprægne-
ret træ og det flade tag forsynes med sorte tagplader.••
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar
1967, der bl.a. bestemmer, at der på hver grund må opføres en beboelse
med ikke over 120 m2 bebygget areal og et udhus med ikke over 30 m2

bebygget areal, og at bygningerne skal holdes mindst 5 m fra skel. Den
projekterede bebyggelse overholder afstandskravene til skel.

Det fremgår af sagen, at et fritliggende eksisterende 4 m2 stort udhus
agtes bibeholdt. Udhuset er opført i 1971 i en afstand fra skel mindre
end 5 m uden fredningsnævnets tilladelse. I 1979 blev udhuset sammen-
bygget med en ligeledes uden tilladelse opført 8 m2 stor carport. Den-
ne bebyggelse er efter omstændighederne lovliggjort ved fredningsnæv-
nets godkendelse af 16. juli 1990 bl.a. under hensyn til, at carport/
udhusbebyggelsen har eksisteret upåtalt i mange år.•
Den 8 m2 store carportdel er efter det oplyste fjernet i forbindelse
med nærværende projekt.

I den anledning meddeler fredningsnævnet herved i medfør af naturfred-
ningslovens § 34 tilladelse til det ansøgte projekt i overensstemmelse
med beskrivelsen og de indsendte tegninger.

Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen, såfremt den
(~) ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
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Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 stk. 2 indbringes for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeri-
et, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommu-
ne.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågæl-
dende klageberettigede. En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af
klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, med-
mindre den opretholdes 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 Skov- og Naturstyrelsen, Born-
holms Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

Lorentzen



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
_ Dommerkontoret i Rønne
• Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. 53 9501 45

REG.NR. 37/L-\ ,Da
.v1omaget: I

.-3kov- og I'Jaturstvre'Sf'rT

Sag nr. 16/1992

Den
- 9 HRS. 1992

H.C. Møller
Dueoddevej 8
3730 Nexø.

GENPART til, Sk o v - og Nat urst yrelsen
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J. nr.

+ bilag

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejen-
dom matr. nr. 121-ep Poulsker, Dueodde Camping, beliggende Duegårdsvej
2, at opføre 5 15 m2 store campinghytter, der udføres som lyse natur-
farvede bjælkehytter med 25° sadeltag beklædt med tagpap og med en 7,5
m2 stor åben veranda.I
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfrednlngsnæv-
nets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Due-
odde, hvorefter bebyggelse kan ske efter fredningsnævnets godkendelse
af bygningstegninger. Der er på campingpladsen med fredningsnævnets
tilladelse opført 15 hytter svarende til de nu ansøgte.

I medfør af naturfredningslovens § 34 meddeler nævnet herved tilladel-
se til udførelse af det forelagte projekt i overensstemmelse 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 stk. 2 indbringes for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeri-
et, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommu-
ne.

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

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tIllige kræves tilladelse

;I



I

•

fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Born-
holms Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune samt Polles
Byggeforretning.

Lorentzen

,
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REG.Hl .37 I L\ ,00

Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskredse Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4A, 3700 Rønne. tlf. 53 9501 45

Sag nr. 13/1992

Den 1 O MRS. 1992

Landinspektør
Nansensgade 5
3740 Svaneke.

Ivar Jørgensen

GENPART til, S k o v -
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J.nr.
+ bilag.

og Naturstyrelsen

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at udstykke og
matrikulere et 246 m2 stort areal af den kommunale parkeringsplads ved
Fyrvejen, Dueodde.

I Det areal, der ønskes matrikuleret, er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 9. februar 1967, der bl.a. indeholde:r bestemmelser
om, at der ikke må ske ændringer i den bestående tilstand.

Arealet er delvis bebygget med en kioskbygning og agtes efter matriku-
leringen anvendt på samme måde som hidtil. Bortset fra opstilling af
skelpæle giver matrikuleringen ikke anledning til ændringer i områdets
tilstand.

I medfør af naturfredningslovens § 34 meddeler nævnet herved tilladel-
se til den ansøgte udstykning og matrikulering i overensstemmelse med
de indsendte tegninger og beskrivelsen .

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 stk. 2 indbringes for
Overfredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeri-
et, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommu-
ne.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågæl-
dende klageberettigede. En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af
klagefristen. Er klage indgi~et, kan tilladelsen ikke udnyttes, med-
mindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

\9.lLj io -~ 8
:L (o

/



I

,

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 Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

Lorentzen

,
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REG. NR. 371 L\ ,00

Fredningsnævnet
for

_ Bornholms amts fredningskreds
• Dommerkontoret i Rønne

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

Sag nr. 30/1992
ModtClget i

Skov-og :\:.:L;rs:vrelsen
? iJ. ~:I°c; "02_ ,I ,i-\",. '..)\001

Den 2 3 MRS. 1992

KTAS
Industrivej 1
3700 Rønne.

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

+ bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendom-
men matr. nr. 121-ep Poulsker at placere en møntboks ca. 100 m øst
for Fyrvejen og ca. 100 m syd for Duegårdsvej ved Dueodde Camping.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmarken ved
Dueodde.

I medfør af naturfredningslovens § 34 meddeler nævnet herved tilla-
delse til udførelse af det forelagte projekt i overensstemmelse 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 stk.2 indbringes for
ti Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljømini-

steriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø
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.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
4t Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

, .;l()ml,w:~tenet

J.',:)'I/- Og l'.JaturstyæLsen
J.nr. 8:11 '':LIt/lP _dcjc:18
j~kt. nr. 21' % V-:::entzen



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
• Dommerkontoret iRønne

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

REG. NR. 37 l~ ,O O

Sag nr. 17 /199 2

Den 2 7 MRS. 1992

Ivar Bjørn
Kyndegårdsvej 9
3700 Rønne.

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

Skov- og Naturstyrelsen
'1r!r~(- ..:+

,1 .. :JV- ',:g f\·a:urDtvrf:":.:'o~

; • J

+ bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejen-
dom matr. nr. 121-agr Poulsker, beliggende Skovsangervej 4, at opføre
et 125 m2 stort sommerhus, der udføres med ydervægge i trykimprægneret
træ og sadeltag med forskudte tagflader, beklædt med brune tagplader.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandrnarken ved Due-
odde, hvori bl.a. er bestemt, at der på hver grund kun må opføres en
enkelt beboelse med ikke over 120 m2 bebygget areal samt et udhus med
ikke over 30 m2 bebygget areal. Ydre bygningssider skal fremtræde i
farver dannet af jordfarver eller hvidt, sort eller ved de nævnte far-
vers blanding, og tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af
brændte røde eller sorte tegl eller græstørv.

I medfør af naturfredningslovens § 34 meddeler nævnet herved tilladel-
se til udføreise af det forelagte projekt i overensstemmelse med den
indsendte tegning og beskrivelse, idet nævnet finder, at ydervæggenes
og tagdækningens farve opfylder de hensyn, der har været afgørende for
kendeisens bestemmelser herom samt på vilkår, at arealet af den
samlede bebyggelse ikke vil overstige 150 m2, heri medregnet et even-
tuelt udhus.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 stk. 2 indbringes for
Overfredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeri-
et, Bornholms amtsråd, Danmark~ Naturfredningsforening og Nexø kommu-
ne.

re, .,
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REG. Nl37 /Y.~
Fredningsnævnet

fore Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret I Rønne

Damgade 4A. 3700 Rønne. tlf. 53 95 01 45

Sag nr. 103/1991 " .- ,

Den 3 O ~~~, 1992

Anker Munch
Sandvejen 10
3720 Aakirkeby.

GENPART til, Skov- 99 Naturstyrelsen
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J.nr.
+ bilag

De har overfor fredningsnævnet ansøgt om tilladelse til på Deres
ejendom matr. nr. 154-a Pedersker, beliggende Sandvejen 16, at bi-
beholde en eksisterende 20 m2 stor kiosk på ejendommen uden tidsbe-
grænsning, samt om tilladelse til at opføre en 15 m2 stor tilbyg-
ning på samme ejendom.

Kiosken på matr. nr. 154-a Pedersker ligger ved den offentlige par-
keringsplads for enden af kommunevejen Sandvejen. Ejendommen er om-
fattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 vedrø-
rende Strandmarksfredningen, efter hvilken der i det pågældende om-
råde ikke må ske ændringer i den bestående tilstand, og bebyggelse,
hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse, badehuse o.l., ikke må
finde sted. Endvidere er ejendommen omfattet af naturfredningslo-
vens skov- og strandbyggeliniebestemmelser.

Det fremgår af sagen, at fredningsnævnet den 11. marts 1982 (sag
nr. 53/1981) gav tilladelse til at opføre den eksisterende 20 m2

store kioskbygning på vilkår, at skiltning for kiosken på forhånd
godkendes af amtsrådet, at reklamering begrænses til selve byg-
ningen og udføres efter retningslinier godkendt af amtsrådet, og at
bygningen med eventuelle fundamenter fuldstændig fjernes, såfremt
kioskdriften har været ophørt i en sæson. Tilladelsen til at have
kiosken anbragt på ejendommen blev ved denne afgørelse begrænset
til 10 år.

Det er under besigtigelsen oplyst, at den ansøgte 15 m2 store til-
bygning til kiosken ønskes opført under den forudsætnlng, at der
kan opnås offentlige tilskud hertil, og at der gives tilladelse til
at udvide sortimentet til handel med grillvarer og fast-food, idet

1~1I/6-ooo 8 /



den eksisterende kiosk har en tilstrækkelig størrelse til at dække
det nuværende behov.

Repræsentaten for Bornholms Amt har imidlertid oplyst, at amtet ik-
ke er sindet at give tilladelse til a~ føre andre varer end almin-
delige kioskvarer.

I medfør af naturfredningslovens § 34, § 46 og § 47 meddeler nævnet
herved tilladelse til uden tidsbegrænsning at bibeholde den eksi-
stere~de kiosk på vilkår, at der udelukkende forhandles almindelige
kioskvarer fra samme, og at kiosken kun må benyttes i perioden 1.4.
til 30.9. og iøvrigt på de i nævnets afgørelse af 11. marts 1982
anførte vilkår. Under hensyn til, at den eksisterende kioskbygnings
størrelse er tilstrækkelig til at opfylde det nuværende behov, og
da ønsket om tilbygningen er baseret på forudsætninger, der ikke
kan opfyldes, finder nævnet derimod ikke grundlag for at meddele
dispensation efter de nævnte bestemmelser i naturfredningsloven til
opførelse af en 15 m2 stor tilbygning til kiosken.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 stk. 2 og § 58 ind-
bringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af
Dem, Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfrednings-
forening og Aakirkeby kommune samt nedennævnte skovejer.

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.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Aakirkeby kommune
samt tll Børge Madsen som ejer af en del af den tilgrænsende skov.

Lorentzen



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskredse Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4A, 3700 Rønne. tlf. 53 95 01 45

Sag nr. 37/1992

Den 22 APR. 1992

Dangreen A/S
Amaliegade 28
1256 København K.

GENPARTti/, Skov- og Naturstyrelsen
til underretning,
O. h. t. Deres skr. af
J.nr.

+ bilag

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at anvende
mokkafarvede eternitplader som tagdækning på 9 ens, ca. 95 m2 store
sommerhuse, der er under opførelse på ejendommene matr. nr.
121-aay, 121-aaz, 121-aaæ, 121-abn, 121-abo, 121-abq, 121-abs,
121-abt og 121-abu Poulsker, der er beliggende i Strandrnarken ca.
700 m nord for Sommerodde.

Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar
1967, der bl.a. bestemmer, at der på hver grund kun må opføres en
enkelt beboelse med ikke over 120 m2 bebygget areal samt et udhus
med ikke over 30 m2 bebygget areal. Endvidere indeholder kendelsen
bestemmelser om bygningernes placering, facadehøjde og ydre frem-
træden, herunder om at tagdækningen skal være af mørkegrå farve el-
ler brændte røde eller sorte tegl eller af græstørv.

Fredningsnævnet har tidligere den 10. maj 1988 (sag nr. 42/1988)
meddelt tilladelse til på nærmere vilkår at opføre 157 m2 store
sommerhuse på de her omhandlede grunde. Disse huse, der imidlertid
ikke er opført, var tænkt udført med tag af græstørv. Det er op-
lyst, at opførelsen af de denne sag omhandlede 9 sommerhuse er i
overensstemmelse med bestemmelserne i Overfredningsnævnets kendel-
se, bortset fra den ansøgte tagbeklædning.

Idet fredningsnævnet finder, at tagdæk~ingens farve opfylder de
hensyn, der har været afgørende for de i OveTfredningsnævnets ken-
delse fastsatte bestemmelser, har nævnet intet at indvende mod det
ansøgte.

Nævnet anser samtidig hermed den tidligere meddelte tilladelse til

I



at opføre sommerhuse med et beboelsesareal på 157 m2 for bortfaldet
for såvidt angår de i nærværende sag omhandlede 9 ejendomme.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34, stk. 2, indbringes
for Overfredningsnævnet., Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljømi-
nisteriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og
Nexø 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.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening, Nexø kommune og
landinspektør August Olesen.

Lorentzen



Fredningsnævnet
for

'A Bornholms amts fredningskreds
• Dommerkontoret I Rønne

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

Sag nr. 82/1991

Den 1 5 APR. 1992

Ellen Dietrichson Christensen
Langs Hegnet 31
2800 Lyngby. GENPART til, S k o v - og N at ur st yre Is en

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

+ bilag

Overfor fredningsnævnet har De ansøgt om tilladelse til at bevare
den af Dem foretagne beplantning med birk og roser på Deres ejendom
matr. nr. 121-ahf Poulsker, beliggende Skovsangervej 34, Dueodde.

Ejendommen er omfattet af Dverfredningsnævnets kendelse af 9. fe-
bruar 1967 om fredning af Strandmarken, der bl.a. bestemmer følgen-
de: "Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de
på stedet forekommende vækster eller af højst 1,80 m højt umalet
raftehegn kan anbringes i umiddelbar tilknytning til og inden for
10 m fra bebyggelsen og sammen med dene indesluttende et ubebygget
areal på højst 100 m2• På grundene må iøvrigt kun foretages spredt
beplantning med de på stedet naturligt forekommende vækster. Karak-
teren af den eksisterende bevoksning i området (gran, fyr, lyng)
skal stedse bevares. Skovagtig bevoksning må kun ryddes inden for
10 m fra beboelsesbygningen."

Fredningsnævnet har under besigtigelse på ejendommen konstateret,
at langs hele den østlige side af indkørslen er plantet birketræer
med en indbyrdes afstand på ca. 1m, og over en strækning på ca.
30 m langs ejendommens skel mod gangstien til stranden er der plan-
tet vilde roser (rosa rogusa) og birketræer med en indbyrdes af-
stand af ca. 1m. Endvidere er der langs skellet til gangstien
plantet en række lave fyr i en afstand på 1-2 m.

Danmarks Naturfredningsforening har under besigtigelsen udtalt sig
mod den ansøgte dispensatlon.

tt De har i Ders ansøgning om tilladelse til at bibeholde bplantningen
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på Deres ejendom anført, at Overfredningsnævnets beskrivelse af om-
rådets naturligt forekommende vækster som gran, fyr og lyng ikke er
dækkende for den faktiske bevoksning i området, hvor der ifølge
ansøgningen derudover findes "spredte indslag af bævreasp, rødel,
dun- og vortebirk, enkelte buskadser af roser samt øret og krybende
pil" og på Deres grund "talrige" birketræer. De anfører videre, at
trafikken i området er øget betydeligt siden Overfredningsnævnets
kendelse, og at det for at beskytte Deres grund mod ulovlig ind-
trængen har været nødvendigt at foretage randbeplantning af fyr og
birk og dertil i skellet til den offentlige sti roser, da disse
vokser hurtigt, medens de øvrige træer endnu er små.

I den anledning skal fredningsnævnet meddele, at nævnet ikke finder
grundlag for at dispensere fra bestemmelserne i Overfredningsnæv-
nets kendelse om forbud mod hegning, og om at der på grundene kun
må foretages spredt beplantnlng med de på stedet naturligt forekom-
mende vækster (gran, fyr og lyng). Den i strid hermed foretagne be-
plantning skal derfor fjernes.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 stk. 2 indbringes
for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af ansøge-
ren, Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfrednings-
forening og Nexø kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.
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REG. HR. -971 Y.oo
Fredningsnævnet

for
Bornholms amts fredningskreds

_ Dommerkontoret i Rønne
-Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. 53 9501 45

Sag nr. 50/1992

Den 1 8 JUNI 1992

KTAS
Industrivej 1
3700 Rønne.

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

+ bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til opsætning
af en møntboks ved skovkant i den nordlige del af parkeringspladsen
ved Udegårdsvejen i Poulsker på ejendom matr. nr. 121-ab Poulsker.

4t Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar
1967 vedrørende Strandmarksfredningen, efter hvilken der i det på-
gældende område ikke må ske ændringer i den bestående tilstand, og
bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse, badehuse og
lignende må ikke finde sted. Endvidere er området omfattet af na-
turfredningslovens skov- og strandbyggeliniebestemmelser.

I medfør af naturfredningslovens §~ § 46 og § 47 meddeler nævnet
herved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i overens-
stemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse.

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

så fremt

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 stk. 2 og § 58
indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm,
af Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfrednings-
forening og Nexø kommune samt nedennævnte skovejer.

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
delse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

tilla-
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Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov-4a Naturfredningsrådet, Bornholms Amt, Danmarks
ning, Nexø kommune og vurderingsrådet samt til
ejer af en del af den tilgrænsende skov.

Lorentzen

og Naturstyrelsen,
Naturfredningsfore-

Poul Erik Kofoed som



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
,.. Dommerkontoret i Rønne
• Damgade 4A, 3700 Rønne. tlf. 53950145

REG. NR. 1:; 7 \4 O 6

Sag nr. 62/1992

Den 1 O JULI 1992

Jes Mortensen
Kløvermarken 7
3730 Nexø.

GENPART til, Skov- og Nat urstyrelsen
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J.nr.
+ bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Oeres ejen-
dom matr. nr. 121-afl Poulsker, beliggende Røkjinkan 4, at opføre en
19 m2 stor carport udført med ydervægge af trykimprægneret træbeklæd-
ning og med fladt tag af lyse.PVC-trapezplader. Taget forsynes medtt trykimprægnerede sternbrædder på alle 4 sider.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Due-
odde, hvori bl.a. er bestemt, at ydre bygningssider skal fremtræde i
farver dannet af jordfarver eller hvidt, sort eller ved de nævnte far-
vers blanding, og at tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af
brændte røde eller sorte tegl eller græstørv.

I medfør af naturfredningslovens § 34 meddeler nævnet herved tilladel-
se til udførelse af det forelagte projekt i overensstemmelse med den
indsendte tegning og beskrivelse under hensyn til, at tagbeklædningen
dækkes af sternbrædder, og idet nævnet finder, at ydervæggenes farvett opfylder de hensyn, der har været afgørende for kendeIsens bestemmel-
ser herom.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 stk. 2 indbringes for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeri-
et, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommu-
ne.

Klagefristen er 4 uger
_\":lIRJMl191!3 klageberettigede .
, dkov- og l"latUl'stYj:ellie.u

J.nr. SN 121 l/lo -CJ<90f$
Akl.nr. -'b7'

fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågæl-
En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønneet Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. 53 95 01 45

REG. HR.
Sag nr. 65/ 1992 Modtaget I

Skov- og Natursryfl'llSerr

j l IIi I .".-.,'
I •..., I..) : !_J .... ' ....__

Den 1 O JULI 1992

Hans Hjorth
Stokkekildevej 15
3720 Aakirkeby.

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

+ bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejen-
dom matr. nr. 121-sq Poulsker, beliggende Skovduevej 9, Dueodde, at
opføre en 6 m2 stor tilbygning udført med ydervægge af trykimprægneret
træ og med fladt tag af sorte tagplader.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Due-
odde, hvori bl.a. er bestemt, at ydre bygningssider skal fremtræde i
farver dannet af jordfarver eller hvidt, sort eller ved de nævnte far-
vers blanding, og tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af
brændte røde eller sorte tegl eller græstørv. Der må på hver grund op-
føres en beboelse med ikke over 120 m2 bebygget areal og et udhus med
ikke over 30 m2 bebygget areal.

Ejendommen er bebygget med et 70 m2 stort sommerhus sammenbygget med
en 28 m2 stor carportjudhusbygning samt et fritliggende 4 m2 stort ud-tt hus. Tilbygningen sker til førstnævnte carport/udhus.

I medfør af naturfredningslovens § 34 meddeler nævnet herved tilladel-
se til udførelse af det forelagte projekt i overensstemmelse med den
indsendte tegning og beskrivelse, idet nævnet finder, at tagdækningen
og ydre bygningssiders farve opfylder de hensyn, der har været afgø-
rende for kendeIsens bestemmelser herom.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 stk. 2 indbringes for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeri-e l'vfiljøministeriet //

i·3kov-og Naturstyrelsen
J.nr. SNl~ lA- Ib(~00~ yf( \\ \' \..
Akt", b6 ;J.-\l1~



REG. NR. ?:> 1Aob~et-1 G o
Skov- og Naturstyrelser1Fredningsnævnet

for
Bornholms amts fredningskredse Dommerkontoret iRønne

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

Sag nr. 63/1992

Den 1 lt JULI 1992

Susanne Hansen og
Preben Johansen
Gefionsvej 8
3700 Rønne

GENPART til, Skov- og Naturstyrelsen
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J.nr.
+ 7 bilag

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at opføre
m2 stort fritidshus på' Deres ejendom matr. nr. 121-to

beliggende Skovduevej 21, Dueodde. Huset udføres med
i trykimprægneret fyr og med 25° sadeltag beklædt med

betontagsten.

et 100
Poulsker,
ydervægge
koralrøde

Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar
1967, der bl.a. bestemmer at ydre bygningssider skal fremtræde i
farver dannet af jordfarverne eller hvidt eller sort og at tagdæk-
ningen skal være af mørkegrå farve eller brændte røde eller sorte
tegl eller af græstørv.

Idet fredningsnævnet finder, at ydervæggene og tagdækningens farve
opfylder de hensyn der har været afgørende for de i Overfrednings-
nævnets kendelse fastsatte bestemmelser, har nævnet intet at ind-
vende imod det ansøgte, og meddeler derfor i medfør af natur-
fredningslovens § 34 tilladelse til projektet i overensstemmelse
med de indsendte tegninger og beskrivelsen.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 stk. 2 indbringes
for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljømi-
nisteriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og
Nexø kommune.

",- ... t•.'l".IElmmlsterIe
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 12-11 / b - COO&>
Akt. nr. 3 ~

Bil. 7



REG. NR. "37 \~ I (') O
OVERFR EDN INGSNÆVN ET Slotsmarken 15

2970 Hørsholm
Telefon 45 76 57 18 MØ

Carsten Hansen
Munkegårdsvejen 8
3730 Nexø

14. august 1992
J.nr.151-24

Fredningsnævnet for Bornholms Amts Fredningskreds har den 9. januar 1992 i
medfør af naturfredningslovens § 34, § 46 og § 47 meddelt tilladelse til
opstilling af en campingvogn til is m.v. i dagtimerne i perioden l. april
til 30. september på ejendommen matr.nr. 121-ab Poulsker , der udgør den
offentlige parkeringsplads ved Jomfrugård. Tilladelsen er begrænset til 5
år og er betinget af, at reklamering begrænses til selve campingvognen og
udføres efter amtets retningslinier.

Sagen er påk1aget tilOverfredningsnævnet af Poul Erik Kofoed, Strand-
marksvejen 7, 3730 Nexø, der som skovejer er klageberettiget i henhold til
naturfredningslovens § 47 stk. 3 jfr. § 58.

Det fremgår af sagen, at campingvognen agtes opstillet umiddelbart op til
parkeringspladsens nordskel, og at campingvognen om morgenen vil blive kørt
til parkeringspladsen og fjernet igen om aftenen.

Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967
vedrørende Strandmarksfredningen, i henhold til hvilken der i det på-
gældende område ikke må ske ændringer i den bestående tilstand og be-
byggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse, badehuse og lignende,
udstykning og erhvervsmæssig udnyttelse ikke må finde sted.

-- Mllj~mrnlste~l~t, J. nr. SN
\::2.\\ b ~(X)Cl ~ilD . 7 ÅUG. 1992
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Bornholms Amt har meddelt tilladelse til opstilling af campingvognen efter
planlægningslovens § 35. Afgørelsen blev påklaget af Poul Erik Kofoed samt
tre andre beboere i området. Planstyreisen har stadfæstet amtets afgørelse.

Bornholms Amt har overfor fredningsnævnet anbefalet, at der gives til-
ladelse på de meddelte betingelser, da der er et lokalt behov for kiosken
på parkeringspladsen ved den stærkt benyttede badestrand, og da kiosken ved
placering i skovbevoksningen ved parkeringspladsens nordskel ikke vil være
synlig fra stranden.

Nexø kommune har ligeledes anbefalet det ansøgte.

Poul Erik Kofoed har i sin klageskrivelse henvist til, at området i henhold
til fredningen af 9. februar 1967 ikke må anvendes til erhvervsmæssig
udnyttelse.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Bestemmelserne i Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 er ikke
til hinder for, at der kan meddeles dispensation i henhold til naturfred-
ningslovens § 34, såfremt det ansøgte ikke vil komme i strid med fred-
ningens formål.

Overfredningsnævnet finder, at der efter omstændighederne kan meddeles dis-
pensation på de af fredningsnævnet meddelte betingelser. Fredningsnævnets
afgørelse, der er enstemmig og meddelt efter besigtigelse, stadfæstes.

I sagens behandling har deltaget samtlige 11 medlemmer af Overfrednings-
nævnet. Afgørelsen er enstemmig.

Hedve~ hilsen

~eøsr#r
fm.



REG. NR. 371 L\ ·00
Fredningsnævnet

for
Bornholms amts fredningskreds

Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4A. 3700 Rønne, tlf. 53 9501 45

Modtaget i
Skov-og f\,atu;stvrCS~Ar.

- g FEB. 1993
Den

5/1993

- 8 FEB. 1993

Torben Nørregård
Anders Henriksensgade 2 B
2300 København S.

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

+ bilag

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres
ejendom matr. nr. 121-adø Poulsker, beliggende Flaskatjivijn 5, at
opføre et 124 m2 stort sommerhus, der udføres med ydervægge i tryk-

tt imprægneret træ og 15° sadeltag, beklædt med rødflammede eternit
tagplader.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmarken ved
Dueodde, hvori bl.a. er bestemt, at der på hver grund kun må opfø-
res en enkelt beboelse med ikke over 120 m2• bebygget areal samt et
udhus med ikke over 30 m2 bebygget areal. Ydre bygningssider skal
fremtræde i farver dannet af jordfarver eller hvidt, sort eller ved
de nævnte nævnte farvers blanding, og tagdækning skal være af mør-
kegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet
tt herved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i overens-

stemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse, idet nævnet
finder, at ydervæggenes og tagdækningens farve opfylder de hensyn,
der har været afgørende for kendeIsens bestemmelser herom samt på
vilkår, at arealet af den samlede bebyggelse ikke overstiger
150 m2, heri medregnet et eventuelt udhus.

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 indbringes
for Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-

/



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
_ Dommerkontoret i Rønne

Damgade 4A . 3700 Rønne

Telefon 56 95 01 45 : Fax 56 95 02 45

REG.NR. 37 \4 .od

Sag nr. 17/1993

Den 1 2 JULI 1993

Nexø kommune
Møllevænget 1
3730 Nexø.

GENPART til, Skov- og Naturstyrelsen
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J. nr. + b i l a g

Vedr. j.nr. 82.00.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at anlægge
180 parkeringspladser på et areal af ejendommen matr. nr. 121-af

'tt Poulsker, beliggende Skrokkegårdsvejen overfor Dueodde Vandrerhjem.

Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar
1967 om fredning af Strandrnarken. Fredningskendelsen indeholder for
det område ansøgningen vedrører bl.a. bestemmelse om, at der ikke
må ske ændringer i den bestående tilstand, dog således at der kan

. udlægges 2000 m2 til offentlig parkeringsplads.

Det er under sagen oplyst, at der idag er etableret ca. 65 parke-
ringspladser dækkende et areal på ca. 2600 m2• Dette antal parke-
ringspladser agtes udvidet til ca. 180 parkeringspladser dækkende et
a r e a l p å c a. 4 O O O m 2 f o r d e l't P å 2 o m r å d e r. P a r k e r in g s p l a d s e r n e tæ n -
kes efter kommunens endelige projekt udført uden belægning, således
at der blot sker opfyldning af huller. De enkelte parkeringsbase
markeres med få hvidmalede brosten, og selve parkeringsarealerne
afgrænses fra de øvrige arealer med et hegn i ca. 50 cm's højde ud-
ført af telefonpæle. Den eksisterende naletræsbevoksning søges be-
varet i videst muligt omfang. De sydligste 120 parkeringspladser
afgrænses efter kommunens endelige projekt mod nord af den i terræ-
net naturligt forekommende jordvold, der herved bevares.

Den sydligste del af parkeringspladserne vil tillige være omfattet
af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om strandbeskyttelseslinie.

I den anledning har Bornholms Amt ved skrivelse af 6. april 1993
meddelt tilladelse efter sidstnævnte bestemmelse til udførelse af

.1 \ , I G -o ('o 7-.
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projektet.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet
herved for sit vedkommende dispensation fra ovennævnte frednings-
kendelse til etablering af de ansøgte parkerlngspladser med den æn-
drede placering og pA vilkAr, at der mellem parkeringsbAsene i vi-
dest muligt omfang plantes træer til afskærmning, samt at parke-
ringspladsen indhegnes mod de omliggende arealer ved opsætning af
et lavt hegn som anført i projektet.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes
for Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening 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 til-
ladelse ma ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage ret-
tidig indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturkla-
genævnet bestemmer andet.

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms Amt og Danmarks Naturfredningsforening.

F. Schønnemann
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Arsdale Byggeforretning ApS
Indenmarken 24
3740 Svaneke.

GENPART til,
til unaerretning,
D. h. t. Deres skr. af
J. nr.

Skov- og Naturstyrelsen

+ bilag.
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at opføre
et 76 m2 stort fritidshus med 24 m2 terrasse heraf 10 m2 overdæk-
ket, samt et 6 m2 stort udhus på hver af Københavns Kommunes Ferie-
fonds ejendomme matr. nr. 121-aih og 121-aig Poulsker, beliggende
henholdsvis Røkjinkan 1 og Kattøgglan 1.

Det fremgår af sagen, at ejendommene er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmarken,
hvori bl.a. er bestemt, at bygninger ikke må opføres med kvistvin-
duer eller lignende, og ikke gives en højde på over 2,80 m regnet
fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes. Tagdæk-
ningen skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sor-
te tegl eller græstørv, og ydre bygningssider skal fremtræde i
jordfarver eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blanding.
Bygninger skal placeres nedenfor højdepunkter i terrænet.

Fritidshusene ønskes opført som vinkelhuse med forskudt ensidig 200

tJ taghældning, hvorved vestfacaden (vestgavlen) kommer til at fremstå
med en facadehøjde på ca. 4 m i en længde af ca. 2,5 m af husets
længde. Bygningerne agtes udført med ydervægge af trykimprægnerede
profilbrædder og med tag af grå eternit.,

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50 stk. 1 tilladelse til udførelse af det forelagte
projekt i overensstemmelse med de indsendte tegninger og beskrivel-
ser, idet farven på træværk og tagene findes at opfylde de hensyn,
der har ligget til grund for bestemmelserne i fredningskendelsen.

Nævnets afgørelse er enstemmig .
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Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskredse Dommerkontoret I Rønne
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Sag nr. 42/ 19 93 Moafageti .
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Den - 9 NOV. 1993

Mogens Madsen
Lillegård
Strandmarksvejen 9
3730 Nexø.

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

Overfor fredningsnævnet har De ansøgt om tilladelse til at til-
ti plante et 0,8 ha stort areal af ejendommen Lillegård, matr. nr.

47-b Poulsker, beliggende Strandmarksvejen 9, med juletræer.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandrnarken,
der bl.a. indeholder bestemmelse om, at ændringer i den beståen-
de tilstand ikke må finde steq. Dog kan den have- og landbrugs-
mæssige udnyttelse af arealerne fortsætte.

•
Ejendommen er en 27,2 ha stor landbrugsejendom, der ligger ved
sydsiden af Strandmarksvejen sydøst for Dueodde Golfbane. Area-
let, der agtes tilplantet, ligger umiddelbart syd for Strand-
marksvejen og vest for Lillegårds bygningskompleks. Ca. 70 m vest
for tilplantningsarealet ligger gravhøjen Skåningehøj, umiddel-
bart syd for Strandmarksvejen. I arealets vestskel findes et le-
vende hegn.

Skov- og Naturstyrelsen har ved skrivelse af 8. september 1993
udtalt, at tilplantningen bør respektere eller forbedre oplevel-
sen af den landskabelige sammenhæng med højen i det forholdsvis
flade landskab ved eventuelt at åbne en indsigtskile fra lande-
vejen øst for højen.

Bornholms
tilladelse
telseszone

Amt har ved skrivelse af 19. september 1993
efter naturbeskyttelseslavens bestemmelse om

omkring fortidsmindet på vilkår som foreslået

meddelt
beskyt-

af Skov-•
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og Naturstyrelsen, at der etableres en nærmere angivet indsigts-
kile fra landevejen øst for højen. Indsigtskilen må ikke tilplan-
tes.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet
herved for sit vedkommende dispensation fra ovennævnte frednings-
kendelse til tilplantning af arealet med juletræer på vilkår som
fastsat af Bornholms Amt og iøvrigt på betingelse af, at juletræ-
erne skoves, inden de når en højde på 3,5 m.

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 .• 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 og Nexø kommune .

. ' ._._\
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\ Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret I Rønne

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

Sag nr. 49/1993
Den ... 3 fEa. 1994

Gunni Mortensen
Kløvermarken 7
3730 Nexø.

REG. NR. 37- (L( _ O O
GENPART til, Skov- og Naturstyrelsen
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J.nr.

+ bilag.

121-afs

fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at opfø-
32,30 2 stor carport/redskabsbygning på ejendom matr. nr.
Poulsker, beliggende Røkjinkan 7.

Overfor
re en

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmarken,
hvori bl.a. er bestemt, at der på hver grund alene må opføres en
beboelse mec ikke over 12Q m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal
samt et udhus med ikke over 30 m2 bebygget areal. Tagdækningen
skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte
tegl eller græstørv, og ydre bygningssider skal fremtræde i jord-
farver eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blanding.

På ejendommen er der allerede opført et 107 m2 stort sommerhus.
Carporten agtes opført af trykimprægnerede stolper og dækket af
et sadeltag med 2Qo,s hældning. Taget beklædes med sorte 8-6
eternitplader.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af lov om natur-
beskytteIse § 50 stk. 1 meddeler tilladelse til udførelse af det
forelagte prpjekt i overensstemmelse med den indsendte tegning
og beskrivelsen på vilkår, at carport/redskabsbygningen ikke får
et bebygget areal, der overstiger 30 m2, idet farven på træværket
og taget iøvrigt findes at opfylde de hensyn, der har ligget til
grund for bestemmelserne i fredningskendelsen.

Nævnets afgøre~se er enstemmig.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN \ ':l. \ \ I <o - OOO~

Akt. nr. '-t 5



Fredningsnævnet
for

tI?rnhOlmS amts fredningskreds
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Sag nr. 28/1994
n

1 0'-NOV. 1994Den

X·Bent Larsen
Nørrevang 5
3740 Svaneke.

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

+ bilag

Overfor fredningsnævnet har De ansøgt om tilladelse til at opføre
en ca. 25 m2 stor carport med redskabsrum på Deres ejendom matr.
nr. 121-aby Poulsker, beliggende Gubbegårdsvejen 9.

Ejendommen, der er bebygget med et sommerhus på 150 m2, har et a-
real på 3.021 m2, og er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse
af 9. februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Dueodde, hvori
bl.a. er bestemt, at der på hver grund kun må opføres en enkelt
beboelse med ikke over 120 m2 bebygget areal samt et udhus med
ikke over 30 m2 bebygget areal.

Fredningsnævnet har i anledning af en tidligere indgivet ansøg-
ning den 26. oktober 1990 (sag nr. 74/1990) meddelt tilladelse
til at opføre det 150 m2 store sommerhus på vilkår, at der ikke
blev opført yderligere bebyggelse på grunden.

Carporten agtes udført med ydervægge i trykimprægneret træ og med
30° sadeltag beklædt med røde tegl.

Under hensyn til, at den tidligere meddelte tilladelse til at op-
føre sommerhuset udtrykkelig er s~et på vilkår, at der ikke opfø-
res yderligere bebyggelse på grunden, finder fredningsnævnet ik-
ke at kunne meddele dispensation fra Overfredningsnævnets oven-
nævnte kendelse til at opføre carporten med redskabsrummet, da

2ejendommen herved bebygges udover 150 m

,"')/1/1 r17('~'It~-((L .
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Bornholms Amt
Modtaget
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sagsbehandler:
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29 SEP. 199~

carport med udhus på matr. nr. 121aby, Poulsker.
»

Ved brev af 29.08.1994 har Nexø kommunes tekniske forvaltning for
Bent Larsen, Svaneke, søgt dispensation fra Overfredningsnævnets
kendelse af 09.02.1967 til at opføre en 26 m2 stor carport med
redskabsrum på ejendommen matr. nr. 121aby, Poulsker.
Ejendommen, der er 3021 m2 stor og bebygget med et 150 m2 stort
sommerhus, ligger i sommerhusområde i Strandmarken ca. 1,4 km NNØ
for Dueodde fyr.

Carporten ønskes opført 1,2 m fra husets østfacade, udfor ind-
gangsdøren.

Ovennævnte kendelse bestemmer bl.a., at der på hver grund må op-
føres en beboelse på 35-120 m2 og et udhus på max. 30 m2 •• Ejeren fik i oktober 1990 Fredningsnævnets tilladelse til at op-
føre et 150 m2 stort sommerhus, på vilkår at der ikke opføres
yderligere bebyggelse på grunden.

Tilladelsen skal ses i relation til, at nævnet i 1988 meddelte
tilladelse til opførelse af 17 sommerhuse i den vestlige del af
Strandmarken, hvert på 157 m2, på vilkår, at der ikke må opføres
udhus e på grundene.

på baggrund af ansøgninger om større byggeri end kendelsen tilla-
der foreslog Amtsrådet derefter ved brev af 02.11.1990 Nexø kom-
munalbestyrelse at rejse fredningssag og udarbejde lokalplan for
sommerhusområdet ved Dueodde, som var omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 09.02.1967.

Det fremgik af brevet, at det er Amtsrådets opfattelse, at det
vil være hensigtsmæssigt at fredningsbestemmelserne for de ca 540



2.

sommerhusejendomme i Strandmarksområdet i Nexø kommune bliver op-
hævet og erstattet med en lokalplan, i ligheQ7med hvad der blev
gennemført for Strandmarksområdet og Sømarksområderne i Aakirkeby
kommune i 1980. Det betyder at hverken amtskommunen eller fred-
ningsnævnet skal indblandes i byggesager i området.

Det fremgik desuden, at amtsrådet finder at de landskabelige og
fredningsmæssige forhold i området ikke vil blive væsentligt til-
sidesat ved en ændring af det bebyggede areal fra 120 m2 til
f.eks. 160 m2 eller til 10% af nettogrundarealet.

Kommunen har med nærværende sag oplyst, at lokalplanforslaget
ventes offentliggjort i første halvdel af 1995, og skal ledsages
af et fredningsforslag med henblik på at sikre harmoni mellem 10-
kalplanens og fredningens indhold.

•
Ejeren har i 1993 og 1994 fået afslag af kommunen på ansøgninger
om tilladelse til at opføre en carport med udhus på grunden, men
under hensyn til at der fortsat ikke kan siges noget om tidspunk-
tet for lokalplanens endelige vedtagelse, anmoder kommunen herved
om dispensation fra kendelsen til at opføre den 26 m2 store car-
port med udhus som ansøgt.

Amtsrådet anbefaler på baggrund af ovenstående Fredningsnævnet at
nægte tilladelse for ikke at foregribe fredningssagen og lokal-
planen.

Ved sagens behandling (i Teknik- og Miljøudvalget) ønskede et
medlem at meddele tilladelse under hensyn til at behandlingen af
lokalplanen har taget så lang tid og under hensyn til at de store
grunde efter medlemmets opfattelse burde udnyttes bedre ved for-
øgelse af bebyggelsen .

./. Kopi af sagens akter vedlægges.

Med venlig hilsen

• ~ tU,LaUr
Biarne Westerdahl

udvalgsformand Poul Veise
forvaltningschef
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tt' OverfJr fredningsnævnet har De ansøgt om tilladelse til at opfø-
re en 8 m2 stor tilbygning til det eksisterende sommerhus på De-
res ejendom matr. nr. 121-ta Poulsker, beligggende Sandløbervej

25. Ds har endvidere ansøgt om tilladelse til at opføre en 12 m
stor overdækket terrasse samt et 6 m2 stort redskabsskur på samme
ejendom.

Ejendommen, der er 2500 m2 ~~or, er i forvejen bebygget med et
49 m2 s~~~~ sommerhws med ~ _~rvægge beklædt med blokhusbrædder,
malet i ,ienholdsvis blå og ::,~nne pastelfarver) og med tag af
grå bølgee:8rnit.

tt Det fremgår af sage,. a~ ejer.commen er omfattet af en frednings-
deklaration lys t den 20. j u~.: :965, der bI. a. i ..deholder bestem-
melser oln bebygselsens udfc:-'-;:;",_ng, farvevalg , tas.::ækning m. v. Der
er endvi~=re tru~fdt bestemm9l~e om byggelinier, hvorefter bebyg-
::talser. s",a.l.nJlc.6s mindst 23 .;]fra veJ,uidten. De~ er vedrørende
fj=vevalge~ og t3gdækningen særlig bestemt, at ya~e bygningssider
~~3l f~9m~r3je i jordfarver el.l.sr hvid~, sortel::r ved de nævnte
~'rve"':"- l-. 1 " ....-:ins -l"''''- :1 være af mørkegrå farve

.;l':' . -. - _r græstørv .

.~der besigtigelsen er det konstateret, at den ansøgte 8 m2 store
~ilbyg1in: til sommerhuset allerede var opført, iaet en sydvendt

_ overdækket terrasse med tag af klare plastplader var fjernet og
tf')indsnittet i bygningen fyldt ud med v~gge beklæat med blokhus-

brædder som det eksisterende sommerhus der herefter fremtrådte

I

/~ fI Ilf COOl



,tt ansøgte overdækkede terrasse meddeler nævnet derimod afslag, da
terrassen i givet fald vil skulle opføres i strid med byggelini-
en, ligesom deklarationens bestemmelse om tagdækning ikke vil
kunne overholdes.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter lov om naturbe~kyttelse § 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 Na~urklagenævnet af ansøgeren, offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignen-
de, 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.

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 og Nexø kommune.

F. Schønnemann
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•
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at afhol-
de et motionsløb ved Dueodde den 18. juli 1995.

I ansøgningen er oplyst, at løbet skal foregå på offentlige og
private veje, stier og skovarealer, stranden og eventuelt udyrke-
de arealer ved Dueodde i overensstemmelse med et medsendt kort.

Klitarealerne ved Dueodde er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 22. oktober 1966 samt Overfredningsnævnets af 9. fe-
bruar 1967, der bl.a. indeholder bestemmelser om offentlighedens
adgang til at færdes i området til fods samt forbud imod bl.a.
afspærrende foranstaltninger og anvendelse af transportable radi-
oer og lignende.

• Da det pågældende arrangement ikke ses at stride mod fredningsbe-
stemmelserne, særlig under hensyn til arrangementets rent midler-
tidige karakter, har fredningsnævnet intet at indvende mod det
ansøgte.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt kræves tilladelse
fra andre myndigheder til gennemførelsen af arrangementet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

F. Schønnemann

\ ~ \I \ ~-oc<:) -g
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Jørn Tindborg
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Deres ref.: Vor ref.: Dato:
'2 O JAN, 199504.11G01 8-70-51-8-405-9/94

bt834ht. jt

Vi har i dag skrevet følgende til Nexø kommune, Møllevænget l,
3730 Nexø:

"Motionsløb i Dueodde-området.

Motionsløbet ved Dueodde behøver ikke Amtets tilladelse.

Kommunens tekniske forvaltning sendte den 12. januar en ansøgning
hertil fra ETAPE BORNHOLM v/Claus Clausen, Smallesund 73, 3700
Rønne.

ETAPE BORNHOLM søger tilladelse til at afholde et motionsløb ved
Dueodde den 18. juli.

Ansøgeren oplyser, at løbet skal foregå på offentlige og private
veje og stier, skovarealer, stranden og eventuelt udyrkede area-
ler ved Dueodde.

Det ansøgte kræver ikke tilladelse fra Amtsrådet efter Lov om
planlægning eller Naturbeskyttelsesloven. (
Bekendtgørelse nr. 574 af 25. juni 1992 om offentlighedens adgang
til at færdes og opholde sig i naturen indeholder blandt andet
følgende bestemmelser, som kan få betydning for det ansøgte:

Strande:
§ 2 Færdsel er kun tilladt til fods.

Skove:
§ 7 Sports arrangementer kræver ejerens tilladelse.

Udyrkede arealer:
§ 20 Sports arrangementer kræver ejerens tilladelse.

Veje og stier i det åbne land:
§ 26 Færdsel er tilladt til fods og på cykel. Ejeren kan dog af-tt spærre vejen i visse tilfælde.

:.t~~::~::::~~~:~~;{'
, ,
I ;
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4t Ordensregler:
§ 28 på strandbredder, i skove, på udyrkede arealer og på veje og

stier i det åbne land er det ikke tilladt at opstille telte,
at benytte højttalere eller at benytte projektører eller andet
stærkt lys m.m.

Arealerne er omfattet af to fredningsdeklarationer, som Fred-
ningsnævnet administrerer.

Vi har meddelt Fredningsnævnet, at det ansøgte efter vor opfat-
telse ikke er i modstrid med fredningsdeklarationerne.

Det ansøgte kræver formentlig også tilladelse fra politiet efter
Færdselsloven.

Vi har sendt en kopi af brevet til Fredningsnævnet og
ansøgeren.",

hvilket herved meddeles •••/. Vi vedlægger en kopi af ansøgningen.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelser af 4. juli
1936 og 9. februar 1967.

Det ansøgte er ikke i modstrid med de to kendelser.

Med venlig hilsen

(,~~ .
ørn Tindbor

~Sbehandler

•

,
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Overfor fredningsnævnet har Nexø kommune ansøgt om tilladelse
.. til at anlægge en gangsti over ejendommene ejendommene matr. nr.

121-pc og 204 Poulsker, hvorved den fredede grusgrav på ejendom-
men matr. nr. 204 forbindes med Pilegårdsvejen.

Det er hensigten herved dels at lette offentlighedens adgang fra
Pilegårdsvejen til den fredede grusgrav, dels at tilskynde færds-
len til grusgraven til at anvende stien og ikke terrænet på de to
naboejendomme matr. nr. 121-xm og 121-pc til gene for disse ejen-
dommes ejere.

.. Ved projektet vil der ske retablering af en eksisterende sti over
ejendommen matr. nr. 121-pc Poulsker, tilhørende firmaet Averhoff
& Co. A/S, samt anlæg af en ny sti på den østlige og nordlige del
af ejendommen matr. nr. 204 smst., tilhørende Nexø kommune .• På
sidstnævnte ejendom ligger en grusgrav, der i vinterhalvåret er
vandfyldt og dermed vanskelig passabel, især langs det østlige
skel.

Ejendommen matr. nr. 204 er omfattet af en fredningsdeklaration
lyst den 20. juli 1965, hvori bl.a. bestemmes, at den bestående
tilstand af ~realet ikke må ændres, at offentligheden har adgang
til arealet og kan anvende dette til parkering, og at kommunen må
grave grus.

Matr. nr. 121-pc er ikke omfattet af nogen konkret fredningsbe-
I ~ stemmeIse, men der er den 31. august 1970 lyst en deklaration på" .
:J~.i0min~tiRiOt! omme n , der indrømmer off ent l i ghe den r et t il "færdsel t il
3kov- Q~ Naturstyrelsen
J.nr. SN \:=l. \ \ I Co - O 00 l Bil. l
Akt. nr. \ () C



• grusgraven på matr. nr. 204 ad den på vedlagte kort viste vej .
Vedligeholdelse, rydning o.l. af vejen er (ejeren) uvedkommende".
Fredningsnævnet er indsat som påtaleberettiget.

•

Ejeren af matr. nr. 121-pc har protesteret mod det påtænkte sti-
anlæg og har samtidig anmodet nævnet om at tillade, at servitut-
ten om færdselsret i ovennævnte deklaration lyst den 31. august
1970 ophæves. Til støtte for de fremsatte anmodninger har ejeren
af matr. nr. 121-pc anført, at stien ikke siden juni 1974, hvor
den daværende indehaver af det selskab, der nu ejer matr. nr.
121-pc, erhvervede ejendommen, har været benyttet af offentlighe-
den med det resultat, at stien er tilgroet. Ejerne af matr. nr.
121-pc har en indirekte nedlagt stien over ejendommen ved at lade
denne gro til, og den servitutberettigede, offentligheden, har
uden indsigelse i over 20 år affundet sig med at benytte en al-
ternativ vej til grusgraven. Det er således opfattelsen, at ser-
vitutten om færdselsret er bortfaldet ved stiltiende aftale, hævd
eller passivitet. Anmodningen om en genetablering af stien er
heller ikke fremsat af de servitutberettigede, men af ejeren af
naboejendommen matr. nr. 121-xm, Søren Hetland Basse, der ønsker
at undgå færdsel over egen grund. Det er derfor spørgsmålet, om
de servitutberettigede har et egentligt ønske om at benytte en
sti over matr. nr. 121-pc.

•
Søren Hetland Basse, der siden 1986 har været ejer af matr. nr.
121-xm, har heroverfor gjort gældende, at han og offentligheden,
sålænge han har været ejer af ejendommen, har benyttet færdsels-
retten over matr. nr. 121-pc. Han har derfor bestridt, at stien
over samme ejendom er nedlagt ved tilgroning, idet kun en mindre
del af samme er groet til.

Fredningsnævnet skal indledningsvis bemærke, at spørgsmålet om
anlæg af en sti på den fredede ejendom matr. nr. 204 alene skal
afgøres ud fra, om et sådant stianlæg strider mod fredningens
formål eller mod naturbeskyttelsesloven iøvrigt. Nævnet finder
ikke, at det ansøgte stianlæg på matr. nr. 204 vil stride mod
fredningens formål eller naturbeskyttelsesloven iøvrigt, og med-
deler derfor i medfør af nturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1 til-
ladelse til det ansøgte stianlæg på matr. nr. 204.



•

•

For såvidt angår spørgsmålet om offentlighedens ret til færdsel
på matr. nr. 121-pc til grusgraven matr. nr. 204~ der er fastlagt
ved servitutten lyst den 31. august 1970, bemærkes, at stianlæg-
get på matr. nr. 204 forudsætter, at stien kan videreføres på
matr. nr. 121-pc. Denne forudsætning er opfyldt ved nævnte færd-
selsretsservitut. Der er ikke overfor nævnet fremført omstændig-
heder, der giver nævnet anledning til at overveje at medvirke til
en ophævelse af servituttet angivet som nr. 10 i den den 31. au-
gust 1970 lyste deklaration. Nævnet har herved lagt vægt på, at
det ikke er godtgjort, at retten til færdsel er udnyttet i et
vist omfang siden juni måned 1974, at stien, bortset fra den
vestligste del af samme, fortsat er farbar, og at deklarationen
lyst den 31. august 1970 reelt indeholder bestemmelser, som na-
turligt blev optaget i egentlige fredningsdeklarationer, og som
må antages at varetage samme formål som sådanne deklarationer.
Nævnet finder det derfor betænkeligt at antage, at færdselsretten
skulle være bortfaldet ved stiltiende aftale, hævd eller passivi-
tet.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Nævnets afgørelse om tilladelse til stianlæg på matr. nr. 204
• Poulsker 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.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves til-



tt ladeIse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Nævnets afvisning af at medvirke til udslettelsen af servitut nr.
10 i den den 31. august 1970 lyste deklaration på matr. nr.
121-pc kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening, Søren Hetland
Basse og advokatfirmaet Kromann & Munter.

----• F. Schønnemann

•
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Overfor fredningsnævnet har Forsvarsstaben ansøgt om lovliggøren-
de tilladelse til et uden nævnets tilladelse allerede opført an-
tenneanlæg på lejede arealer af ejendommene matr. nr. 27-a Poul-
sker (Skrokkegård) og 28-a og 28-g Poulsker (Duegård) .

Det fremgår af sagens oplysninger, at Forsvarsstaben har lejet et
30.075 m2 stort areal af ejendommen matr. nr. 27-a og et 3958 m2
stort areal af ejendommen matr. nr. 28-a og 28-g Poulsker. På
førstnævnte ejendom er der opstillet et antal ca. 2 m høje anten-
ner på fundamenter af fliser, medens der på sidstnævnte arealer
er opstillet et mindre antal ca. 13 m høje antenner af stål. Beg-
ge anlæg er indhegnet. Opstillingen af antenneanlæggene er efter
det oplyste sket i foråret 1994 uden forudgående ansøgning til
bygningsmyndighederne, Bornholms Amt eller fredningsnævnet.

Ejendommene er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9.
februar 1967, hvorefter der ikke må ske ændringer i den bestående
tilstand og ikke finde byggeri sted udover genopbygning og udbyg-
ning af bestående landbrugsbygninger.

Bornholms Amt har ved skrivelse af 19. juni 1995 givet landzone-
tilladelse, dispensation fra naturbeskyttelseslovens skovbyggeli-
niebestemmelse, tilladelse efter vejloven og tilladelse efter
planloven på nærmere angivne vilkår. Amtsrådet har samtidig ind-
givet politianmeldelse mod Forsvarsstaben for at have opført an-
lægget uden tilladelse.

,/
I



4t I den anledning meddeler fredningsnævnet i medfør af lov om na-
turbeskyttelse § 50 stk. 1 dispensation til de allerede opførte
antenneanlæg. Nævnets tilladelse er begrænset til 31. august 2003,
hvor Forsvarsstabens længstløbende lejekontrakt vedrørende area-
lerne udløber. Tilladelsen gives på vilkår, at alle faste anlæg
fjernes, og at arealerne efterbehandles, således at de igen kan
bruges til jordbrug, når anvendelsen til antenneanlæg ophører,
arealerne skal være ryddet og efterbehandlet 1 år efter, at an-
venvendeisen til antenneanlæg er ophørt, dog senest den 31. au-
gust 2004. Nævnet skal samtidig påtale, at anlæggene er opstillet
uden fredningsnævnets forudgående tilladelse.

Nævnets afgø~else er enstemmig.

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.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves til-
ladelse fra andre myndigheder.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

F. Schønnemann
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MILJØ & ENERGI
MINISTERIET

Birthe og Jan Holm
Sandmarksvej 16
Muleby
3700 Rønne

SKOV- OG
NATURSTYRELSEN

REG. NR. 3~' 4.00
Landskabskontoret
J.nr. SN 1214/6-0001
Ref. Lisbeth Toft-Pe-
tersen

•
Den 28. august 1995

Klage over fredningsnævnets afslag på ansøgning om tilladelse
til opførelse af overdækket terrasse på ejendommen matr. nr.
121-ta Poulsker .
Afgørelse.
Skov- og Naturstyrelsen stadfæster hermed fredningsnævnets
afslag på ansøgning om tilladelse til at opføre en ca. 12 m2 stor
overdækket terasse på den ovennævnte ejendom.

Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er truffet i medfør af § 78
stk. 2 og § 85 i naturbeskyttelsesloven, lov nr. 9 af 3. januar
1992, jf. § 16, stk. 1, nr. 24 i bekendtgørelse nr. 217 af 21.
marts 1994 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Skov- og
Naturstyrelsen.

Redegørelse for sagen.

•
Den 22. november 1994 har De gennem Nexø Kommune ansøgt Fred-
ningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds om tilladelse til
at udvide det eksisterende sommerhus på den ovennævnte ejendom
med en tilbygning på 8 m2, at opføre en overdækket terrasse på 12
m2 syd for tilbygningen med blokhusbrædder forneden og tag af
klare plastplader samt opføre et redskabsrum på 6 m2 øst for det
eksisterende sommerhus i en lysning i bevoksningen.

Den pågældende ejendom er omfattet af en fredningsdeklaration,
tinglyst den 20. juli 1965. Deklarationen indeholder bl.a.
bestemmelser om bebyggelsens udformning, farvevalg m.v. samt en
bestemmelse om byggelinie 25 meter fra vejmidten, som vist på
det til deklarationen hørende kort.

Det fremgår af sagen, at det eksisterende sommerhus på ejen-
dommen er opført i henhold til byggetilladelse af 21. september
1972. Sommerhuset er fejlagtigt opført i strid med den oven-
nævnte fredningsdeklaration, idet op mod halvdelen af huset
ligger inden for den tinglyste byggelinie. Det fremgår videre af

Skov- og Natursryrelsen

Hara/dsgaåe 53

2100 K"benhavN ø
T/f. 39 4720 00

Fax 39 27 9899
Te/ex 21485 nature åk
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sagen, at Nexø Kommune ikke havde været opmærksom på den for-
kerte afsætning af sommerhuset i forbindelse med udstedelsen af
byggetilladelse i 1972.

Fredningsnævnet har i anledning af Deres ansøgning afholdt møde
og besigtigelse den 6. februar 1994.

Nævnet konstaterede da, at den ansøgte tilbygning til sommer-
huset allerede var opført.

Den 17. februar 1995 har fredningsnævnet meddelt dispensation
fra fredningsdeklarationen til bibeholdelse af den opførte
tilbygning. Nævnet har endvidere meddelt, at man ikke har noget
at indvende mod opførelse af redskabsskuret, såfremt deklara-
tionens bestemmelser om farvevalg m.v. overholdes.

.. Nævnet har derimod meddelt afslag på Deres ansøgning om til-
ladelse til opførelse af den overdækkede terrasse, som i givet
fald vil skulle opføres indenfor den tinglyste byggelinie.

Med brev af 13. marts 1995 har De indbragt fredningsnævntes
afgørelse for Naturklagenævnet, der har videresendt klagen til
behandling i Skov- og Naturstyrelsen.

De har bl.a. anført, at De overtog ejendommen for ca. 4 år
siden. Siden overtagelsen har De haft til hensigt at udvide
huset med ca. 8m2 ved inddragelse af den tidligere overdækkede
terrasse og opføre en ny overdækket terrasse i tilslutning til
stuen. Det var først i forbindelse med byggesagsbehandlingen i
Nexø Kommune i 1994, at det blev konstateret, at det oprindelige
sommerhus er opført i strid med deklarationens byggeliniebe-
stemmelse.

De har endvidere gjort gældende, at i hvert fald endnu et som-
merhus på vejen er opført indenfor byggelinien.

Begrundelse for Skov- og Naturstyrelsens afgørelse.
på baggrund af de i sagen foreliggende oplysninger har styrelsen
ikke fundet grundlag for at ændre fredningsnævnets afgørelse,
der herefter stadfæstes.

styrelsen finder således ikke, at det kan tillægges vægt, at
sommerhuset - ved udstedelsen af byggetilladelsen i 1972 - fejl-
agtigt blev placeret i strid med byggeliniebestemmelsen i de-
klarationens pkt. 5.

Eventuel ændring af fredningsdeklarationens byggeliniebestemmel-
se - som De er inde på i klagen - skal i givet fald ske ved
rejsning af ny fredningssag i medfør af reglerne i naturbeskyt-
telseslovens kapitel 6. Styrelsen skal specielt pege på § 33
stk. 3, hvorefter fredningssag kan rejses af miljøministeren,
amtsrådet, kommunalbestyrelsen eller Danmarks Naturfrednings-
forening.



3

Klagevejledning.
Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er endelig. Der kan derfor
ikke klages til andre administrative myndigheder.
Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Det skal i så fald ske
inden 6 måneder fra modtagelsen af denne afgørelse. Det fremgår
af naturbeskyttelseslivens § 88, stk. 1.

Me venlig hils~n ~
, I --! )0~ (;/; J1(- {~

.. Lisbeth Toft-Petersen

Kopi til orientering:
Bornholms Amt
Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds
Naturklagenævnet
Danmarks Naturfredningsforening



Fredningsnævnet
't for

~rnholms amts fredningskreds
• Dommerkontoret i Rønne

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

Sag nr. 41/ 1995
Den 2 7 OK1. 1995

Mogens Lindhard
Smidstrupvang 2
2950 Vedbæk.

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

+ bilag.

• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres
ejendom matr. nr. 121-zp Poulsker, beliggende Kjøddtynjan 7, at

2opføre et 187 m stort sommerhus.

Der er ikke i forbindelse med ansøgningen fremsendt tegninger
til nævnet, ligesom sommerhusets placering på grunden heller ik-
ke er angivet.

Ejendommen, der er på 2.509
sommerhusområde.

2m , er ubebygget og beliggende i et

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmarken

• og af en fredningsdeklaration tinglyst den 20. juli 1965. Ifølge
kendelsen og deklarationen må der på hver grund kun opføres en

2beboelse med ikke over 120 m bebygget areal samt et udhus med
ikke over 30 m2 bebygget areal. Kendelsen og deklarationen inde-
holder endvidere bestemmelser om bygningers afstand til skel og
tilstødende veje samt om bebyggelsens udformning, herunder tag-
dækning, farver på ydre bygningssider. Nexø kommune har over for
nævnet anbefalet, at der meddeles tilladelse til det ansøgte pro-
jekt, idet kommunen har henvist til, at der nu er udarbejdet et
lokalplanforslag, som tillader en bebyggelsesprocent på 10, hvil-
ket konkret vil muliggøre et etageareal på 250 m2.

Mil imm01sterieteSkov-og Naturstyrelæn ~
J.nr. SM \ '2 \l l~-C' C' C' I r.\11.

"'Id. nr.



Bornholms Amt har ikke kunnet anbefale, at der blev meddelt den ~
ansøgte dispensation.

Nævnet har blandt andet i to tidligere sager (sag nr. 74/1990 og
sag nr. 103/1990) henholdsvis meddelt dispensation til opførelse
af et 150 m2 stort sommerhus og tilkendegivet, at man var ind-
stillet på at meddele en sådan dispensation, i begge tilfælde på
vilkår, at der ikke måtte opføres et udhus.· Den omstændighed,
at der er udarbejdet et lokalplanforslag, hvis gennemførelse for-
udsætter, at der rejses fredningssag om ophævelse af bebyggelses-
bestemmelserne i Overfredningsnævnets kendelse og deklarationen,
giver ikke nævnet anledning til at ændre praksis. Nævnet medde-
ler derfor i medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 dis-
pensation fra Overfredningsnævnets ovenfor anførte kendelse samt
den nævnte fredningsdeklaration tilat opføre et indtil 150 m2
stort sommerhus på vilkår, at der ikke opføres et udhus samt på
vilkår, at fredningskendelsens og fredningsdeklarationens bestem-
melser om afstandskrav og bebyggelsens udformning, herunder tag-
hældning, tagbeklædning samt farvevalg på ydre bygningssider
overholdes. Byggeriet må ikke påbegyndes, før nævnet har god-
kendt sommerhusets placering på grunden.

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 ansøgeren, offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignen-
de, 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



,}tt rettidig indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Na-
turklagenævnet bestemmer andet.

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 og Nexø kommune.

F. Schønnemann

•



Fredningsnævnet
for

aBornholms amts fredningskreds
• Dommerkontoret i Rønne

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

·6fJ4.00
Sag nr. 49/1995

- 4 DEC. 1995Den

Hans Møller
Dueoddevej 8
3730 Nexø.

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

j!<:Ov-'Jq Naturstyrelsen

De har overfor fredningsnævnet ansøgt om tilladelse til
te solfangere på taget af servicebygningen til Dueodde
matr. nr. 121-ep Poulsker, beliggende Duegårdsvej 2.

at opsæt-
Camping,

.-.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en frednings-
deklaration lyst den 1. juli 1967, der udlægger det pågældende
areal til campingplads og bestemmer, at den nødvendige bebyggelse
kan opføres efter tegninger godkendt af fredningsplanudvalget,
hvis kompetence nu er overtaget af Bornholms Amt. Ved bebyggelsen
skal iagttages nærmere regler, bl.a. højde og afstand til skel,
farver på ydre bygningssider og tagdækning. Om sidstnævnte er be-
stem~, at tagdækningen skal være af mørkegrå farve eller af
brændte røde eller sorte tegl eller græstørv.

Bornholms Amt har ved skrivelse af 6. april 1995 meddelt tilla-
delse til at opføre bordtennisrum, svømmebassin og den omtalte
servicebygning.

Under nævnets besigtigelse den 21. november d.å. konstateredes
det, at servicebygningen allerede var opført, og at taget var et
20° sadeltag af sorte eternitplader. Såvel denne tagbeklædning
som opsætning af solfangere kræver nævnets tilladelse.

I den anledning meddeler fredningsnævnet i medfør af lov om na-
turbeskyttelse § 50 stk. 1 dispensation fra fredningsdeklaratio-
nen lyst den 1. juli 196~ til tagdækning med sorte eternitplader
og opsætning af soljrpngere i overensstemmelse med de indsendte

Miliøministeriet
Skov- 02 NAtu~
, .,. /:(; J /~ - co o / BIL

; -



tegninger og beskrivelsen.

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.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves t~l-
ladeIse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

~ F. Schønnemann

•
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· .
MILJØ & ENERGI

MINISTERIET

Mogens Max Christensen
Langs Hegnet 31
2800 Kgs. Lyngby

SKOV- OG
NATURSTYRELSEN

Landskabskontoret
J.nr. SN 1213/6-0001
Ref. Lisbeth Toft-
Petersen

Den 30. januar 1996

4t Klage over Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds afgørel-
se vedr. skiltning på ejendommene matr. nr. 121 ae og 121 el Poul-
sker.

~
Den 5. decmber 199~ har Fredningsnævnet for Bornholms amts frednings-
kreds truffet afgørelse vedr. skiltning på de ovennævnte ejendomme,
som er omfattet af fredningsdeklaration, lyst den l. juli 1967.

Med brev af 2. januar 1996 har De påklaget afgørelsen.

Naturklagenævnet har sendt klagen og fredningsnævnets sagsakter til
Skov- og Naturstyrelsen, der varetager behandlingen af sagen og
træffer afgørelse.

Styrelsen skal i den anledning meddele, at Deres klage ikke kan
behandles, da De ikke er klageberettiget.

Kredsen af klageberetigede er som fastlagt i naturbeskyttelseslovens
§ 86:
l) Adressaten for afgørelsen
2) offentlige myndigheder
3) Danmarks Naturfredningsforening
4) lokale foreninger og lignende, der" har en væsentlig interesse i
afgørelsen.

Naboer og andre, som har en individuel interesse uden at være an-
søger, er ikke klageberettiget.

Klagevejledning
Skov- og Naturstyrelsens afgørelse om afvisning af klagen er endelig.
Der kan derfor ikke klages til andre administrative myndigheder.

Skov- og Naturstyre/sen
HaralJsgaJe 53
2100 København ø
Tlf. 39 4720 00
Fax 39 27 98 99

Te/ex 21485 nature dk



•
• . .

MILJØ & ENERGI
MINISTERIET

Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Det ~~-DGså fald ske
inden 6 måneder fra modtagelsen af denne afgør~R~~EÆremgår af
naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.

Kopi til orientering:

Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds
Bornholms Amt
Nexø Kommune
Grundejerforeningen Dueodde, v/formanden Erik Holm, Pilestræde 23,
3700 Rønne
Danmarks Naturfredningsforening
Naturklagenævnet .

Skov- og Naturstyrelun
Haraltlsgade 53
2100 Køb,enhavn ø
Tlf 39 4720 00
Fax 39 27 98 99
Telex 21485 nature dk



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne

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

14/1996 Modtaget I
Skov- og NaturstyrelSen

.~ .~ !'Y1A.i 1996Den 30.04.96

Dansk Volleyball Forbund
v/Peter Kure
Pilebroen 20
3770 Allinge.

GENPART til, Sko v- og Nat urst yrels en
til underretning.
O. h. t. Deres skr. af
J. nr.
+ bilagx

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at afhol-
de et beachvolley-stævne ved Dueodde den 15. og 16. juni 1996.

I ansøgningen er det oplyst, at stævnet skal foregå på stranden
syd for Dueodde Camping og Vandrerhjem, og at man søger tilladel-
se til:

- at
- at

og
- at
- at• - at
- at

- at afmærke 14 boldbaner hver på 9 x 18 m samt et 3 m bredt are-
al uden om hver bane,

opstille 2 telte på hver 36 m2 til stævnets afvikling,
opstille et 300 m2 stort telt til salg af drikkevarer m.v.
til afholdelse af beachparty,
anvende højttaleranlæg,
opstille reklamebander omkring center court-banen,
opstille flag, bannere og resultattavle m.v., og
køre stranden i forbindelse med opstilling og nedtagning.

Endvidere søges der om tilladelse til eventuelt at harve sandet
på enkelte baner i samarbejde med Nexø kommunes tekniske forvalt-
ning.

Stranden ved Dueodde er omfattet af fredningsnævnets kendelse af
4. juli 1936, der bl.a. bestemmer, at campering, teltslagning og
båltænding kræver ejerens tilladelse, samt at fredningsnævnet kan
fastsatte yderligere indskrænkende og regulerende bestemmelser
for brugen af området. Området er endvidere omfattet af Overfred-

~ ningsnævnets kendelse af 9. februar 1967, der bl.a. indeholder
~i7og Energiministeriet
)kov- og Naturstyrelsen /
.nr. SN 1996· \ l \\ r l. -,-'C' c/) eif.
,kt. nr. I .



bestemmelser om offentlighedens adgang til at færdes i området tt)
til fods samt forbud mod motorkørsel, campering, teltslagning,
brug af ild, afspærrende foranstaltninger samt anvendelse af
transportable radioer o.l.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet
herved tilladelse til det ansøgte arrangement på vilkår, at der
ikke sker ændringer i terrænet, og at retablering foretages i
fornødent omfang. Nødvendig kørsel på stranden i forbindelse med
opstilling og nedtagning af materiel samt eventuel harvning af
enkelte baner på standen må alene finde sted efter Nexø kommunes
anvisning.

'Nævnets afgørelse er enstemmig.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves til-
ladelse fra andre myndigheder til gennemførelsen af arrangemen-
tet, ligesom en organiseret aktivitet som den ansøgte efter be-
kendtgørelse nr. 574 af 25. juni 1992 om offentlighedens adgang
til at færdes og opholde sig i naturen, forudsætter grundejerens
tilladelse.

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.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

F. Schønnemann
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Bornholms Amt

Modtaget

1 9 APR. 1996

3700 Rønne

Retten i Rønne
Teknisk Forvaltning
østre Ringvej 1

DK·3700 Rønne

Tlf. 56952123

Fax 56952142

Fredningsnævnet for Bornholms
amts fredningskreds
Damgade 4A

Sagsbehandler:
Jørn Tindborg
56952124 klartone 215

Deres ref.: Vor ref. :
8-70-51-6-405-3/94
po12laf.adm/jt

Dato: 1 8 APR. 1.~a6

tt Udtalelse om forhold til fredningsdeklaration m.v.

Ansøgning fra Nexø kommune af 15. marts.
Ansøger: Dansk Volleyball Forbund, Bornholm, v/Peter Kure, Pile-
broen 20, 3770 Allinge
Ejendommen:
Matr. nr.:
Beliggenhed:
Zonestatus:
Ansøgningen:
Forbundet søger tilladelse til at afholde et Beachvolley-stævne
på Dueodde Strand den 15. og 16. juni.
Forbundet oplyser, at stævnet skal foregå på stranden ud for Due-
odde Camping og Vandrerhjem, og at man søger tilladelse til

at afmærke 14 boldbaner,
- at opstille 2 telte til stævnets afvikling,
- at opstille et stort telt til salg af drikkevarer m.m.,
- at anvende højttaleranlæg,
- at opstille reklamebander omkring en bane,
- at opstille flag, bannere og resultattavle m.v.,
- at køre på stranden i forbindelse med opstilling og nedtagning.
Naturbeskyttelsesloven:
Det ansøgte forudsætter en tilladelse fra Fredningsnævnet, da
arealet er omfattet af
l) Fredningsnævnets kendelse af 4. juli 1936, og
2) Fredningsdeklaration, lyst l. juli 1967 .

12laf, Poulsker
Dueodde strand ved vandrerhjemmet
Landzone

• Ad l.
Campering, teltslagning og båltænding kræver ejerens tilla-
delse. Fredningsnævnet kan fastsætte yderligere indskrænkende
bestemmelser.



•• Ad 2 .
Motorkørsel, campering, teltslagning, brug af ild, afspærring
samt brug af transportable radioer og lignende er forbudt.

Amtsrådets udtalelse:
Det ansøgte kræver ikke tilladelse fra Amtsrådet efter Lov om
planlægning eller Naturbeskyttelsesloven.
Amtsrådet kan på denne baggrund anbefale det ansøgte.

Med venlig hilsen

;:"~
ørn Tindbo
sagsbehandl

•

•

Bilag:
Kopi af ansøgning med 3 bilag
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•
Fredningsnævnet

for
Bornholms amts fredningskreds

Dommerkontoret I Rønne

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

Sag nr. 10/1996
Den 3 O APR. 1996

Kjeld Elving
Svanekevej 18
3700 Rønne.

GENPART til, S k o v -
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J. nr.
+ bilag

og Naturstyrelsen

'AoCltaget f
31øv- og Naturstyrelsen

~ :/11-\.; <996

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres
4t ejendom matr. nr. 121-æd Poulsker, beliggende H.C.Møllersvej 25,

at opføre en 14 m2 stor tilbygning til det eksisterende sommer-
hus. De har endvidere ansøgt om tilladelse til at udvide træter-
rassen på ejendommen.

Ejendommen, der er 2625 m2 stor, er i forvejen bebygget med et
ca. 72 m2 stort træbeklædt sommerhus.

•

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 9. februar 1967 samt en fredningsdeklaration
lyst den 1. juli 1967, der bl.a. indeholder bestemmelser om be-
byggelsens udformning, farvevalg, tagdækning m.v. Der er endvide-
re truffet bestemmelse om byggelinier, hvorefter bebyggelsen skal
holdes mindst 25 m fra vejmidten. Det er vedrørende farvevalget
og tagdækningen særlig bestemt, at ydre bygningssider skal frem-
træde i jordfarver eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers
blanding, og at tagdækning skal være af mærkegrå farve eller
brændte røde eller sorte tegl eller græstørv.

Den eksisterende træterrasse samt en del af tagudhænget på som-
merhuset overskrider byggelinien langs H.C.Møllersvej. Tilbyg-
ningen til sommerhuset vil komme til at ligge uden for byggelini-
en, hvorimod den påtænkte udvidelse af træterrassen vil overskri-
de byggelinien. Bornholms Amt har under besigtigelsen anbefalet,
at der meddeles lovliggørene tilladelse til tagudhænget og den
allerede anlagte træterrasse, hvorimod udvidelsen af træterrassen

Miljø· og Energiministeriet
Skov- og Naturs~yrelsen
J.nr.SN 1996 -(J. /l/t! -ccr_-~
Akt. nr. 3'
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•

efter amtets opfattelse bør afslås.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet
herved dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse af 9. fe-
bruar 1967 samt den nævnte fredningsdeklaration til den del af
tagudhænget, der overskrider byggelinien langs H.C.Møllersvej,
samt dispensation til den allerede anlagte træterrasse. Fred-
ningsnæpvnet har intet at i:dvende mod opførelsen af tilbygnin-
gen, såfremt fredningskendelsens samt deklarationens bestemmelser
om farve på bygningsider og tagdækning overholdes. For såvidt an-
går den ansøgte udvidelse af træterrassen meddeler nævnet derimod
afslag, da denne del af træterrassen vil stride mod byggelinien .

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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.

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 og Nexø kommune.

F. Schønnemann



Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskreds

•
Dommerkontoret i Rønne

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

Sag nr. 19/1996
fj()atsg~ .

:3kov- .);] J\jatursr h" "I~d"

Den 2 8 AUG. 1911

Ulla Kjær
Hovedgaden 3
Snogebæk
3730 Nexø.

REG. NR. Jl\~· O O

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

Overfor
ejendom
opføre et

fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres
matr. nr. 121-aeu Poulsker, beliggende Ridderstien 7, at

ca. 124 m2 stort sommerhus med en 31 m2 stor overdækket
terrasse.

Huset agtes opført med 25° sadeltag beklædt med blåsort bølge-
eternit og med ydervægge beklædt med træ. Den overdækkede terras-
se vil være åben mod vest og syd.

•
Ejendommen, der bortset fra en transformerstation er ubebygget,
har et areal på 2770 m2, er omfattet af en fredningsdeklaration
lyst den 20. juli 1965 og af Overfredningsnævnets kendelse af 9.
februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Dueodde. Det er i
fredningsbestemmelserne bl.a. bestemt, at der på hver grund kun
må opføres en enkelt beboelse med ikke over 120 m2 bebygget areal
samt et udhus med ikke over 30 m2 bebygget areal. Ydre bygnings-
sider skal fremtræde i farver dannet af jordfarver eller hvidt,
sort eller de nævnte farvers blanding, og tagdækning skal være af
mørkegrå farve eller brændte røde eller sorte tegl eller af græs-
tørv. Bygninger skal placeres neden for højdepunkter i terrænet
på den enkelte grund.

I den anledning meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50 stk. 1 dispensation til opførelse af det ansøg-
te sommerhus på vilkår, at den overdækkede terrasse begrænses til
26 m2, således at det samlede bebyggede areal højst udgør 150 m2,

Miljø· og Energimini!lteriet
Skov- og Naturstyrelsen

<:J' &
J.nr. SN 1996· ~ I(/c· re' o~
Akt. nr. ..J#



og på vilkår, at fredningsdeklarationens og kendeIsens bestemmel-
ser om placering af bebyggelsen neden for højdepunkter i terrænet
og bestemmelser om farvevalg på ydre bygningssider overholdes.
Nævnet kan tiltræde, at en træbeklædning af blåsort bølgeeternit
opfylder de hensyn, der har begrundet fredningsdeklarationens og
kendeIsens bestemmelser om tagbeklædningens farve m.v. Der kan
herefter ikke forventes tilladelse til yderligere bebyggelse på
grunden.

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 ansøgeren, offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignen-
de, 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.

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 og Nexø kommune.
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Fredningsnævnet
for

Bornt:olms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne

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

Sag nr. 42 / 199 5
Den - 5 DEC. 1995

Grundejerforeningen Dueodde
v/formanden Erik Holm
Pilestræde 23

AKTnlLAG
N.K.N.
J.NR.

i 2 JAN. 1996

3700 Rønne.·
GENPART til,
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J.nr.

REG.NR. 31\,,\.00.

•
Grundejerforeningen Dueodde har overfor fredningsnævnet ansøgt
om tilladelse til at opsætte 5 skilte ved Dueodde, der markerer
stien fra Skovdue vej til fyret. 3 af skiltene agtes opsat ~ved
den 3 m brede sti, som er udlagt over matr. nr. 121-ae Poulsker,
medens skilt nr. 4 og 5 skal placeres på matr. nr. 121-el Poul-
sker.

Det er oplyst, at skiltene udføres af træ og vil blive placeret
ca. 1/2 - 3/4 m over terræn. Skilt nr. 1, 2 og 4 vil bære teksten
"sti" på plader med en størrelse på ca. 20x30 cm, medens de to
sidste skilte, skilt nr. 3 og 5 vil bære teksten "sti til fyret".
Skiltningen er begrundet i ønsket om at samle færdslen til fyret
og derved skåne naturen mest muligt.

• Det fremgår af sagen, at ejendommene matr. nr. 121-el og 121-ae
er omfattet af en fredningsdeklaration lyst den 1. juli 1967.
Matr. nr. 121-el er et fællesareal tilhørende Grundejerforeningen
Dueodde. Arealet er fredet, således at ændringer i den bestående
tilstand ikke må finde sted. Matr. nr. 121-ae ligger i et sommer-
husområde, hvor fredningsdeklarationen indeholder bestemmelser om
udstykning og bebyggelse, men ikke f.eks. forbud om skiltning.
Skilt nr. 1 opsættes ved Skovduevejens udmunding i den før omtal-
te over matr. nr. 121-ae udlagte 3 m brede sti til matr. nr.
121-el.

MIIJø-og Energlmi~lste~et..
J.nr SN 1996 /2/1/6 -000/

2 4 JAN. 1996
(Akt. nr.
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Nexø kommune har ikke haft indvendinger mod, at der opsættes de
skilte, der viser vej fra Skovduevej til fyret, idet det er kom-
munens opfattelse, at en sådan skiltning vil være en hjælp for
folk, der færdes i området.

Bornholms Amt har ligeledes anbefalet det ansøgte.

Mogens Max-Christensen, der er ejer af Skovduevej 12, har på egne
•og på en række grundejeres vegne protesteret mod den påtænkte

skiltning og har i en skrivelse af 20. november 1995 uddybet den-
ne protest. I skrivelsen er det bl.a. anført, at skiltningen
bortset fra skilt nr. 1 ved enden af Skovduevej er overflødig,
idet fyret kan ses viden om. Endvidere vil en officiel skiltning
intensivere trafikken i området også af ude fra kommende perso-

.. ner, som ikke tager tilstrækkelig hensyn til det enestående KIit-

område, hvorved den farlige nedslidning af vandreklitten vil for-
øges.

I den anledning skal nævnet udtale, at opsætning af skilte på den
over matr. nr. 121-ae udlagte sti (skilt nr. 1, 2 og 3) ikke kræ-
ver nævnets tilladelse, hvorimod opsætning af skilte over matr.
nr. 121-el (skilt nr. 4 og 5) kræver nævnets tilladelse.

..
I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet
dispensation fra fredningsdeklaration lyst 1. juli 1967 til op-
sætning af de ansøgte 2 skilte på matr. nr. 121-el. Nævnet fin-
der, at fordelene, der opnås ved at lede færdslen i en bestemt

?retning over matr. nr. 121-el, langt o~vejer det beskedne ind-
greb i fredningen skiltningen udgør.

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 lav 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 mi ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
rettidig indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Na-
turklagenævnet bestemmer andet.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves-~il-
ladeIse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrel~n,
Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune~ samt
Mogens Max-Christensen.

F. Schønnemann

•
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• MINISTERIET

Lokalforeningen "Dueoddes Venner"
V. Mogens Max Christensen
Langs Hegnet 31
2800 Lyngby

SKOV- OG
NATURSTYRELSEN

Landskabskontoret
J.nr. SN 1996-1213/6-0001

Ret. LT-P

Den 3. december 1996

Klage over fredningsnævnets afgørelse vedr. skiltning på ejen-
dommene matr. nr. 121 ae og matr. nr. 121 el, Poulsker.

Afgørelse.
Skov- og Naturstyrelsen stadfæster hermed fredningsnævnets
afgørelse af 5. december 1995 vedr. skiltning på de ovennævnte
ejendomme.

Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er truffet i medfør af § 78
stk. 2 og § 85 i naturbeskyttelsesloven, lov nr. 9 af 3. januar
1992, jf. § 16, stk. l, nr. 24 i bekendtgørelse nr. 217 af 21.
marts 1994 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Skov- og
Naturstyrelsen.

Redegørelse for sagen.
Det fremgår af sagen, at grundejerforeningen Dueodde den 21.
september 1995 har søgt fredningsnævnet om tilladelse til at
opsætte 5 skilte ved Dueodde, der markerer stien fra Skovduevej
til fyret. De tre skilte skal opsættes ved den allerede udlagte
sti over matr. nr 121 ae, mens de to øvrige skilte skal opsættes
på matr. nr. 121 el - et område, der tilhører grundejerfore-
ningen som fællesareal. Skiltene vil blive udført i træ.

Ejendommene er omfattet af en fredningsdeklaration, lyst den l.
juli 1967.
Matr. nr. 121 ae ligger i et sommerhusområde, hvor den tinglyste
fredningsdeklaration indeholder bestemmelser om udstykning og

Skov- og Naturstyrelsen

Haraldsgade 53

2100 København ø
Tlf 39 4120 00

Fax 39 2198 99
Telex 21485 nature dk
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bebyggelse.

Matr. nr. 121 el er fredet, således at der ikke må ske ændringer
i den bestående tilstand.

Den 5. december 1995 har fredningsnævnet truffet afgørelse i
sagen. Nævnet har i den anledning udtalt, at opsætning af skilte
på den over matr. nr. 121 ae udlagte sti ikke kræver nævnets
tilladelse. Opsætning af skilte over matr. nr. 121 el kræver
derimod tilladelse fra nævnet. Nævnet har herefter meddelt
dispensation fra fredningsdeklarationen, idet nævnet finder, at
fordelene ved at lede færdslen i en bestemt retning over ejen-
dommen langt opvejer det beskedne indgreb i fredningen, som
skiltene udgør.

Med brev af 2. januar 1996 suppleret med brev af 1. februar 1996
har lokalforeningen "Dueoddes Venner" indbragt fredningsnævnets
afgørelse for Naturklagenævnet, der har videresendt klagen til
behandling i Skov- og Naturstyrelsen.

Det fremgår bl.a. af klagen, at foreningen er af den opfattelse,
at skiltning på den over matr. nr. 121 ae udlagt e sti kræver
fredningsnævnets tilladelse.

Foreningen er videre af den opfattelse, at fredningsnævnet burde
have gjort de i henhold til fredningsdeklarationen påtaleberet-
tigede grundejere opmærksomme på grundejerforeningens ansøgning.

Foreningen har endelig peget på, at afmærkede stier med skilt-
ning er i strid med formålet med Dueoddefredningen fra 1936.
løvrigt er skiltningen helt overflødig.

Fredningsnævnet har fået forelagt foreningens klage og har i en
udtalelse af 13. marts 1996 bemærket, at den såkaldte "vinkel-
formede sti" er den i nævnets afgørelse omtalte sti, der er
udlagt over matr. nr. 121 ae. Tre af skiltene ønskes opsat ved
denne sti. Matr. nr. 121 ae ligger i et sommerhusområde, af
foreningen benævnt det røde kortområde, hvor den tinglyste
deklaration indeholder bestemmelser om udstykning og hegning,
men ikke forbud mod skiltning.

Fredningsnævnet henholder sig iøvrigt til den trufne afgørelse.

Foreningen har i en supplerende udtalelse af 10. maj 1995 gen-
taget sine synspunkter.

Begrundelse for Skov- og Naturstyrelsens afgørelse.
Skov- og Naturstyrelsen skal i sagens anledning udtale, at
styrelsen er enig med fredningsnævnet i, at opsætning af skilte
på den over matr. nr. 121 ae udlagte sti ikke kræver dispensa-
tion fra den på ejendommen tinglyste deklaration.

Opsætning af skilte på matr. nr. 121 el kræver derimod dispensa-
tion fra punkt 4 i den på ejendommen tinglyste deklaration,
hvorefter ændringer i den bestående tilstand ikke må finde sted.
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På baggrund af de i sagen foreliggende oplysninger finder sty-
relsen at kunne tiltræde den af fredningsnævnet anlagte vur-
dering og trufne afgørelse.

Styrelsen skal tilføje, at den påtaleret, der ifølge deklaratio-
nen tilkommer den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 121
el, alene vedrører punkt 5 i deklarationen vedr. udlæg af veje
over ejendommen.

Styrelsen stadfæster herefter den af fredningsnævnet trufne
afgørelse.

Klagevejledning.
Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er endelig. Der kan derfor
ikke klages til andre administrative myndigheder.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Det skal i så fald ske
inden 6 måneder fra modtagelsen af denne afgørelse. Det fremgår
af naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.

~~ ~:n~ig hilsen;~crJ -~~
Lisbeth Toft-Petersen

Kopi til orientering:

Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds
Bornholms Amt
Nexø Kommune
Naturklagenævnet
Danmarks Naturfredningsforening
Grundejerforeningen "Dueodde", ved Erik Holm, Pilestræde 23,
3700 Rønne



Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4 A, 3700 Ronne
Tlf. 56950145 . Fax. 56950245

Modtaget l
Skov- og Naturstyrelsen

- 9 JUNI 1997

Den 06.06.97
J.nr. 19/i997

Poul E. J.-e~sen
Munkegård
Strandmarksvejen 5
3730 Nexø.

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

Naturstyrelsen

REb. NR. 311l-I.oo

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres
ejendom matr. nr. 30-a Poulsker, beliggende Strandmarksvejen 5,

(e at opføre en 240 m2 stor halmlade i tiiknytning til Munkegårds
avls- og driftsbygninger . Proj ektet er nærmere beskrevet i det
til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 9. februar 196'7 om fredning 'af Strandrnarken
ved Dueodde.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet
herved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i over-
ensstemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse.

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.

Klagefr::'sce:1er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddel t . En

,e1
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tt) tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenæv-
net bestemmer andet.

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 og Nexø kommune.

~~ ~=
F. scnøIlnemalm

•
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Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4 A, 3700 Rønne
TIf.56950145·Fax.56950245

+ bilag.

Den 2 O JUNI 1997
J.nr. 9/1997

Naturstyrelsen
Modtaget i

Skov- og Naturstyrelsen

2 3 JUN\ 1997

Ib Vad Sørensen
Kæmpestranden 7
3770 Allinge.

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

RE:u.Nit ·~11'-\. 00

Overfor fredningsnævnet har De ansøgt om tilladelse til at anven-
tt de Deres sommerhus på ejendommen matr. nr. l2l-vz Poulsker/ be-

liggende Skovduevej 36/ til helårsbeboelse.

Det fremgår af sagen, at sommerhuset er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strand-
marken ved Dueodde, hvoraf bl.a. fremgår, at sommerhuset alene må
benyttes til beboelse i perioden l. april - 30. september.

•

Efter planlovens § 41 har pensionister og visse dermed ligestil-
lede personer ret til at bruge et sommerhus i sommerhusområde til
helårsbeboelse/ hvis de har ejet ejendommen i 8 år. Fredningsken-
delsen og deklarationerne indeholder ikke en bestemmelse svarende
til planlovens § 41. Det er oplyst, at De opfylder kravene i hen-
hold til planloven, dersom De måtte gå på førtidspension l. au-
gust 1997.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. l meddeler nævnet
Dem personlig tilladelse til helårsbeboelse af Deres sommerhus
under forudsætning af, at De opfylder betingelserne som angivet i
f1ar.lc/.::._-:..::§ 41, ~c'- v~l 2::':;':::, at tilladelsen gælde:-::-fra de
bliver pensioneret. Da De er den første i det fredede område, der
op:l.årtllladelse til helårsbeboelse, skal det dog bemærkes, at
antallet af lignende dispensationsansøgninger vil kunne få et så-
dant omfang, at der må rejses egentlig fredningssag for hele om-
rådet, herunder Deres ejendom.

itt Nævnets afgørelse er enstemmig. r-.fiJjø- og Energiministeriet
S~..;:ov- og NatunnYl'elsen
,J.nr SN 1006 - \ 2 \\ I ro -0003 ~
Akt. nr. \ O



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 .. '
indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenæv-
net bestemmer andet.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves til-
ladelse fra andre myndigheder.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

~~ :
F. Schønnemann

...
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Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4 A, 3700 Rønne
Tlf. 56950145 . Fax. 56950245

Sk MOdtaget I
ov- og Naturstyrelsen

2 B JUN! 1997

Den 2 5 JUNI 1997
J.nr.J7/1997

Ole Low
Sigtebrovejen 4
3720 Aakirkeby.

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

+ bilag

REG. NR. 3~ \'--\,o ().

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres
ejendom matr. nr. 121-aik Poulsker, beliggende Munkegårdsskoven
30, at opføre et 15 m2 stort gæstehus. Projektet er nærmere be-
skrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strand-
marken ved Dueodde, hvori bl.a. er bestemt, at der på hver sær-
skilt matrikuleret grund kun må opføres en enkelt beboelse med
ikke over 120 m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal samt et udhus

2med ikke over 30 m bebygget areal.

Under en besigtigelse den 3. juni 1997 har De nærmere påvist og
Itt redegjort for projektet, herunder at det på grund af de eksiste-

rende bygningers særlige svenske træbjælkebyggestil ikke er mu-
ligt at foretage en sædvanlig tilbygning uden at skamfere de ek-
sisterende bygningers særegne byggestil.

~ævnet har efterfølgende vedtaget at meddele afslag på dispensa-
eion fra fredningsl:-:::::c.c:s':::1, særlig~ da denne alene tillader en
enkelt beboelse på ejendcmmen og uanset de allerede opførte byg-
ningers særegne og flotte byggestil besværliggør eller umuliggør
sædvanlig tilbygning.

~ævnees afgørelse er enstemmig.

~~fgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbrin-

l, ,. l~en
! ...... oJ \",.,o. ...;.,.) .... ~ ..... _ .. )
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ges for Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Na- tit
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.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

•



Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4 A, 3700 Rønne
Tlf. 56950145 . Fax. 56950245.'
Bornholms Amt
østre Ringvej 1
3700 Rønne.

GENPART til, S k o v-
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J. nr.

Den - 5 DEC. 1997
J.nr. 39/1997

og Naturstyrelsen

MOdtaget j
Skov- og Naturstyrelsen

+ bialg ~ DEC. 1997

REG. NR. ~ l \'\.O~}

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til retable-
ring af to enge med drikkested på en mark ved Vallehus i Poul-
sker, matr. nr. 25-c Poulsker, tilhørende Else Rasmussen. Engenes
placering er indtegnet i et til fredningsnævnet fremsendt kort.•
Det fremgår af sagen, at området er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af arealer ved Due-
odde i Pedersker og Poulsker kommuner.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet
herved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i over-
ensstemmelse med det indsendte kort, der vedlægges.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

tt) 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,
Rønne.

3700

Klagefristen er 4 uger fra den 2. december 1997, hvor afgørelsen
er meddelt. En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klage-

\.~ \ ~'J.. \\ ~- c C'G~



tt fristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, med-
mindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

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 og Nexø kommune.

F. Schønnemann

tt
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Fredningsnævnet for Bornholms amt
Damgade 4a
3700 Rønne

Modtaget

2 O NOV. 1997

Retten i Rønne

• Retablering af eng med et drikkested på en mark ved Vallehus i Poul-
sker, omfattet af bestemmelserne i Overfredningsnævnets kendelse
af 9.2.1967.

Bornholms amt har fået en henvendelse fra ejeren til Vallehus i Poulsker
om eventuel bistand til at genskabe en eng med drikkested for kreaturer.

Arealet har i en række år været udforpagtet og i omdrift, men efter et for-
ventet snarligt ejerskifte vil jorden igen blive drevet af den kommende ejer.

Han har planer om på en del af marken at genskabe et fra tidligere tid ud-
strakt eng-areal og lade det afgræsse af kreaturer. Ligeledes ønsker han,
at der genskabes et ca. 200 m2 stort drikkested til dyrene.

Forvaltningen har besigtiget stedet og anser planerne som faldende fint i
tråd med de interesser, amtet iøvrigt har med at genskabe tidligere tiders
halvkultur-områder i form af enge og vandingsdamme.

Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9.2.1967 vedr.
fredning af arealer ved Dueodde. Ifølge denne må der på arealet "ikke ske
ændring i den bestående tilstand og ikke finde byggeri sted ud over genop-
bygning og udbygning af bestående landbrugsbygninger efter tegninger,
godkendt af fredningsnævnet efter samråd med fredningsplan udvalget".

Da vi anser et drikkested som en naturlig del af et græsningsareal og da
bestemmelserne i ovennævnte kendelse i højere grad går på de byg-
ningsmæssige forhold og ikke de driftsmæssige, anser vi en dispensation
fra fredningskendelsen som ufornøden.

Med venlig hilsen

Teknisk Forvaltning

østre Ringvej 1

DK-3700 Rønne

Tlf. 56952123

Fax 56952142

Dato: 19. november 1997

Deres ref.:

Vor ref.: 8-70-52-3-1/94

FredningSnævnezt,
t \tffhlnatop\dammelvalhus1 dO~or ~. 9 fl.

3crnhc~;'Tlr.::2i:1'~S ~;-3dntn skr~a9'
Landskabsafdehngen
Finn Hansen
56952124 Lokal 237
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FREDNINGSNÆVNET tlf. 56 9501 45

for Bornholms amts fredningskreds Modtaget i
Skov- np, 01 ;Jturstyrelsen.

; 2 ~~t~1995

Damgade 4 A
3700 Rønne

Fax 5695 0245
Giro 8-085-1 10

Nexø Golfklub
Strandmarksvejen 14
3730 Nexø

Åbent 9,00 - 15.00

S~~J?ARir 'i:G~uSkov- og Naturstyrelsen ,
til ui1d0r1~::ii1!l':eJJsekretariatet,
Hd. 0~o2.. ~,~)3((,;"~;mc @

Den 11. maj 1998
Rettens nr. 11/1998

REb. NR. 31\'1. Oe> Deres J.nr.

• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matt. nr. 34 Poulsker ,

beliggende Strandmarksvejen 14, at opføre et 38 m2 stort halvtag over eksisterende terrasse.
Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9.
februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Dueodde.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet herved tilladelse til ud-
førelse af det forelagte projekt i overensstemmelse med den indsendte tegning og beskri-
velse.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter lov om naturbeskyttelse § 66 stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra dens meddelelse .• Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 inddbringes for Naturklagenæv-
net af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfsorening 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 indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

wLS;0 \"\V'-\"l.<~~-
. Schønnemann

L~
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/ ~. FREDNINGSNÆVNET
Bornholms Amt Fredningskreds

Modta961iff
Skovg og Naturstyæ!Sef"i

tlf. 56 95 01 45

2 2 JUNI 1998
Damgade 4 A
3700 Rønne

Fax 5695 0245
Giro 8-085-110•

Susanne og Ole Gad
Rønnevej 34
3730 Nexø.

Sk N Åbent 9.00 - 15.00GENPARTtil ov- og aturstyrelsen
til underretni~g, Naturfredningsregisteret
D. h. t. Deres skr. at
J.nr:.

REb. NR.3tl~.00
Den 16.juni 1998

J.nr. 15/1998

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om principiel tilladelse til på Deres ejendom
matr. nr. 154-z Pedersker, beliggende Sandvejen 12, at opføre en 37 m2 stor tilbygning
til et 27 m2 stort sommerhus med en 10 m2 stor åben terrasse og et 2 m2 stort skur.
Endvidere ønskes principiel tilladelse til opførelse af en fritliggende carport.

• Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
9. februar 1967 om fredning af arealer ved Dueodde. Ifølge kendelsen er ejendommen
beliggende i et område med mulighed for udstykning af en parcel på 3.000 m2. Denne
udstykning har fundet sted i 1967.

Uanset fredningsnævnet sædvanligvis ikke kan forventes at ville meddele forhåndsgod-
kendelser til byggeprojekter for hvilke, der endnu ikke er udarbejdet nærmere skitser og
materialebeskrivelser , skal fredningsnævnet dog efter omstændighederne meddele, at
nævnet vil være sindet at give tilladelse til opførelse af en tilbygning af den ansøgte
størrelse og en fritliggende carport efter forelæggelse af et konkret projekt på vilkår, at
sommerhuset opfylder de krav til bebyggelse, placering og udformning, der gælder
ifølge ovennævnte kendelse om fredning af Strandrnarken.

Det bemærkes, at fredningsnævnets endelige tilladelse skal foreligge forinden et bygge
projekt realiseres.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 inddbringes for Naturklage-
nævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfsorening og lokale fore-
ninger 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 indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.

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

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

F. Schønnemann

cuiSlAJ\ 't~b-~~t\ \~.-oOO~
\10



10 4

~.(.,!t

t. ----.

'--{J @

15
4f

12

LOFTSGAROSSKOVEN .3C43

9 1 1

~ '\ 15l...?
'L I ~

5 3 CJ

34

@ 154-"1

oooo • o .'. o • • o'. o o • oo.' • o'.. • o • o.' • o • o.' o o'.· • • .' • • • 1."";JO '. • • O O O O o'. O O o' O O O • • • .'. O c::;;
38 4(



FREDNINGSNÆVNET tlf. 56 95 01 45
Bornholms Amt Fredningskreds Modtaget i

Skov- og N aturstyrelsem
- Damgade 4 A

3700 Rønne
Fax 5695 0245
Giro 8-085-110

Mogens Kjær
Hovedgaden 3
Snogebæk
3730 Nexø.

:' S JUU ~~~~
GENPART til, Fredningsregisteret
til underretning, Skov- og Naturstyrelsen
D. h. t. Deres skr. af
J. nr.

Åbent 9.00 - 15.00

Den 3. juli 1998.
J.nr. 23/1998

REb. NR 31),-\,C) Q, Deres J.nr.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at anvende Deres sommerhus på
ejendommen matr. nr. 121-adc Poulsker, beliggende Ridderstien 5, til helårsbeboelse.

Det fremgår af sagen, at sommerhuset er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
9. februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Dueodde, hvoraf bl.a. fremgår, at
sommerhuset alene må benyttes til beboelse i perioden 1. april - 30. september.

Efter planlovens § 41 har pensionister og visse dermed ligestillede personer ret til at be-
nytte et sommerhus i sommerhusområde til helårsbeboelse, hvis de har ejet ejendommen
i 8 år. Fredningskendelsen indeholder ikke en bestemmelse svarende til planlovens § 41.
Det er oplyst, at De opfylder kravene i henhold til planloven.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet Dem personlig tilla-
delse til helårsbeboelse af Deres sommerhus under forudsætning af, at De opfylder be-
tingelserne som angivet i planlovens § 41, hvilket vil sige, at tilladelsen gælder fra, De
bliver pensioner. Da De er en af de første i det fredede område, der opnår tilladelse til
helårsbeboelse, skal det dog bemærkes, at antallet af lignende dispensationsansøgninger
vil kunne få et sådant omfang, at der må rejses egentlig fredningssag for hele området,
herunder Deres ejendom.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 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 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 indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.

f/'''r,J- CP' F.Tl2Tp,i1"111'liste:riet
L ,'"J, "~.;~ l.\latu.rstyrelsen
J.nr. Si\! 1986 -ad /-0/;,,/2 -<:X:Jd'iW
f\l"~
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Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myn-
digheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening og Nexø kommune.
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FREDNINGSNÆVNET tlf. 56 95 01 45
Bornholms Amt Fredningskreds Damgade 4 A

3700 Rønne
Fax 5695 0245

Landinspektør Ivar Jørgensen
Nansensgade 5

Åbent 9.00 - 15.00

GENPARTtil, Skov- og Naturstyrelsen
til underretning .

3740 Svaneke ModtlilgoH D h t D k' Naturfrednlngsregisteret
, SkOVg og Natursl:yreisefil • •• eres S r. af

J.nr.
+ bilag Den 18. december 1998

Rettens nr. FN 47/1998

Deres J.nr. 96010

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til udstykning fra matr.nr.
121-fø, Poul sker af et i 1935 opført sommerhus.Udstykningens omfang er nær-
mere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at matr.nr. 121-fø, Poul sker er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 9. februar 1967 vedrørende fredning af arealer ved Dueodde i
Pedersker og Poulsker kommuner på Bornholm, hvoraf bl.a. fremgår, at der fra
området, hvori matr.nr. 121-fø, Poul sker indgår, ikke må udstykkes arealer til
sommerhusbeboelser .

For de af fredningskendelsen omfattede områder, hvor der må ske udstykning til
sommerhusbebyggelse, er bl.a. fastsat bestemmelser om materiale- og farvevalg,
etageudnyttelse, taghældning og hegning.

Fredningsnævnet har den 8. december 1998 besigtiget ejendommen, hvorunder det
konstateredes, at arealet af det nuværende sommerhus andrager ca. 40-50 m2•

Sommerhuset og det forventede jordtilliggende på ca. 4.200 m2 agtes ikke ind-
hegnet eller på anden måde medføre synlige ændringer i marken.

Under besigtigelsen blev det oplyst at et nabosommerhus, matr.nr. 121-ky, Poul-
sker, i 1946 er blevet udstykket fra matr.nr. 121-fø, Poul sker med et jordtillig-
gende på ca. 4.000 m2.

I den anledning meddeler fredningsnævnet tilladelse til udstykning af sommerhuset
med et jordtilliggende på vilkår, at udstykningen foretages således, at sommerhu-
set så vidt muligt placeres midt på det udstykkede areal, at udstykningen areal-
mæssigt såvidt muligt svarer til naboejendommen matr.nr. 121-ky, Poul sker, at
fredningskendelsens bestemmelser for øvrige sommerhusarealer i området over-
holdes, herunder bestemmelser om materiale- og farvevalg, og at sommerhusets
areal fremover ikke overstiger det nuværende areal.

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 indbringes for Naturkla-
genævnet af ansøgeren, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening

~~"'U \ ~ '\. 'o-\~ \\.t b-oDa ~
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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 indgivet, kan tilladelsen ikke udnyt-
tes' medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

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 Amt,
Danmarks Naturfredningsforening og Nexø Kommune.

F. Schønnemann

•



FREDNINGSNÆVNET tlf. 56 95 01 45
Bornholms Amt Fredningskreds Damgade 4 A

3700 Rønne
Fax 5695 0245

Gdr. Poul Erik Jensen
"Munkegaard"
Strandmarksvejen 5
3730 Nexø

Åbent 9.00 - 15.00
GENPART til, Skov- og Naturstyrelsen
til underretning, Naturfredningsregisteret
D. h. t. Deres skr. af
J. nr.

+ bilag. Den 22. december 1998
Rettens nr. FN 51/1998MOdtageJ~ U

Skov~og Naturstyrelsen

2 ~ ~ECo ~~~8l Deres J.nr.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til opførelse af en 1000 m3
gylletank på landejendommen Munkegaard, matr.nr. 30a, Poulsker. Projektet er
nærmere beskrevet i det til fredningsnævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen at området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
9. februar 1967 for Strandmarken ved Dueodde, hvoraf bl.a. fremgår, at genop-
bygning og mindre udbygning af bestående landbrugsbygninger kan tillades efter
tegninger godkendt af fredningsplanudvalget.

Fredningsnævnet har den 21. december 1998 besigtiget placeringsmulighederne på
ejendommen.

I den anledning meddeler fredningsnævnet tilladelse til projektet, idet bemærkes,
at fredningsnævnet kan godkende, at gylletanken placeres enten øst eller vest for
driftsbygningerne, dog således at gylletanken sløres med beplantning, såfremt den
placeres vest for driftsbygningerne.

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 indbringes for Naturkla-
genævnet af ansøgeren, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening
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 indgivet, kan tilladelsen ikke udnyt-
tes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre
myndigheder til udførelsen af projektet.
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Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt,
Danmarks Naturfredningsforening og Nexø Kommune.

F. Schønnemann



FREDNINGSNÆVNET Modtaget i
Skov og Natl.Jrstyrelsert

tlf. 56 95 01 45
Bornholms Amt Fredningskreds Damgade 4 A

3700 Rønne
Fax 5695 0245

Dangreen A/S
Amaliegade 28
1256 København K

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

Åbent 9.00 - 15.00

Den 25. februar 1999
Sag nr. 11/1999

Deres J.nr.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejendom matr. nr.
121-adø Poulsker , parcel 9, beliggende Fjælstaunijn 16, at opføre et 120 m2 stort
sommerhus sammenbygget med en carport med udhus på 29 m2• Sommerhuset ag-
tes opført i parcellens nordøstlige hjørne, hvor det er nødvendigt at afgrave en
mindre sandbanke. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte ma-
teriale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 9. februar 1967 om fredning af Strandrnarken ved Dueodde, hvori blandt
andet er bestemt, at bygninger skal placeres neden for højdepunkter i terrænet på
de enkelte parceller.

Når henses til de under besigtigelsen anskueliggjorte terrænforhold, herunder den
ringe mulighed for alternativ placering af sommerhuset inden for parcellens byg-
gefelt, meddeler nævnet herved undtagelsesvist dispensation fra fredningskendels-
ens pkt. 6 f til udførelse af det forelagte projekt i overensstemmelse med den ind-
sendte tegning og beskrivelse.

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 indbringes for Naturkla-
genævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening 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 indgivet, kan tilladelsen ikke udnyt-
tes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

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 Amt,
Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

F. Schønnemann



",.':'.' FREDNINGSNÆVNET Modtager i tlf. 569501 45
Bornholms Amt Fredningskreds ~kov- og Naturstyrelsen

~5 ~~R~,~~~~
Damgade 4 A
3700 Rønne

Fax 5695 0245

Morten Kjær
østre Pennehavevej 20 B
2960 rungsted Kyst.

Åbent 9.00 - 15.00

GENPART til, Skov- og
til underretning, b .l
D. h. t. Deres skr. af 1 a9
J.nr.

H?!r;:~ :-~F) <?:,-=} I~ . O O .l/~of.;;;~o b 'J 0]\ \ •

Naturstyrelsen

Den 2. marts 1999
Sag nr. 5/1999

Deres J.nr.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejendom matr. nr.
121-aho Poulsker, beliggende Kjøddtynjan 20, at opføre en carport med udhus-
bygning med tagbeklædning af røde Decraplader. Projektet er iøvrigt nærmere be-
skrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Dueodde, hvori blandt
andet er bestemt, at tagdækning skal være af mørkegå farve eller af brændte røde
eller sorte tegl eller græstørv.

Imedfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet herved tilladelse
til udførelse af det forelagte projekt i overensstemmelse med den indsendte tegning
og beskrivelse, idet nævnet finder, at tagbeklædningen ikke strider mod de hensyn,
der har været afgørende for kendeIsens bestemmelser herom

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 indbringes for Naturkla-
genævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening 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 indgivet, kan tilladelsen ikke udnyt-
tes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

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 Amt,
Danmarks NaQteffi~ningsforening, Nexø kommune og Aarsdale Byggeforretning.

MII)Ø· "'9 et letlJ'"""'
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••J" tlf. 569501 45
Damgade 4 A
3700 Rønne

Fax 5695 0245

Grafisk Forbund
Lygten 16
2400 København NV

GENPART til, Skov- og Naturstyrelsen
til underretning, Fredningsregisteret Åbent 9.00 - 15.00

D. h. t. Deres skr. af
J. nr.

+ bilag

REG. NR. 3--=\ \L\. 00'

Den 27. april 1999
Sag nr. 17/1999

Deres J.nr.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på forbundets ejendom
matr. nr. 121-um, Poulsker, beliggende Gubbegårdsvejen 5, at opføre et 15 m2
udhus indeholdende cykelrum, redskabsrum og brænderum med bræddebeklædning
og i samme farve som den eksisterende bebyggelse på ejendommen. Taget ønskes
udført i moccafarvede bølgeeternitplader. Projektet er herudover nærmere beskre-
vet i det til fredningsnævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 9. februar 1967 om fredning af Strandrnarken ved Dueodde, hvori blandt
andet er bestemt, at bebyggelse er begrænset til 120 m2 samt et 30 m2 udhus.
Tagdækning skal udføres i mørkegrå farve eller brændte røde eller sorte tegl eller
græstørv.

I forbindelse med udstedelsen den 10. juli 1974 af byggetilladelse for den eksiste-
rende bebyggelse har fredningsnævnet den 13. november 1974 meddelt dispensa-
tion fra ovennævnte kendelse til at udføre tagdækningen med moccafarvede eter-
nitplader . Fredningsnævnet ses imidlertid ikke at have meddelt dispensation til at
opføre sommerhusbebyggelsen på 130 m2 fremfor 120 m2 som forudsat i fred-
ningskendelsen.

Efter fast praksis kan fredningsnævnet meddele dispensation fra fredningskendelsen
til sommerhusbebyggelser, der overstiger 120 m2, men ikke 150 m2, på vilkår, at
der på ejendommen ikke opføres udhus.

Efter en konkret vurdering af størrelsen, udførelsen og placeringen af det projek-.
terede udhus i forhold til den eksisterende sommerhusbebyggelse, meddeler fred-
ningsnævnet undtagelsesvist dispensation fra fredningskendelsen til udførelse af det
forelagte projekt, jfr. lov om naturbeskyttelse § 50, stk. 1, idet fredningsnævnet
dog havde anset det for ønskeligt, at projektet istedet udførtes som en tilbygning.

Fredningsnævnet meddeler samtidig lovliggørende dispensation fra fredningsken-
delsens bygningsarealbestemmelser til den eksisterende 130 m2 sommerhusbebyg-
gelse.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Ct9Ls v() ~~ ~b'" I~ II (6- O Ccr~
l~



Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes for Naturkla-
genævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening 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 indgivet, kan tilladelsen ikke udnyt-
tes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

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 Amt,
Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

F. Schønnemann



FREDNINGSNÆVNET 56950145

for Bornholms Amts fredningskreds Modtaget II
SkOlVD og Natursty~~~~®:ru

~ ~ ~MtJli~~~~

Damgade 4a
3700 Rønne
56950245

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Åbent kl. 9.00 - 15.00

Den 10/06-99
J.nr. 06.11.01.01-99.027.00006

Vedlagt fremsendes genpart af fredningsnævnets afgørelse af 10. juni 1999 vedrørende
opførelse af et redskabsrum og et halvtag på matr. nr. 121-add Poulsker, beliggende
Munkegårdsskoven 12.

F. Schønnemann
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FREDNINGSNÆVNET 56950145

KOPI
Damgade 4a
3700 Rønne
56950245

for Bornholms Amts fredningskreds

Alice og Johan R.W. Nissen
Gyvelvej 6
2970 Hørsholm

Åbent kl. 9.00 - 15.00

Den 10/06-99
J.nr. 06.11.01.01-99.027.00005

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejendom matr. nr. 121-
add Poulsker, beliggende Munkegårdsskoven 12, Poulsker, 3730 Nexø at opføre et
redskabsrum samt et halvtag til det eksisterende sommerhus. Projektet er nærmere
beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
9. februar 1967 om fredning af Strandrnarken ved Dueodde.

Fredningsnævnet har den 9. juni 1999 foretaget besigtigelse.

I den anledning skal fredningsnævnet herved meddele, at det ansøgte projekt ikke kan
tillades, idet projektet ikke overholder fredningskendelsens bestemmelser for byggelinie-
og skelafstand, ligesom fredningsnævnet ikke finder, at projektet kan begrunde en
fravigelse af fredningsnævnets faste praksis, ifølge hvilken der ikke dispenseres fra
fredningskendelsens bestemmelser om tagdækning til oplægning af glasklare plastplader.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening 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.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt,
Danmarks Naturfredningsforening Nexø kommune.

F. Schønnemann



FREDNINGSNÆVNET 56950145

for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a
3700 Rønne
56950245

Landinspektør Ivar Jørgensen
Nansensgade 5
3740 Svaneke

Åbent kJ. 9.00 - 15.00

Den 30/08-99
J.nr. 06.11.01.01-99.036.00005

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til deling af landbrugsejendommen
matr. nr. 34, 37-e og 121-y Poulsker, beliggende Strandmarksvejen 14. Projektet er
nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
9. februar 1967 om fredning af Strandrnarken ved Dueodde.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet herved dispensation fra
kendelsen til arealoverførslen, idet overførslen ikke medfører ændringer i anvendelsen af
de frede arealer.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 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 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 indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening, Nexø kommune, advokat Preben Hansen, Per Kofoed
Andersen og Pia Kaspersen.

F. Schønnemann



Fredningsnævnet for Bornholms
amts Fredningskreds
Damgade4A
3700 Rønne

Modtaget

- 5 jU~11999

Retten j Rønne

Udtalelseom forhold til fredningsdeklaration m.v.

Landinspektør Ivar Jørgensen, Svaneke, har anmodet om tilladelse til at
foretage en deling af landbrugsejendommen Dammegård, matr. nr. 34
m.fl. Povlsker.

Dammegård, der er ca. 60 ha. stor og består af matr.nr. 34, 37e, 121y,
Povlsker, ligger ved Strandmarksvejen i Povlsker og er omfattet af Strand-
marksfredningen.

På ejendommens landbrugsarealer er med Fredningsnævnets tilladelse
anlagt en golfbane, og ejendommen er nylig købt af Dueodde Golfbane
AIS.

Golfbaneanlægget er omfattet af Nexø kommunes lokalplan nr. 15

Som betingelse for handelen har Jordbrugskommissionen forlangt, at "de
dele af ejendommen, som ikke er tilladt anvendt til golfbane, inden et år
efter selskabets erhvervelse skal være afhændet til sammenlægning med
en eller flere landbrugsejendomme i overensstemmelse med reglerne i
Landbrugsloven eller til samdrift som en landbrugsejendom uden bygnin-
ger, jævnfør lovens §8, stk. 4."

De pågældende arealer, som ikke er tilladt anvendt til golfbane, er skov- og
strandarealerne syd for Strandmarksvejen og til havet, dog bortset fra en
øvelsesbane, anlagt med Nævnets tilladelse mellem kommunevejen og
Dammebækken. Disse arealer er afhændet til ejerne af den nærliggende,
men ikke tilgrænsende landbrugsejendom, Strandmøllen, matr. nr. 35d,
m.fl. Povlsker.

Arealerne er i Strandmarksfredningen angivet med mørk grøn farve og
med gul farve. For det mørkegrønne område er der i deklarationens pkt. 2
fastsat udstykningsbegrænsninger og for det gule område må der bl.a. ikke
ske udstykning.

Ved nærværende overføres hele skovarealet og strandarealet til en anden
landbrugsejendom, og der sker ikke ændring i fredningsbestemmelserne
for de overførte arealer.

Teknisk Forvaltning
østre Ringvej 1

DK-3700 Rønne

Tlf. 56952123

Fax 56952142

_, JUL\1999
Dato:

Deres ref.:

Vor ref.: 8-70-51-8-405-14/98
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Fredningsnævn~t ()
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Bornnoims amts frednb,g~kr"8

Landskabsafdelingen
Ole Kock-Jensen



På den baggrund kan Amtsrådet anbefale Fredningsnævnet at tillade det
ansøgte.

Kopi af sagens akter vedlægges.

Med venlig hilsen

Ik~·~~
Ole KOCk-JenS~
sagsbehandler

Bilag:
Kopi af ansøgning med bilag
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Landinspektør
IVAR JØRGENSEN

Nansensgade 5
3740 Svaneke

Tlf. : 56496540
Fax: 56496538

Svaneke,den 04/06-99

Journal nr. 99011

Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds
Bornholms amts tekniske forvaltning
østre Ringvej 1
3700 Rønne

Angående deling af landbrugsejendommen Dammegaard i Povlsker, be-
liggende Strandmarksvejen 14, 3730 Nexø.

Dammegaard, på hvis arealer den væsentligste del af Dueodde Golf-
bane er beliggende, er nylig erhvervet af Dueodde Golfbane A/S.
Jordbrugskommissionens betingelse for tilladelse til selskabets
erhvervelse af landbrugsejendommen er blandt andet, at "De dele af
ejendommen, som ikke er tilladt anvendt til golfbane efter Land-
brugsloven, skal inden 1 år efter erhvervelsen være afhændet til
sammenlægning med en eller flere landbrugsejendomme i overensstem-
melse med reglerne i § 13 i Landbrugsloven eller til samdrift som
en landbrugsejendom uden bygninger, jævnfør lovens § 8, stk. 4."

Til imødekommelse af denne betingelse er Dammegaards skov- og
strandareal er (delnre. 2 og 3, ialt 22,6 ha) afhændet til ejerne
af den nærliggende landbrugsejendom, Strandmøllen, jf. oversigts-
kortet. Vedlagte matrikulære sag hvorefter delnre. 2 og 3 af
matr.nr. 121y overføres til Strandmøllen, er udarbejdet til berig-
tigelse af nævnte aftale. Det nye skel, der deler Dammegaards are-
aler, er fastlagt i midten af Dammebækken umiddelbart syd for
golfbanens øvelsesbane . Det nye skel gennemskærer således det i
Due~1(d~~ningen angivne "mørkegrønne område" hvorom der i fred-. DMG8. ..n1ngsdeklarat1onens pkt. 2 er fastsat udstyknlngsbegrænsnlnger .
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Landinspektør
IVAR JØRGENSEN

side 2

Golfbaneanlægget på Damrnegaards arealer er omfattet af lokalplan
nr. 15, lyst 30.09.1986. Dog er den nævnte øvelsesbane, der er be-
liggende mellem strandmarksvejen og Damrnebækken, ikke omfattet af
lokalplanen . Øvelsesbanen er først proj ekteret og anlagt efter
tilladelser fra 1992, herunder fredningsnævnets tilladelse af
15.04.1992.

Fredningsnævnet ansøges om tilladelse til deling af Dammegaard som
beskrevet foran og i vedlagte, nedenfor nævnte materiale.

Med venlig hilsen
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Vedlagt i kopi: ansøgning til Kort- og Matrikelstyrelsen, skema-
tisk redegørelse, oversigtskort, ændringskort, måleblad, stats-
skovdistriktets skrivelse af 16.03.1976, fredningsnævnets skrivel-

~ se af 15.04.1992, Jordbrugskommissionens skrivelse af 16.01.1999,
deklaration om selskabserhvervelse og golfbane lyst 24.03.1999.



FREDNINGSNÆVNET 56950145

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsern

= 3 ~E~o~~9~

Damgade 4a
3700 Rønne
56950245

for Bornholms Amts fredningskreds

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Åbent kl. 9.00 - 15.00

Den 01109-99
J .nr. 06.11. O1.01-99.039.00006

REG. NR. 31\~. GO

Vedlagt fremsendes genpart af fredningsnævnets afgørelse af 30. august 1999 vedrøren-
de udvidelse af halmlade på landbruggsejendommen Munkegård, matr. nr. 30-a Poul-
sker.

/: F. Schønnemann
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FREDNINGSNÆVNET 56950145

for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a
3700 Rønne
56950245

Poul Erik Jensen
Munkegård
Strandmarksvej 5
3730 Nexø

Åbent kl. 9.00 - 15.00

Den 30/08-99
J.nr. 06.11.01.01-99.039.00005

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejendom matr. nr. 30-a
Poulsker, beliggende Strandmarksvejen 5, at udvide en eksisterende halmlade. Projektet
er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
9. februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Dueodde. Det er i kendelsen bl.a. be-
stemt, at der ikke må ske ændringer i den bestående tilstand og ikke finde byggeri sted
ud over genopbygning og udbygning af bestående landbrugsbygninger efter tegninger
godkendt af fredningsnævnet.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet herved tilladelse til ud-
førelse af det forelagte projekt på vilkår, at tilbygningen udføres i samme beklædnings-
materiale og farve som den nordlige langside af halmladen. Nævnet skal påtale, at pro-
jektet er iværksat inden indhentet tilladelse fra fredningsnævnet.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 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 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 indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

F. Schønnemann



FREDNINGSNÆVNET 56950145

i~\
f \, .

for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a
3700 Rønne
56950245

Dangreen A/S
Salg & Administration
Amaliegade 28
1256 København K

Åbent kl. 9.00 - 15.00

Den 29/11-99
J.nr. 06.11.01.01-99.046.00006

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til anlæg af en 4 m bred og 60 m
lang privat fællesvej som adgang til sommerhusene på ejendommene matr. nr. 121-akk
og 121-akn Poulsker, beliggende Fjælstaunijn 22 og 24. Projektet er nærmere beskrevet
i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. fe-
bruar 1967 om fredning af Strandrnarken ved Dueodde, hvori blandt andet er bestemt:

Nye veje udlægges over ejendommen i overensstemmelse med den på vedhæftede kort angivne bredde og
skitserede linieføring ..... Der må iøvrigt ikke anlægges nye veje over de under 2 og 4 omhandlede area-
ler, eller etableres tilslutninger (overkørsler) af enhver art til veje, hvortil offentligheden har
færdselsret. .... "

Fredningsnævnet har den 16.november 1999 foretaget besigtigelse, hvorunder det kon-
stateredes, at den ansøgte private fællesvej er anlagt i ca. 60 m's længde.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet herved tilladelse til det
allerede udførte projekt, således at fællesvejen udlægges i det fælles nord/sydgående skel
med 2 m' s bredde på hver af ejendommene med en maximumlængde af 60 m fra den
offentlige vej Fjælstaunijn at regne.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

e·, Efter lov om naturbeskyttelse § 66 stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 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 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 indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

~ I ,,"
\ F. Schønnemann



FREDNINGSNÆVNET 56950145

for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a
3700 Rønne
56950245•

Gurli Hjorth
Ndr. Strandvej 85
3770 Allinge

Åbent kl. 9.00 - 15.00

Den 22/12-99
J.nr. 06.11.01.01-99.050.00007

•
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejendom matr. nr. 121-
uæ Poulsker, beliggende Strandbyskoven 12, at tagdække en terrasse, der agtes opført,
med klare plastplader. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte
materiale .

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
9. februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Dueodde, hvori blandt andet er be-
stemt, at tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl
eller græstørv. Bygninger med tag af strå eller andet lige så let antændeligt materiale kan
ikke opføres. Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarveme (okker,
terra di sienna, umbra, engelskrødt italienskrødt, dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de
nævnte farvers blanding. Til døre, vinduesrammer eller andre mindre bygningsdele er
også andre farver tilladt.

Når navnlig henses til fredningskendelsens klare bestemmelser om tagdækning og
farvevalg samt hensynet til en fortsat ensartet administration af fredningens
bygningsbestemmelser , finder fredningsnævnet ikke grundlag for i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 at meddele dispensation til oplægning af tag i klare
plastplader eller andet klart materiale. Det kan ikke gøre nogen forskel heri, at nogle
øvrige sommerhusejere i området har oplagt tag i lignende materiale uden
fredningsnævnets tilladelse.

Som følge af det anførte meddeler fredningsnævnet afslag til det ansøgte.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af ansøgeren, offentlige myndigheder,Danmarks Naturfredningsforening 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.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

F. Schønnemann







• Bornholms Amt

~1Jff"
Fredningsnævnet
Damgade 4 A
3700 Rønne

Modtaget

28 FEB. 2000

Teknisk Forvaltning
østre Ringvej 1

DK-3700 Rønne

Tlf. 56952123

Fax 56952142

Retten I Rønne
Dato 2 5 FEB. 2000
Deres ref .

Vor ref 8-70-21-2-405-17/98

Toiletbygning på parkeringspladsen ved Fyrvejen, Dueodde.

Nexø kommunes tekniske forvaltning har for Nexø kommune søgt
tilladelse til at opføre en ny toiletbygning på parkeringspladsen ved
Fyrvejen ved Dueodde.

På pladsen findes en ca. 37 m2 stor kiosk og en kommunal toiletbyg-
ning med 5 toiletter. Kiosk og toiletbygning er sammenbygget ved et
plankeværk.

Kommunen oplyser, at toiletbygningen er utidssvarende, idet der
blandt andet mangler handicapfaciliteter.

Kommunen søger derfor om tilladelse til at opføre en ny 24 m2 stor
toiletbygning ca. 5,5 m nordvest for den eksisterende, på en del af par-
keringsarealet, (der vil medgå ca. 4 p-pladser).

Parkeringspladsen er pålagt en fredningsdeklaration, der omfatter par-
keringspladsens indretning og tillader, at en kiosk og nogle offentlige
toiletter på nærmere betingelser forefindes på pladsen.

Den nye toiletbygning skal rumme 4 almindelige toiletter, 1 handicap
toilet og 1 pissoir. Bygningen opføres med ydervægge beklædt med
rødmalede douglas brædder 1 på 2, og sadeltag med røde tegl.

Bygningen ønskes placeret som ansøgt af hensyn til eksisterende klo-
akforhold, såsom sivedræn m.v.

landskabsafdelingen
Ole Kock-Jensen
T~.5~952124IokRI213
EmaJl. tfoxJ@bora.cI~



Nexø kommune har i forbindelse med planerne om den nye toiletbyg-
ning modtaget henvendelser fra kioskejeren om benyttelse af den eksi-
sterende toiletbygning tillagerformål og fra Nexø-Dueodde Turistbu-
reau til udstillings- og informationsformål.

Det ansøgte forudsætter en tilladelse fra Fredningsnævnet i henhold til
fredningsdeklaration tinglyst 1. juli 1967 og tillægsbestemmelser lyst
27. september 1967, samt tilladelse fra Amtsrådet efter Planloven, da
området er landzone.

Amtsrådet er for sit vedkommende indstillet på at meddele lanszonetil-
ladeIse til den nye toiletbygning.

Amtsrådet anbefaler Fredningsnævnet at meddele tilladelse til den nye
toiletbygning som ansøgt, og vil ikke udtale sig imod, at den eksiste-
rende toiletbygning tillades anvendt til lagerformål , eventuelt beklædt
med brædder som eksisterende plankeværk, såfremt den ikke forlanges
nedrevet.

Sagens akter vedlægges i kopi.

Med venlig hilsen

(Jf;(?t~
Poul Ve;se

forvaltningschef
Bjarne Westerdahl

udvalgsformand
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FREDNINGSNÆVNET 5695 0145

REG. Hl 31/4.00
Damgade 4a
3700 Rønne
56950245

for Bornholms Amts fredningskreds

Nexø Kommune
Møllevænget 1
3730 Nexø

Åbent kJ. 9.00 -15.00

KOPI
Den 19/04-00

J.nr. 06.11.01.01-00.012.00006

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at opføre toiletbygning på
parkeringspladsen ved Fyrvejen ved Dueodde. Projektet er nærmere beskrevet i det til
nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at arealet, hvorpå projektet agtes opført er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse tinglyst 1. juli 1967, hvoraf fremgår, at ændringer i den
bestående tilstand, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse, badehuse og lignende,
hegning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra vedligeholdelse af skovdrift, ikke må
finde sted. Af tillægsbestemmelser lyst 27. september 1967 fremgår, at en på
ejendommen opført salgskiosk tillades bl.a. på vilkår, at de projekterede offentlige
toiletrum opføres og vedligeholdes som sådanne.

Nævnet har foretaget besigtigelse den 12. april 2000.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet herved tilladelse til
udførelse af det forelagte projekt i overensstemmelse med den indsendte tegning og
beskrivelse, dog på vilkår at den eksisterende toiletbygning nedrives, at den nye
toiletbygning placeres med den sydvendte gavl placeret vinkelret på og flugtende med
den eksisterende toiletbygnings placering.

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 indbringes for
Naturklagenævnet af offentlige myndigheder,Danmarks Naturfredningsforening 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 indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.

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 Amt og
Danmarks Naturfredningsforening.

F. Schønnemann



FREDNINGSNÆVNET 56950145

for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a
3700 Rønne
56950245

Maja Lundh
Pistolvågen 6
S 274 37 Skurup

Åbent kl. 9.00 - 15.00

Den 03/05-00
J.nr. 06.11.01.01-00.001.00008

Overfor fredningsnævnet har De ansøgt om tilladelse til bibeholdelse af et hegn opsat på
ejendommen matr. nr. 121-aeq Poulsker, beliggende Fyrvejen 6.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
1. februar 1967 om fredning af Strandrnarken ved Dueodde, hvoraf bl.a. fremgår, at
grundene ikke må hegnes.

Når henses til fredningskendelsens klare ordlyd og sigte finder fredningsnævnet ikke
grundlag for at meddele dispensation til bibeholdelse af det opsatte hegn.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale fore-
ninger 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.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

F. Schønnemann



Fredningsnævnet
Damgade4A
3700 Rønne

Modtaget
Teknisk Forvaltning
østre Ringvej 1

DK-3700 Rønne

Tlf. 56952123

Fax 56952142
,2 8 FEB. 2000
Retten iRønne Dato: 2 5 FEB. 2000

Deres ret.: 1/2000

Vor ret.: 8-70-51-8-405-28/98

Hegning af grund, Fyrvejen 6, Poulsker

Ved påtegning af 17.1.2000 har Fredningsnævnet fremsendt ansøgning
fra Maja Lundh om dispensation fra bestemmelserne i deklaration ting-
lyst 1.7.1967 til at bibeholde opsat hegn på matr.nr. 121aeq, Poul sker.

Ejendommen ligger i sommerhusområdet i Strandrnarken og er bebyg-
get med et sommerhus.

På baggrund af en henvendelse fra en grundejer i Strandrnarken har
forvaltningen besigtiget området og konstateret, at der på ejendommen
er opsat hegn, bestående afpæle med tov.

Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration tinglyst 1.7.1967,
hvori det bl.a. bestemmes, at "Grundene må ikke hegnes. Læhegn i
form af levende hegn af de på stedet forekommende vækster eller af
højst 1,80 m højt umalet raftehegn kan anbringes i umiddelbar tilknyt-
ning til og inden for 10m fra bebyggelsen og sammen med denne inde-
sluttende et ubebygget areal på højst 100 m2• På grundene må iøvrigt
kun foretages spredt beplantning med de på stedet naturligt forekom-
mende vækster. Karakteren af den eksisterende bevoksning i området
(gran, fyr, lyng) skal stedse bevares. Skovagtig bevoksning må kun
ryddes inden for 10m fra beboelsesbygningen" .

Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 1, skal Amtsrådet påse over-
holdelsen afloven og de regler, der er udstedt efter loven, samt af fred-
nings bestemmelser.

Opsætningen af hegnet er i strid med dek1arationens bestemmelser, og
Amtsrådet pålagde i brev af2l.l2.l999 ejeren at lovliggøre forholdet
enten ved at fjerne hegnet snarest og senest den 31.3.2000 eller ved at
søge Fredningsnævnet om dispensation til at bibeholde hegnet senest
den 31.1.2000.

Ejendommens beliggenhed tæt ved parkeringspladsen på Fyrvejen,
Dueodde fyr, hotel og campingplads m.m. samt adgang til badestrand
bevirker, at der er megen gående trafik i området.

Fredning<:m::~\!n t
fOl' 1~

Bornnoims amts ·;:red. l
T \GK\BREVDK\ 121 aeqPo.doc Bornholms Amt



Offentlige veje og stier i området er markeret med pæle med enten
overliggere eller hegnstråd. Markeringeme er formentlig udført af
Poul sker sogneråd for ca. 30 år siden.

Ejeren har udskiftet hegnstråden på den gamle markering af offentlig
sti langs ejendommens nordskel med tov og søger dispensation til at
bibeholde hegnet. I fremtiden påtænkes hegnet skiftet ud med lavtvok-
sende gran eller fyr.

Amtsrådet kan anbefale nævnet at medqele dispensation til at bibehol-
de det ansøgte hegn og meddele, at der ikke må anvendes anden type
hegn.

Sagen tilbagesendes hoslagt.

Med venlig hilsen

Bjarne Westerdahl
udvalgsformand

Poul Veise
forvaltningschef

f r e d n l liG f.j n æV riet
for

8'Clrnno~msamts 1redningskreds
Side 2



Fredningsnaevnet
Damgade4a
3700 Rønne

Skurup den 214-00

Modtaget

- 6 APR,2000
Retten; Rønne

Angående besiktigelse av opsat hegn.

Tak for informationen om at fredningsnaevnet vill foretage en besiktigelse av vores hegn,og
at inbydelsen kom i så god tid.Desvaerre har vi ingen mulighed at tage ledigt for at
deltage midt i ugen.Vi kan ,om så ønskes, vaere tilgaenglig på telefon den dagen mellem
13.00-15.00 på telefon 004641142717.

Med venlig hilsen. :'

I?~

MajaLundh

J.nr.06.11.01.01-00.001.00005

Maja Lundh
Pistolvagen 6
S 274 37 SKURUP



,l

Fredningsnaevnet
Damgade4A
DK-3700 RØNNE

Modtaget

12 JAN, 2000 Skurup 2000-01-09

Retten i RønnE:

Dispensationsansogning.

Jeg ansøger hermed om dispensation vedrørende hegn vid min ejendom,matr.m 121 aeq,
Poulsker.

Da min ejendom graenser til offentlig sti,og området er meget besøgt av turister,
ansøger jeg om at få beholde hegnet,for at min ejendom ej skal blive genomgang for at gå
ned til stranden og lignende.Når vi købte ejendomen den lIl-1990,så fands paelene der med
rusten gammel ståltråd.Denne ståltråd har vi byttet ud til tov,med tanke på dyrene.

Vi vil gaeme i framtiden bytte ud paelene og tovet tillavvoksende gran eller fyr,for at
markere min ejendom,ud til den offentlige sti.Til&>jes kan at stakit allerede fmdes på østre
side,mellem min ejendom og offentlig parkeoog'.Dette stakit er opsat afkommunen.

_ Med håb om positivt bem.ødende.

Med venlig hilsen.

~L~U-~~

Maja Lundh.

Pistolvagen 6
8.27437 SKURUP

[b
Telo fax 0046-41142717 (, ?"'1o'7 )

'i 6 JAN, Ll:,JI":

BOR A 8 - 70 - 'I-3~L./o5 - ;;:S!c; '6
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Mål 1:4000 Jnr: 8-70-51-8-405-21,-27,·28,-29/98
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Matr.nr. 121vz, 121aeq, 121sy og 121ys, Poulsker

Ansøgning om dispensation til at bibeholde hegn

rtt0rnholmsAmt

Teknisk Forvaltning
østre Ringvej 1, 3700 Rønne
TIt. 5695 2123 Fax. 56952142
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FREDNINGSNÆVNET 56950145

for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a
3700 Rønne
56950245

Ib Vad Sørensen
Skovduevej 36
Poulsker
3730 Nexø

Åbent kl. 9.00 - 15.00

Den 02/05-00
J.nr. 06.11.01.01-00.003.00007

Overfor fredningsnævnet har De ansøgt om tilladelse til bibeholdelse af et hegn opsat på
ejendommen matr. nr. 121-vz Poul, beliggende Skovduevej 36.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
1. februar 1967 om fredning af Strandrnarken ved Dueodde, hvoraf bl.a. fremgår, at
grundene ikke må hegnes.

Når henses til fredningskendelsens klare ordlyd og sigte finder fredningsnævnet ikke
grundlag for at meddele dispensation til bibeholdelse af det opsatte hegn.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnet af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening
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.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt,
Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

F. Schønnemann



FREDNINGSNÆVNET 56950145

for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a
3700 Rønne
56950245

Kenneth Lange og
Jytte Tradsborg
Brønsholmdalsvej 83
2980 Kokkedal

Åbent kl. 9.00 - 15.00

Den 02/05-00
J.nr. 06.11.01.01-00.007.00007

Overfor fredningsnævnet har De ansøgt om tilladelse til bibeholdelse af et hegn opsat på
ejendommen matr. nr. 121-sy Poulsker, beliggende Sirenevej 7.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
1. februar 1967 om fredning af Strandrnarken ved Dueodde, hvoraf bl.a. fremgår, at
grundene ikke må hegnes.

Når henses til fredningskendelsens klare ordlyd og sigte finder fredningsnævnet ikke
grundlag for at meddele dispensation til bibeholdelse af det opsatte hegn.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnet af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening
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.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt,
Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

F. Schønnemann



FREDNINGSNÆVNET 56950145

for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a
3700 Rønne
56950245

Jannik Hasbak
Klampenborgvej 29
2930 Klampenborg

Åbent kl. 9.00 - 15.00

Den 02/05-00
J.nr. 06.11.01.01-00.008.00007

Overfor fredningsnævnet har De ansøgt om tilladelse tilbibeholdelse af et hegn opsat på
ejendommen 121-ys Poulsker, beliggende Fyrvejen 12.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
1. februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Dueodde, hvoraf bl.a. fremgår, at
grundene ikke må hegnes.

Når henses til fredningskendelsens klare ordlyd og sigte finder fredningsnævnet ikke
grundlag for at meddele dispensation til bibeholdelse af det opsatte hegn.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnet af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening
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.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt,
Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

F. Schønnemann



.BornhOlms Amt

~Iiif'
Fredningsnævnet
Damgade4A
3700 Rønne

Modtaget
Teknisk Forvaltning
østre Ringvej 1

DK-3700 Rønne

Tlf. 56952123

Fax 56952142
28 FEB. 2000

Retten i Rønne
Dato' Z 5 fEB. 2000
Deres ret.: 8/2000

Vor ref' 8-70-51-8-405-29/98

Hegning af grund, Fyrvejen 12, Poulsker

Ved påtegning af 7.2.2000 har Fredningsnævnet fremsendt ansøgning
fra Jannik Hasbak om dispensation fra bestemmelserne i deklaration
tinglyst 1.7.1967 til at udskifte opsat hegn på matr.nr. 121ys, Poul sker.

Ejendommen ligger i sommerhusområdet i Strandmarken og er bebyg-
get med et sommerhus.

På baggrund af en henvendelse fra en grundejer i Strandmarken har
forvaltningen besigtiget området og konstateret, at der på ejendommen
er opsat hegn, bestående af bl.a. trådhegn og hegnstråd på pæle.

Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration tinglyst 1.7.1967,
hvori det bl.a. bestemmes:

"Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med mørk
grøn farve, fredes, således at ændringer i den bestående tilstand, be-
byggelse, ..... , hegning og erhvervsmæssig udnyttelse, . , , . "ikke
må finde sted.

Arealet er bebygget med to sommerhuse, hvortil der for det vestligst
beliggende hus' vedkommnede tillades udstykket en parcel (nu 121ys)
omfattende hele den herhenhørende lod af grønt areal, .. , . , Eksiste-
rende hegning ved det vestligst beliggende hus skal fjernes."

Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 1, skal Amtsrådet påse over-
holdelsen af loven og de regler, der er udstedt efter loven, samt af fred-
ningsbestemmelser.

Opsætningen af hegnet er i strid med deklarationens bestemmelser, og
Amtsrådet pålagde i brev af 21.12.1999 ejeren at lovliggøre forholdet
enten ved at fjerne hegnet snarest og senest den 31.3,2000 eller ved at
søge Fredningsnævnet om dispensation til at bibeholde hegnet senest
den 31.1.2000.

Ejendommens beliggenhed tæt ved parkeringspladsen på Fyrvejen,
Dueodde fyr, hotel og campingplads m.m. samt adgang til badestrand
bevirker, at qer er m~el). gående trafik i området.

Frednlng~nc';;~Ij, ,,- (
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Offentlige veje og stier i området er markeret med pæle med enten
overliggere eller hegnstråd. Markeringerne er formentlig udført af
Poul sker sogneråd for ca. 30 år siden.

Ejeren søger dispensation til at erstatte eksisterende hegn af forskellig
alder og type langs grundens syd- og vestskel med et hegn af pæle med
rafter.

Amtsrådet kan anbefale nævnet at meddele dispensation til at udskifte
eksisterende hegn langs syd- og vestskel med hegn af pæle med en
enkelt overliggende rafte inden den 1.7.2000 samt meddele, at der ikke
må anvendes anden type hegn, og at der ikke må hegnes langs nord- og
østskel.

Sagen tilbagesendes hoslagt.

Med venlig hilsen

Bjarne Westerdahl
udvalgsformand Poul Veise

forvaltningschef

-
Side 2



Modtaget

Fredningsnævnet
Damgade 4A
3700 Rønne

-1 FEB. 2000
Retten i Rønne

Vedr. : Dispensation for deklaration af hegning af grund matr. Nr 121ys, Poulsker, Fyrvejen 12

Til brev fra Bornholms Amt dateret den 2'1. december 1999 hvori det anføres at matr. nr. 121 ys,
Poulsker, er indhegnet i strid med deklaration af 1.7. 1967, skal jeg herved knytte følgende
kommentarer:

Da vi i foråret 1990 købte sommerhuset på Fyrvejen 12 var det efter vores mening grunden og dens
beliggenhed der var afgørende for købet. Vi er begge to naturelskere og mente at grunden med dens
variation af lyng, lav, bregner og fyrretræsbeplantning, sammenholdt med dens kraftige kupering
med sandgryder mm, var en lille perle som formentlig sjældent kom til salg.
Vi var vidende om, at et gammelt rustent hegn kransede en del af grunden, formentlig sat op engang i
50 erne. Det var også vor mening, at dette hegn skulle fjernes og måske afløses af en anden løsning,
men imidlertid skete ting og sager som ændrede vor mening en hel del.
Vi bruger al vor fritid der og er vel på Bornholm fem til seks gange om året, især ved alle højtider.
Stor var vores forundring over, at en sand "folkevandring" fra en stis udmunding i den nordlige del
af grunden, tværs over og forbi en fire fem meter fra vores terrasse, med en nedtrampning af lyng til
følge, og videre ud til fyrområdet, kiosker mv.

Ved høflig henvendelse til alle disse sommerhusejere, som benyttede" denne sti" fra udstykningen på
Skovsangervej og Skovduevej, blev vi af visse chikaneret groft bl.a. med bemærkninger om, at vi var
taget ved næsen, hvis vi troede at grunden var så stor, som vi påstod den var. Efter et par års chikane
og efter adskillige nyplantninger af lyng og fyrretræer i den såkaldte sti, enten var revet op med rod
eller knækket, blev det for meget. Vi optog en dialog med bestyrelsen i grundejerforeningen i omtalte
område, som foranstaltede en opsætning af skilte fra den nordlige stis udmunding og på vores
område, med påskriften" sti til fyret ", som skulle lede folk uden om grunden og ned til fyrområdet,
en lille omvej på ca. 50 meter. Men lige lidt hjalp det, skiltene blev fjernet med en efterfølgende
politianmeldelse fra grundejerforeningen til følge.
Men en meget ihærdig grundejer boende for enden af Skovsangervej mente åbenbart, at retten til at
bevæge sig ind over vores grund ikke skulle bestemmes af den forening han selv var medlem af,
fortsatte sin chikane. Efter at have modtaget et, hvad jeg vil kalde et trusselsbrev, om bI. a. opmåling
af vor egen grund via en landinspektør på vor regning, meddelte jeg ham, at han var mere en
velkommen til at kontakte en sådan, men at regningen måtte han selv betale.
Hele opmålingen blev iværksat med bestyrelse, landinspektør og omtalte grundejer tilstede og stor var
"næsen" til omtalte grundejer da det viste sig at grunden var endnu større end hvad vi havde påstået,
dvs at skellet pludselig blev "flyttet" en ca. 30 meter mod vest og efterfølgende foreslog formanden for
grundejerforeningen, at vi markerede grunden ved stiens udmunding med et hegn, både mod nord og
syd.
Dette er en kedelig historie, fordi vi grundlæggende hører til den gruppe i befolkningen, der gerne vil
have det fredeligt med naboerne.
Hvad har så disse stridigheder med hegnet at gøre? Jo, siden vi satte en del af dette grimme hegn op
var det i håb om, at tiden læger alle sår - også lægers - men det virker som om, at ikke alle forstår at
et hegn går man uden om og ikke igennem, som det er sket adskillige gange. Vi havde endda håbet på,
at tiden ville komme, hvor hegnet helt kunne fjernes, men vi er.hange.fRt", at hvis det ikke er der, såDvp-. f\J,'(.
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fortsætter vandringen, ikke af turister, for det er ikke af ond vilje, men af de grundejere, som af en
eller anden grund ikke vil acceptere, at gå en lille omvej på ca. 50 meter. Grundejere der nok skal
vide, at sikre sig mod fremmedes indtrængen og dermed krænkelse af den private ejendomsret. Dette
giver een lidt stof til eftertanke.

Vi søger derfor en dispensation for at bevare en markering af grunden i form af et hegn mod syd og
vest, ikke af trådhegn eller hegnstråd på pæle, men af pæle med rafter, som det ses en del andre
steder således at vi, til alles glæde, kan nyde synet af en smuk og fremfor alt uspoleret grund.

Alle disse oplysninger og hændelser kan verificeres gennem grundejerforeningen for
Skovsangervejområdet .
yderligere kan der ved henvendelse til brandvæsenet fås oplysninger omkring en udrykning til det
sydvestlige hjørne af grunden hvor haveaffald o. lign. var blevet henkastet og afbrændt med en sådan
styrke, at nogle af vores større grantræer, desværre gik tabt. Endnu et argument for et hegn da denne
hulning på grunden desværre giver anledning til en let bortskaffelse af affald.

Vi håber på en positiv behandling af sagen.

Klampenborg den 30. januar 2000

IlT q Jannik Hasbak
Klampenborgvej 29
2930 Klampenborg

" I
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FREDNINGSNÆVNET 56950145

for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a
3700 Rønne
56950245

Jette Munch Hansen
Stenbrudsvej 9
3730 Nexø

Åbent kl. 9.00 - 15.00

Den 04/05-00
J.nr. 06.11.01.01-00.015.00004

Itr"

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejendom matr. ruz 121-
aii Poulsker, beliggende Sirenevej 24, at opføre 2 tilbygninger på tilsammen 34 m til et
eksisterende sommerhus. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte ma-
teriale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
9. februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Dueodde, hvori blandt andet er be-
stemt, at ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kios-
ker, lysthuse, badehuse og lignende ikke må finde sted.

Fredningsnævet har den 7. november 1989 meddelt lovliggørende dispensation fra
fredningskendelsen til bibeholdelse af en 12 m2 stor tilbygning, der havde til formål at
indrette et badeværelse i ejendommen.

•

Når henses til fredningskendelsens klare forbud mod yderligere bebyggelse, og da det
ansøgte projekt vil mere end fordoble den eksisterende bebyggelse, der ved
lovliggørende dispensation tidligere er blevet udvidet, fmder fredningsnævnet, at
projektets gennemførelse vil indebære en så vidtgående afvigelse fra fredningskendelsen,
at der ikke vil kunne meddeles dispensation hertil i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50 stk. 1. Som følge heraf meddeler fredningsnævnet afslag til gennemførelse af det
ansøgte projekt.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af Dem, offentlige myndigheder,Danmarks Naturfredningsforening og lokale fore-
ninger 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.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

F. Schønnemann



FREDNINGSNÆVNET 56950145

REG. NR. 31/'-1.00
Damgade 4a
3700 Rønne
56950245

for Bornholms Amts fredningskreds

Nexø Kommune
Møllevænget 1
3730 Nexø

Åbent kl. 9.00 - 15.00

Den 16/06-00
J.nr. 06.11.01.01-00.018.00006

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til opsætning af ialt 4 miljøstationer
på henholdsvis matr. nr. 121-aa Poulsker i den østlige del af P-plads ved Udegårdsvejen,
på P-plads ved Fyrvejen, Dueodde, på P-plads ved Skrokkegårdsvejen, Dueodde samt på
matr. nr. 221-ae Bodilsker i den nordøstlige del af P-plads ved Strandvolden, Balka.

Miljøstationernes udførelse er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

De ønskede placeringssteder er omfattet af henholdsvis fredningsdeklaration lyst 1. juli
1967 (Udegårdsvejen, Fyrvejen og Skrokkegårdsvejen) samt fredningsdeklaration ting-
lyst 3. oktober 1973 (Balka). Af begge fredningskendelser fremgår, at arealerne er ud-
lagt til offentlig parkeringsplads.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 14. juni 2000.

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til opsætning af miljøstationer på parke-
ringspladserne ved henholdsvis Udegårdsvejen, Fyrvejen og Skrokkegårdsvejen, dog så-
ledes at miljøstationen på parkeringspladsen ved Udegårdsvejen placeres i P-pladsens
nordvestlige hjørne. Miljøstationen på P-pladsen ved Fyrvejen vil være at placere i for-
længelse af parkeringspladsindhegningen mod sydvest, således at miljøstationens nordli-
ge side placeres op mod parkeringspladsens afsluttende stålgitterhegn.

For såvidt angår miljøstationen på P-pladsen ved Strandvolden ved Balka må frednings-
nævnet meddele afslag til den påtænkte placering, når henses til, at miljøstationen ved
den påtænkte placering vil fremstå dominerende i området.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af Nexø kommune, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lo-
kale 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 indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.

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

Q..clS\() \.\0~-\~\l i ~-ooc~
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Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt og Dan-
marks Naturfredningsforening.

F. Schønnemann



FREDNINGSNÆVNET 56950145
",

for Bornholms Amts fredningskreds REG.Nl 37/~,oO Damgade 4a
3700 Rønne
56950245

Flemming B. Sivertsen
Sigensvej 8
4200 Slagelse KOPI

Åbent klo 9.00 - 15.00

Den 27106-00
J.m.06.11.01.01-00.022.00005

Ved skrivelse modtaget den 29. maj 2000 har Bornholms Amt efter henvendelse fra
Nexø kommune meddelt fredningsnævnet, at der i sommerhuset opført på matr. m. 121-
agm, Poulsker er indrettet 2 selvstændige beboelser. Fredningsnævnet har samtidig
modtaget genparter af Deres korrespondance med kommunen, hvori De nærmere
beskriver sommerhusets indretning samt fremfører et ønske om at bibeholde den
nuværende indretning. Ved skrivelse modtaget 19. juni 2000 har De for fredningsnævnet
uddybet Deres ønske. Som følge af korrespondancens indhold finder fredningsnævnet, at
måtte opfatte Deres ønske som en ansøgning om eventuel fornøden lovliggørende
dispensation til bibeholdelse af sommerhusets eksisterende indretning, blandt andet af
hensyn til Deres jævnlige private anvendelse af ejendommen.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967, som for
ejendommern blandt andet fastsætter:

"... 6b.: På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke over 120 m2 og
ikke under 35 m2 bebygget areal samt et udhus med ikke over 30 ml bebygget areal ... "

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 21. juni 2000, hvorunder det i
overensstemmelse med Deres beskrivelse kunne konstateres, at sommerhuset består af 2
ens sammenbyggede bjælkehytter/huse. Husene er indrettet identisk med køkken og
baderum i hvert delhus og fremtræder samlet som et dobbelthus. En sommerhuslejer
blev antruffet og oplyste alene at være lejer af det ene sommerhus.

Fredningsnævnet må efter det fremkomne og iagttagne lægge til grund, at sommerhuset
er indrettet som to selvstændige beboelser med hver sit køkken og baderum, ligesom
ejendommen kan benyttes og bliver benyttet som to beboelser. Under disse
omstændigheder, og da den på ejendommen tinglyste fredningskendelse klart fastsætter,
at der på ejendommen alene må opføres en beboelse, finder fredningsnævnet, at en
dispensation ville være i direkte modstrid med fredningens formål, og fredningsnævnet
finder derfor ikke, at der er mulighed for dispensation til det ansøgte. En bebyggelse af
grunden med to beboelser vil kræve, at der rejses ny fredningssag.

Som følge af det anførte kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation til opretholdelse
af 2 selvstændige beboelser på ejendommen.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnet af offentlige myndigheder ,Danmarks Naturfredningsforening 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 indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt,
Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

F. Schønnemann
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'l FREDNINGSNÆVNET 5695 0145

for Bornholms Amts fredningskreds REG.Hl 3?/~oo Damgade 4a
3700 Rønne
56950245

Henrik K. Sivertsen
Skolebakken 17
4200 Slagelse KOPI Åbent kl. 9.00 - 15.00

Den 27/06-00
J.nr. 06.11.01.01-00.023.00006

Ved skrivelse modtaget den 29. maj 2000 har Bornholms Amt efter henvendelse fra
Nexø kommune meddelt fredningsnævnet, at der i sommerhuset opført på matr. nr. 121-
aks, Poulsker er indrettet 2 selvstændige beboelser. Fredningsnævnet har samtidig
modtaget genparter af Deres korrespondance med kommunen, hvori de nærmere
beskriver sommerhusets indretning samt fremfører et ønske om at bibeholde den
nuværende indretning. Ved skrivelse modtaget 19. juni 2000 har Flemming Sivertsen på
Deres vegne for fredningsnævnet uddybet Deres ønske. Som følge af korrespondancens
indhold finder fredningsnævnet, at måtte opfatte Deres ønske som en ansøgning om
eventuel fornøden lovliggørende dispensation til bibeholdelse af sommerhusets
eksisterende indretning, blandt andet af hensyn til Deres jævnlige private anvendelse af
ejendommen.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967, som for
ejendommem blandt andet fastsætter:

"... 6b.: På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke over 120 rn2 og
ikke under 35 rn2 bebygget areal samt et udhus med ikke over 30 m2 bebygget areal ... "

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 21. juni 2000, hvorunder det i
overensstemmelse med Deres beskrivelse kunne konstateres, at sommerhuset består af 2
ens sammenbyggede bjælkehytter/huse. Husene er indrettet identisk med køkken og
baderum i hvert delhus og fremtræder samlet som et dobbelthus. En sommerhuslejer
blev antruffet og oplyste alene at være lejer af det ene sommerhus.

Fredningsnævnet må efter det fremkomne og iagttagne lægge til grund, at sommerhuset
er indrettet som to selvstændige beboelser med hver sit køkken og baderum, ligesom
ejendommen kan benyttes og bliver benyttet som to beboelser. Under disse
omstændigheder, og da den på ejendommen tinglyste fredningskendelse klart fastsætter,
at der på ejendommen alene må opføres en beboelse, finder fredningsnævnet, at en
dispensation ville være i direkte modstrid med fredningens formål, og fredningsnævnet
finder derfor ikke, at der er mulighed for dispensation til det ansøgte. En bebyggelse af
grunden med to beboelser vil kræve, at der rejses ny fredningssag.

Som følge af det anførte kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation til opretholdelse
af 2 selvstændige beboelser på ejendommen.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnet af offentlige myndigheder,Danmarks Naturfredningsforening 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 indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt,
Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

F. Schønnemann
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.. FREDNINGSNÆVNET 56950145

for Bornholms Amts fredningskreds REG. N R.37/lIGO Damgade 4a
3700 Rønne
56950245

Susanne og Ole Gad
Rønnevej 34
3730 Nexø

Åbent kl. 9.00 - 15.00

11:,..,~
~~..-'"" KOPI

Den 11/08-00
J.nr. 06.11.01.01-00.026.00004

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejendom matr. nr. 154-
z, Pedersker, beliggende Sandvejen 12, Pedersker, at opføre en tilbygning og en carport.
Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 9.
februar 1967 om fredning af arealer ved Dueodde.

Fredningsnævnet har i 1979 meddelt principel tilladelse til, at der på ejendommen
opføres et 80 - 100 m2 somerhus. Tilladelsen blev ikke udnyttet dengang.

Efterfølgende har fredningsnævnet har ved skrivelse af 16. juni 1998 på ny meddelt at
være sindet at give tilladelse til opførelse af en tilbygning og en fritliggende carport efter
forelæggelse af et konkret projekt.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet herved tilladelse til
udførelse af det forelagte projekt i overensstemmelse med den indsendte tegning og
beskrivelse på vilkår, at det eksisterende skur fjernes, at fredningskendelsens
bestemmelser med hensyn til farve- og materialevalg for øvrige områder af fredningen
tillige iagttages ved projektets udførelse.

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 indbringes for
Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening 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 indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.

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 Amt,
Danmarks Naturfredningsforening og Aakirkeby kommune.

F. Schønnemann



FREDNINGSNÆVNET
REG.Nl J 7/t;00

Tlf. 56950145
for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a

3700 Rønne
Fax. 5695 0245

Kirsten og Bjarne Westh-Jensen
østerled 77
3700 Rønne

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

22 NOV. 2000

MPS1006l1Sagsbeh: MPS
J.nr. 06.11.01.01.2000-6

Den 20/11-2000-• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om lovliggørende dispensation til bibeholdelse af
tagbelægning af rød bølgeeternit på eksisterende sommerhusbebyggelse, herunder et ud-
hus, på ejendommen matr.nr. 121-Poulsker, beliggende Skovduevej 13.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9.
februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Dueodde, hvoraf fremgår, at tagdækning
skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv.

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation fra
ovennævnte kendelse til bibeholdelse af det oplagte røde eternittag.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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 myn-
digheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening og Nexø kommune ..

F. Schønnemann

JV- C '.' ) "Yt
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Akt. nr.
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FREDNINGSNÆVNET
REG. Nit 37ft.; 00

Tlf. 56950145
for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a

3700 Rønne
Fax. 5695 0245

Bo Samson
Blålersvej 56
2990 Nivå

Morltaaet i
Skov- og NatufSwrelsen

2. 2 \tOV. 2000 Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

MPSI0059/Sagsbeh: MPS
J.nr. 06.11.01.01.2000-8

Den 20/11-2000

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til udvidelse af en eksisterende ter-
rasse på knap 50 m2 med ca. 18 m2 på ejendommen matr.nr. l2l-aed Poulsker, belig-
gende Spættevej 1. Projektet, der er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte mate-
riale, vil indebære overskridelse af fredningens byggefelt samt en vis afgravning af ter-
rænet.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9.
februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Dueodde.

Når henses til fredningskendelsens klare ordlyd og under hensyntagen til præcedens i
området fmder fredningsnævnet ikke, at de foreliggende oplysninger kan begrunde, at
terrasseprojektet overskrider byggelinieme. Som følge heraf fmder fredningsnævnet at
måtte afslå at dispensere fra kendeIsens byggeliniebestemmelser.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale fore-
ninger 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.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

F. Schønnemann
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REG.Hl J 7/L;o o
FREDNINGSNÆVNET Tlf. 56950145
for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a

3700 Rønne
Fax. 5695 0245

Svend Andreasen
Gurrevej 83
3000 Helsingør

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

MPS10173/Sagsbeh: MPS
J.nr. 06.11.01.01.2000-18

Den 14/12-2000

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 121-abb
Poulsker, beliggende Mølle Odde 10, at opføre en 19 m2 stor overdækket terrasse med
PVC-trapezplader til et 70 m2 stort sommerhus. Projektet er nærmere beskrevet i det til
nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9.
februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Dueodde, hvori blandt andet er bestemt:

"Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv. Bygninger
med tage af strå eller andet lige så leet antændeligt materiale kan ikke opføres.
Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarver ..

Når henses til fredningskendelsens klare bestemmelser om tagmateriale og farvevalg samt
præcedenshensyn i området, meddeler fredningsnævnet herved afslag til udførelse af det
ansøgte projekt.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale fore-
ninger 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.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

-Miljø- og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996- 1;1\ \ / {,- 0002-
Akt. nr. 1-

F. Schønnemann

Bil. \
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FREDNINGSNÆVNET Sk ~odtageti
ov- 0ll Naturstyrelsen

REG.Nit 31/4.00
Tlf. 56950145

for Bornholms Amts fredningskreds 1 8 DEC, 2000 Damgade 4a
3700 Rønne

Fax. 5695 0245

Brian Bo Lauridsen
Nielstrupvej 48
Nielstrup
4690 Haslev

Skov-og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

MPS10175/Sagsbeh: MPS
J.nr. 06.11.01.01.2000-17

Den 14/12-2000

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 121-aah
Poulsker, beliggende Gubbegårdsvej 22, at opføre et 8 m2 stort udhus med 1 på 2 tryk-
imprægnerede brædder samt sadeltag beklædt med trapezstålplader. Projektet er nærmere
beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9.
februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Dueodde, hvori blandt andet er bestemt:
"
Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv. Bygninger
med tage af strå eller andet lige så let antændeligt materiale kan ikke opføres.

Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarver "

Fredningsnævnet har den 6. december 2000 foretaget besigtigelse, hvorunder det kunne
konstateres, at udhuset allerede er opført samt beklædt med de ansøgte trapezstålplader .

Når henses til fredningskendelsens klare bestemmelser om tagmateriale og farvevalg samt
præcedenshensyn i området, meddeler fredningsnævnet herved afslag til oplægning af den
ansøgte tagbelægning af trapezstålplader.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale fore-
ninger 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.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-

M' . marks Naturfredningsforening og Nexø kommune.
~ø. og Energiministeriet
.-aV- og Naturstyrelsen
J.nr. SN1996- 1211 / b -0002- Bil. \
Akt. nr. ~

F. Schønnemann
Genpart til: Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret



FREDNINGSNÆVNET
REG. NI)--~ 311Lj()oIfrr 5695 0145

for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a
3700 Rønne

Fax. 5695 0245

Rose og Hans Christian Møller
Duegård
Dueoddevej 8
3730 Nexø

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

MPS10178/Sagsbeh: MPS
J.nr. 06.11.01.01.2000-19

Den 14/12-2000

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til udstykning af Dueodde Camping
af landbrugsejendommen Duegård, beliggende på matr.nr. 28-a og 121-ep m.fl. Poul-
sker. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 20. juli 1965 tinglyst fred-
ningsdeklaration, der for selve campingpladsområdet alene fastsætter:
"... ejendommen .... kan alene benyttes til campingplads, og kun såfremt der tilvejebringes sådanne forhold,
som måtte kræves af Det danske Lejrpladsudvalg, for at pladsen straks kan optages med to stjerner i
lejrpladsudvalgets fortegnelse over godkendte lejrpladser .... "

Ejendommen er endvidere omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967
om fredning af Strandrnarken ved Dueodde, der for den fredede skovdel af camping-
pladsen fastsætter:
"ændringer i den bestående tilstand må ikke finde sted ....

Det skal uanset foranstående ... være tilladt i forbindelse med salg af ... sommerhusarealer at udstykke til-
grænsende dele af arealet, der er beliggende syd for en linie, bestemt ved forbindelsen mellem eller for-
længelsen af den nordlige afgrænsning for sommerhusområdet, således som vist på vedhæftede kort, i par-
celler, der mindst er afgrænset ved lige linier ud til vej og skel og mindst 0,4 ha store. 11

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved tilladelse til den
ansøgte udstykning, idet udstykningen ikke indebærer en ændret anvendelse af det ud-
stykkede areal.

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
iljø- og Energiministeriet
kov- og Naturstyrelsen
nr. SN 1996 - \'~_ \ \ /0 -0002.. Bil \
(t. nr. e
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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 myn-
digheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

F. Schønnemann

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



FREDNINGSNÆVNET
REG.Nl 6}-1<--(. (JO

Tlf. 5695 0145
for Bornholms Amts fredningskreds

Nexø Kommune
Møllevænget 1
3730 Nexø

Sk Modtaget i
av- ogN ta urstvrelsen

,23 FEB. 2001 Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Damgade 4a
3700 Rønne

Fax. 5695 0245

MPS102611Sagsbeh: MPS
J.nr. 06.11.01.01.2000-34

Den 16/2-2001

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 12l-ae
Poulsker at udlægge en gangbro på en eksisterende sti fra Granpavillonen ud mod vandet
til fast strand. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9.
februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Dueodde, hvori blandt andet er bestemt,
at
".... at området skal bevares i sin naturlige tilsttand, og at offentligheden har ret til at færdes til fods og
opholde sig på arealet samt til at bade fra stranden ... "

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 30. januar 2001.

Et medlem af fredningsnævnet finder ikke grundlag for at meddele disp~nsation fra fred-
ningskendelsen til udlægning af gangbroen, når henses til fredningskendelsens generelle
formål og bestemmelser om, at hverken stier eller ejendommes skel bør afmærkes i de
ved kendelsen fredede områder. Dette medlem fmder endvidere at måtte betvivle den ad-

• færdsregulerende effekt af en gangbro, når henses til terrænets karakter og forløbet af den
eksisterende sti. Medlemmet betvivler samtidig, at det er hensigtsmæssigt at udlægge en
gangbro, når henses til den i området forekommende sandflugt.

Et andet medlem af fredningsnævnet fmder grundlag for at meddele fornøden dispensati-
on til permanent udlægning af den ansøgte gangbro, når henses til de af Nexø kommune
fremsatte bemærkninger, herunder navnlig hensynet til handicappedes helårlige adgang til
området, og da det er hans erfaring fra kendskabet til en lignende gangbro på Balka
Strand, at den pågældende gangbrostype ikke skæmmer terrænet.

Fredningsnævnets formand finder alene grundlag for at meddele tidsbegrænset dispensa-
tion i 10 år til udlægning af den ansøgte gangbro og alene i perioden 1. april til 1. okto-
ber svarende til den i fredningskendelsen anførte sammenhængende periode, hvori som-
merhusbebyggelserne kan anvendes til beboelse med natophold. Formanden lægger her-
ved vægt på, at fredningskendelsen forbyder, at stier og skel afmærkes i de ved kendelsen

~ fredede områder. En generel dispensation vil derfor indebære en så vidtgående afvigelse
., fra fredningen, at dette vil forudsætte en ændring af samme, jfr. naturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 2. Imidlertid findes en tidsbegrænset og sæsonmæssig udlægning af gangbroen
at ville kunne tilgodese såvel fredningens naturbeskyttende formål på grund af mindre

Slwv- og NaturstD'elSen
J.nr. SN 2001- 1;,lf - 6V C> f)..
Akt. nr. I
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nedslidning, som hensynet til gangbesværedes og handicappedes adgang til det store
strandareal.

Som følge af stemmeafgivningen træffes afgørelse som det mindre i det mere i overens-
stemmelse med formandens stemme således, at nævnet meddeler tidsbegrænset dispensa-
tion til 1. oktober 2011 til udlægning af den ansøgte gangbro i perioden 1. april til 1. ok-
tober.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale fore-
ninger 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.

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening og Friluftsrådet.

F. Schønnemann

"

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

27 DEC.2000

Retten j Rønne

.FredrUngsnævnet
Damgade4A
3700 Rønne

Teknisk Forvaltning
østre Ringvej 1
DK-3700 Rønne
Tlf. 56952123
Fax 5695 2142
E-mai!: tf@bora.dk

2 2 IlEC. 2000
Dato:
Deres reL:

Vor reL: 8-70-51-8-405-44100

Udlægning af gangbro på Dueodde

Ved brev af29.11.2000 har Nexø kommune, Teknisk Forvaltning, søgt om
Fredningsnævnets tilladelse efter fredningskendelser af 22.1 0.1936, Due-
odde-fredningen, og 9.2.1967, StrandmarksfredrUngen, samt Amtsrådets
tilladelse efter Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttel-
seslinie til at udlægge en gangbro på eksisterende sti fra Granpavillonen ud
mod vandet til fast strand, matr.nr. 121 ae, Poulsker.

Gangbroen ønskes udlagt, så det bliver muligt for kørestolsbrugere og dår-
ligt gående at komme igennem klitlandskabet til stranden.

Gangbroen bliver ca. 550 m lang og består af elementer, der er ca. 1,2 m
brede og 2 m lange. Elementerne udføres i trykimprægneret træ og sættes
sammen med galvaniserede hængsler. Der vil blive udlagt et antal ekstra
elementer parallelt med broen, som skal fungere som vigepladser (i alt 5-7
stk.). Broen vil følge det eksisterende terræn, således at afgravning, påfyld-
ning og fældning af træer undgås.

Kommunen har udlagt lignende broer ved Hullehavn i Svaneke, på Balka
og for enden af Skrokkegårdsvej. Disse broer tages bort om vinteren, men
broen ved Dueodde ønskes at blive liggende hele året, da stedet er meget
besøgt også om vinteren.

Dueodde-fredningen indeholder bl.a. bestemmelse om, at området skal be-
vares i sin naturlige tilstand, og at offentligheden har ret til at færdes til
fods og opholde sig på arealet samt til at bade fra stranden.

Strandmarksfredningen indeholder bl.a. bestemmelse om, at der ikke må
ske ændringer i den bestående tilstand, og at offentligheden har ret til at
opholde sig på arealet.

Gangbroen vil sandsynligvis blive anvendt af andre strandgæster og turister
hele året. Trafikken bliver således mere samlet og sliddet på klitter mv.

-mindsket. Fredningsnævnet
c for ~ Y / (J.\:)
. 15 1m"'~mt!i nedm~$1~~~W>--------------------3t: T ITFg.;.;lQJ{Qf!P.fbUb'3åSe.gangbro.doc Bornholms Amt
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Amtsrådet kan anbefale Fredningsnævnet at meddele tilladelse efter fred-
ningskendelseme til den ansøgte gangbro.

Amtsrådet er sindet at meddele dispensation fra strandbeskyttelseslinien,
såfremt nævnet giver tilladelse.

Sagens bilag samt et kort med fredningsgrænser vedlægges.

Med venlig hilsen

Bjarne Westerdahl
Udvalgsformand

POUl Veise
iorv~
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FREDNINGSNÆVNET
REG.Nl ~ 1\~.00-

Tlf. 5695 0145
for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a

3700 Rønne
Fax. 5695 0245

Birte Kofod Poulsen
Strandmarksvejen 8
3730 Nexø

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

-
Modtftl~ti

Skov- (lI Naturstyroløen

~6 APR. 2001 HERlO073/Sagsbeh: HER
J.nr. 06.11.01.01.2001-8

Den 4/4-2001

• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 25-c,
Poulsker, beliggende Strandmarksvej 8, 3730 Nexø at ombygge og opføre en tilbygning
på et eksisterende stuehus. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte
materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Strandmarksfredningen af 6. februar
1967, der bl.a. fastsætter:

"... der ikke må ske ændringer i den bestående tilstand. og ikke fmde byggeri sted ud over genopbygning og
udbygning af bestående landbrugsbygninger efter tegninger godkendt af fredningsnævnet efter samråd med
fredningsplanudvalget. .. "

Fredningsnævnet har den 13. marts 2001 foretaget besigtigelse, hvorunder der for nævnet
fremlagdes et alternativt ombygningsforslag, der navnlig indebærer,

• - at den nye tilbygning får samme bredde og taghøjde som den eksisterende stuehusbe-
byggeise,

- at et i det oprindelige projekt indeholdt buet glasparti og et glastrappetårn udelades til
fordel for en traditionel gavl mod nord.

- at der alene opføres en lavere glaskarnap mod øst.
- at materialevalg med hensyn til mure og vinduer stilmæssigt harmonerer med det eksi-

sterende stuehus.

Bornholms Amt og Danmarks Naturfredningsforening samt Nexø kommune har tiltrådt
det under besigtigelsen fremlagte alternative ombygningsforslag.

I anledning af det under besigtigelsen oplyste og det iøvrigt fremkomne om det oprinde-
lige ombygningsprojekt, finder fredningsnævnet at måtte meddele afslag hertil, når navn-
lig henses til tilbygningens dimensions- og stilmæssige dominering af den eksisterende
stuehusbebyggelse.

Fredningsnævnet meddeler i medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven istedet dis-
pensation til udførelse af det under besigtigelsen fremlagte ombygningsprojekt.

(;P,n I r ru
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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 myn-
digheder til udførelsen af projektet .

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

F. Schønnemann

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

Fredningsnævnet
Damgade4 a
3700 Rønne

Teknisk Forvaltning

østre Ringvej 1
DK-3700 Rønne
Tlf. 5695 2123
Fax 5695 2142
E-mail: tf@bora.dk

Modtaget

- 9 FEB. 2001
Retten l Rønne Dato: 6. februar 2001

Deres ref.:
Vor ref.: 8-70-21-2-405-36/00

Angående tilbygning til og ombygning af stuehus på matr. nr. 25c,
Poulsker .

Nexø Kommune har for ejeren af Strandmarksvej 8, matr. nr. 25c,
Poulsker, 3730 Nexø søgt om tilladelse til at ombygge og opføre en tilbyg-
ning til deres stuehus.
Ejendommen er omfattet af Strandmarksfredningen af 9. februar 1967 og
tillægsdeklarationer, og efter aftale med Fredningsnævnet fremsendte
kommunen ansøgningen direkte til Amtet med anmodning om sagens vide-
resendelse til nævnet.

Ejendommen er en landbrugsejendom på 10 ha. Det eksisterende stuehus,
som er fra 1825 er på 112 m2 i grundplan med 27 m2 udnyttet tagetage.

Efter den ansøgte om- og tilbygning afhuset vil det samlede bruttoetage-
areal blive på 298m2

Ansøgeren oplyser,
• at man ønsker en renovering afhele ejendommen dels ved en ombyg-

ning af det eksisterende stuehus, hvor en større del af tagetagen medta-
ges til beboelse og dels ved at det eksisterende hus udvides med en ny
tilbygning,

• at denne tilbygning bliver bygget mod nord vinkelret på den eksisteren-
de bygning,

• at tilbygningen får et samlet bruttoetageareal på 110m2
• Herafbliver

stueetagen på 75 m2 og kommer til at indeholde køkken/alrum mens
tagetagen bliver på 35 m2 og kommer til at indeholde opholdsstue med
udgang til tagterrasse.

• at tilbygningens facade filtses og males hvid og taget belægges med
røde teglsten, og

• at tilbygningen udformes med buet glasparti mod nord og med et "glas-
trappetårn" i 2 etager mod vest. I

mailto:tf@bora.dk


Det ansøgte forudsætter:
• en tilladelse fra amtet efter planlovens § 35 idet ejendommen er belig-

gende i landzone og det samlede bruttoetageareal efter den ansøgte om-
og tilbygning bliver væsentligt større end de i loven anførte 250m2,

som er grænsen for hvornår der kræves landzonetilladelse.
• Fredningsnævnets godkendelse idet området er omfattet af en fred-

ningsdeklaration og
• tilladelse efter lov om naturbeskyttelse, da bygningen ligger inden for

300 m fra skov.

Fredningen er en æstetisk fredning og i fredningsdeklarationen hedder det,
at der ikke må ske ændringer i den bestående tilstand, og at der ikke må
finde byggeri sted ud over genopbygning og udbygning af bestående land-
brugsbygninger efter tegninger godkendt af fredningsnævnet.

• Tilbygningen bliver højere end det oprindelige hus, og det er amtsrådets
vurdering at tilbygningen kommer til at dominere det oprindelige hus på en
uheldig måde idet skalaforholdene og bygningsstilen med de store glaspar-
tier ikke harmonerer med det oprindelige hus og byggestilen i området.

I naturbeskyttelsesloven hedder det: "I tilfælde hvor en lovbestemmelse
administreres meget restriktivt, .bør ansøgning om dispensation herfra be-
handles og afgøres, inden en anden myndighed træffer afgørelse efter en
lempeligere bestemmelse." Derfor vil amtsrådet vente med at træffe afgø-
relse efter planloven til Fredningsnævnets har behandlet ansøgningen.

Amtsrådet anbefaler Fredningsnævnet at give afslag på opførelsen af den
ansøgte tilbygning, men stille tilladelse i udsigt til en lavere og knap så do-
minerende tilbygning hvor dimensioner, byggestil og materialer harmonerer
bedre med den eksisterende bygning.

• Med venlig hilsen

Bjarne Westerdahi
udvalgsformand

Bilag:
Kopi af ansøgning med bilag i form af 3 plantegninger og 2 opstalter.

Foto
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oM) REiBI. 3711'. Od

FREDNINGSNÆVNET Tlf. 56950145
for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a

3700 Rønne
Fax. 5695 0245

JømHansen
Fiskenesvej 10
2670 Greve Strand

Modtaget i
og NatLlrSwre'se~kov- og Naturstyrelsen

S\<ov- 'lnO\ Fredningsregisteret
\ \ }\l~\ LV Haraldsgade 53

2100 København ø

MPS 10353/Sagsbeh: HER
J.nr. 06.11.01.01.2001-18

Den 7/6-2001

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 121-ut
Poulsker, beliggende Strandbyskoven 22, at anvende rødbrune eternitplader på en pro-
jekteret 29 m2 stor carport. Projektet er nærmere beskrevet i de~ til nævnet fremsendte
materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9.
februar 1067 om fredning af Strandmarken ved Dueodde, hvoi blandt andet er bestemt:

"
Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv "

Når henses\.til praksis i området, hvor fredningsnævnet tidligere har meddelt tilladelse til
eternittagdæking i blandt andet rødbrun farve, meddeler nævnet herved i medfør af § 50,
stk. 1 i naturbeskyttelsesloven dispensation til udførelse af projektet på vilkår, at den øv-e rige bebyggelse på ejendommen pålægges tagbeklædning i tilsvarende farve.

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 4Å, 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 myn-
digheder til udførelsen af projektet.

Skm'N 0~~N~.tursmelseD
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_ Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening og Hft&le kommune.

{tJ ~;a'

F. Schønnemann .

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



Fredningsnævnet
.Damgade 4 a
3700 Rønne Modtaget

24 APR. 2001

Teknisk Forvaltning

østre Ringvej 1
DK-3700 Rønne
Tlf. 5695 2123
Fax 5695 2142
E-mail: tf@bora.dkRetten j Rønne

Dato: 23. april 2001
Deres ret.:
Vor ret.: 8-70-51-8-405-47/01

Tagdækning på carport, Strandbyskoven 22, Poulsker

Nexø kommune, teknisk forvaltning, har den 17.4.2001 for Jørn Hansen,
Greve, søgt om dispensation til at anvende rødbrune eternitplader som tag-
dækning på en proj ekteret carport på ovennævnte ejendom, matr.nr. 121ut,
Poulsker.

Ejendommen ligger i sommerhusområde i Strandmarken og er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 9.2.1967 vedrørende fredning af arealer
i Strandmarken.

Nexø kommune har den 21.3.2001 meddelt tilladelse efter bygningsregle-
mentet for småhuse af 1998 til opførelse af en 29 m2 stor carport med ud-
hus på vilkår, at bestemmelserne i Overfredningsnævnets kendelse over-
holdes.

Efterfølgende søges der om dispensation fra kendeIsens bestemmelser om
tagdækning, således at der anvendes rødbrune etemitplader.

Kendelsen bestemmer bl.a., at tagdækning skal være af mørkegrå farve
eller afbrændte røde eller sorte tegl eller græstørv, og at ydre bygningssi-
der skal fremtræde i farver dannet afjordfarveme eller hvidt, sort eller ved
de nævnte farvers blanding. Til døre, vinduesrammer og lignende mindre
bygningsdele er også andre farver tilladt.

Fredningsnævnet har tidligere givet dispensation til udførelse aftagdæk-
ning i bl.a. rødbnm farve.

,J.nr. SN 200-1 • /;1Ilt· (Ib 6 2-

~ 1 JUNI 2001

TF L8nds1<:i'lb~afd8IinCJen
Gerda Kofod
56952124-239
tfalk!i9lhnr::l rlk

mailto:tf@bora.dk


På den baggrund kan Amtsrådet anbefale nævnet at meddele dispensation
til den ansøgte tagdækning, idet forudsættes, at byggeriet overholder ken-
delsens bestemmelser om farve på ydre bygningssider.

Med venlig hilsen

Bilag: Sagens akter



x
NATURKLAGENÆVNET

FORM ANDEN

Fredenksborggade 15, 1360 København K

771 33955700
Fax 33955769
X 400 S=nkn, P=sdn; A=dk400, C=dk
E-mad n/m@llkn dk

Modtaget i
Skov- og NaturStyre\Sen

- 1 JUN' 2001
J.nr.: 97-121/400-0006
BOL

3 O MAJ 2001

Afgørelse
i sagen om bibeholdelse af hegn i Nexø Kommune.

Fredningsnævnet for Bornholms Amts fredningskreds har den 2. maj 2000
efter naturbeskyttelseslovens § 50 meddelt afslag på dispensation til
bibeholdelse af hegn opsat på ejendommen matr.nr. 121 sy, Poulsker, be-
liggende Sirenevej 7, Nexø Kommune. Afgørelsen er påklaget til Natur-
klagenævnet af ansøgeren.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af l. februar
1967 om fredning af Strandmarken ved Dueodde. Ejendommen, der er bebyg-
get med et sommerhus, ligger i sommerhusområdet Strandmarken tæt ved
parkeringspladsen på Fyrvejen, Dueodde Fyr, hotel og campingplads m.m.
samt adgang til badestrand, hvor der er meget gående trafik. på ejen-
dommen er der opsat et hegn bestående af bl.a. trådhegn og hegnstråd på
pæle.

Det fremgår af Overfredningsnævnets kendelse, at "Grundene i sommerhus-
området må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på stedet
forekommende vækster eller af højst 1,80 m højt umalet raftehegn kan
anbringes i umiddelbar tilknytning til og inden for 10 m fra bebyggel-
sen og sammen med denne indesluttende et ubebygget areal på højst 100
m2• på grundene må i øvrigt kun foretages spredt beplantning med de på
stedet naturlige forekommende vækster. Karakteren af den eksisterende
bevoksning i området (gran, fyr, lyng) skal bevares. Skovagtig bevoks-
ning må kun ryddes inden for 10 m fra beboelsesbygningen" , jf. kendel-
sens punkt 6. j).
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(tit Ejendommene syd for nærværende ejendom er ikke omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse og det heri indeholdte hegningsforbud.

Amtet har som tllsynsmyndlghed den 21. december 1999 pålagt ejeren at
lovliggøre forholdet enten ved at fJerne hegnet senest den 31. marts
2000 eller ved at søge fredningsnævnet om dispensation til at bibeholde
hegnet senest den 31. marts 2000.

EJeren har herefter søgt fredningsnævnet om dispensation til at bibe-
holde alle hegn.

Amtet har i brev til fredningsnævnet oplyst, at der er meget gående
trafik i området, at offentlige veje og stler i området er markeret med
pæle med enten overliggere eller hegnstråd. Markeringerne er formentlig
udført af Poulsker sogneråd for ca. 30 år siden. Ejeren har udskiftet
den gamle markering mod Sandløbervej langs ejendommens vestskel med nye
pæle med 2 rækker hegnstråd. Desuden er der opsat hegn langs østskellet
og indkørslen til huset. Amtet anbefaler fredningsnævnet at meddele
dispensation til at bibeholde hegnet mod Sandløbervej samt meddele, at
der ikke må anvendes anden type hegn, og at øvrige hegn på ejendommen
skal fjernes lnden den l. maj 2000.

Frednlngsnævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på fredningskendelsens
klare ordlyd og sigte om, at grundene ikke må hegnes, jf. kendelsens
punkt 6. j), og har ikke fundet grundlag for at meddele dispensation
til bibeholdelse af det opsatte hegn. Nævnets afgørelse var enstemmig.

~ Det er i klagen oplyst, at hegnet på den side af grunden, der vender
mod ejendommene matr.nr. 121 sz, Poul sker (omfattet af fredningen) og
121 aie, Poulsker (ikke omfattet af fredningen) fJernes, mens hegnet
mod Sandløbervej ønskes bevaret for at forhindre trafik af gående over
grunden. Det anføres, at mange af nabogrundene er hegnede.

Frednlngsnævnet har tll klagen bemærket, at nævnet den 2. maJ 2000 har
meddelt 2 øvrige sommerhusejere i området afslag på tllsvarende dispen-
sationsansøgninger. Disse afslag er ikke påklaget, mens ejeren af den
aktuelle ejendom og eJeren af ejendommen matr.nr. 121 ys har påklage t
afslagene. Den sydlige naboejendom matr.nr. 121 nt, Poulsker, er lkke
omfattet af fredningen.

Frednlngsnævnet henviser til, at Naturklagenævnet den 29. december 1997
- med henvisning til de af fredningsnævnet anførte grunde - stadfæstede
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~ fredningsnævnets kendelse af 27. september 1996, hvorefter Nexø Kommu-
nes fredningsforslag om ophævelse af fredningsdeklarationer og kendel-
ser - herunder ovennævnte fredningskendelse af l. februar 1967 - i som-
merhusområderne Strandmarken ved Dueodde, Nexø Kommune, ikke kunne ta-
ges til følge."

Af fredningsnævnets kendelse af 27. september 1996 fremgik bl.a. " .. at
de naturbeskyttelseshensyn, som begrundede den oprindelige fredning,
fortsat foreligger, og at den nuværende fredning dermed ikke har mistet
sin betydning for det omhandlede naturområde ... "

Fredningsnævnet henholder sig til det meddelte afslag.

Nexø Kommune kan ikke anbefale dispensation til bibeholdelse af hegn
omkring ejendommen.

Afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:

Efter naturbeskyttelseslavens § 50, stk. l kan der meddeles dispensati-
on fra bestemmelser i en fredning, når det ansøgte ikke vil stride mod
fredningens formål.

Formålet med fredningskendelsen har været at værne om det allerede i
1936 fredede Dueodde-område ved at lave en ordning for de tilstødende
arealer (Strandmarken) samtidig med, at der skabtes mulighed for som-
merhusbebyggelse og etableredes offentlig adgang til badestrandene.

Såvel fredningsnævnet som Naturklagenævnet har så sent som i 1997 fast-
slået, at de naturbeskyttelseshensyn, som begrundede den oprindelige
fredning, fortsat foreligger, og at den nuværende fredning dermed ikke
har mistet sin betydning for det omhandlede naturområde.

Der ses herefter ikke at være forhold, der kan føre til en tilsidesæt-
telse af fredningsnævnets vurdering af det ansøgte, hvorefter nævnet
har fundet, at der ikke bør meddeles dispensation imod fredningskendel-
sens bestemmelse om forbud mod hegning.
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på den baggrund stadfæstes fredningsnævnets afslag på dispensation fra
fredningen.

Amtet fastsætter en ny frist for fjernelse af hegnene.

~~/

Inger Vaaben
viceformand

Olesen
fuldmægtig

/ Bir

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes før anden administrativ myndighed, j f. naturbesk}ttelseslovens § 82. Eventuel retsMg til pro-
vebe af afgorelsen skal \ ære anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. I .•



FREDNINGSNÆVNET Tlf. 56950145
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Den 217-2001

Ved skrivelse af 16. februar 2001 meddelte fredningsnævnet dispensation til udlægning af
en gangbro ved Dueodde i perioden 1. april til 1. oktober. Sagen er siden indbragt for og
verserer for Naturklagenævnet.

Den 25. juni blev broen indviet af formand for Nexø kommunes teknik- og miljøudvalg
Birthe Skot-Hansen. I en artikel i Bornholms Tidende tirsdag den 26. juni 2001 er Birthe
Skot-Hansen citeret for blandt andet at have udtalt følgende:
"Gangbroen. der er 500 meter lang. er placeret i et fredet område, og det betyder, at gangbroen skal tages
ind hver vinter. Og det har Birthe Skot-Hansen svært ved at se logikken i.
- Økonomisk bliver det dyrt for kommunen. Og naturmæssigt er det en dårlig løsning. fordi der to gange
om året skal køre tunge maskiner i området for at arbejde med broen. Derfor har blandt andet kommunen
og amtet anket afgørelsen, sagde Birthe Skot-Hansen. "

Endvidere fremgår af en anden artikel samme sted:
"Fredningsnævnet har imidlertid ikke kunnet godkende. at gangbroen skal være udlagt året rundt. så derfor
skal broen tages ind hver vinter.
- Til det kan jeg kun sige, at jeg har svært ved at se logikken. Det vil betyde ekstra arbejde og årligt tilba-
gevendende udgifter. og rent naturmæssigt vil det være en større belastning, at der to gange pr. år skal
sendes store maskiner ud og arbejde med broen. Jer er tilhænger af fredninger, men det her er ude på
overdrevet, sagde Birthe Skot-Hansen, idet hun og de øvrige indbudte fejrede gangbroen på Glascafeen. II

Uanset der kan foreligge en fejlcitering fra journa1istens side. finder jeg anledning til på
fredningsnævnets vegne at præcisere, at den meddelte dispensation ikke' omfatter kørsel i
området.

Nexø kommune er eller bør være fuldt bekendt med, at en kørsel som refereret kræver
særlig tilladelse. Der blev under besigtigelsesmødet den 30. januar 2001 af formanden for
nævnet stillet spørgsmål om, hvorvidt elementerne kunne bæres. Dette blev bekræftet
med tilføjelsen af, at det ville være besværligt. Det har således på intet tidspunkt været
forudsat, at der skulle anvendes køretøjer og maskiner på stranden til opstilling og ned-
tagning.

Nexø kommune har tidligere været part i en sag, hvor spørgsmålet om kørsel på stranden
blev behandlet af fredningsnævnet.
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I Nexø kommunes sag NK jour. nr. 04.11G01 blev der ansøgt om afholdelse af et
beachvolley-stævne i sommeren 1996. I rækken af punkter, hvor der blev ansøgt om dis-
pensation, var der et, der hed: "- at køre på stranden i forbindelse med opstilling og ned-
tagning."

Der blev i den pågældende sag givet dispensation på vilkår, at der ikke sker ændringer i
terrænet, og at retablering blev foretaget i fornødent omfang. Nødvendig kørsel på stran-
den i forbindelse med opstilling og nedtagning af materiel samt eventuel harvning af en-
kelte ,baner på stranden måtte alene fmde sted efter Nexø kommunes anvisning. Der var
her tale om en kortvarig og enkeltstående begivenhed. Nexø kommune burde således have
såvel teoretisk som praktisk erfaring med, at kørsel på stranden ikke må forekomme uden
en i forvejen indhentet særlig tilladelse.

Det er helt klart, at i sagen om gangbroen ville en forudsætning om, at der skulle kunne
køres i området med tunge maskiner have betydet, at fredningsnævnet ikke havde meddelt
dispensation til gangbroen.

Genpart af denne skrivelse er tilsendt Naturklagenævnet, Skov- og Naturstyrelsen, Dan-
marks Naturfredningsforening, Bornholms Amt, Friluftsrådet og De Samvirkende Inva-
lideorganisationer Bornholms Amt.

F. Schønnemann

Vedlagt kopi af:
Artikler i Bornholms Tidende den 26/6-2001 + TV2's nyhedsmail
Bornholms Amts skrivelse af 18/4-1996 om beachvolley-stævne

Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen
Til Deres orientering.
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FREDNINGSNÆVNET Tlf. 56950145
for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a

3700 Rønne
Fax. 5.695 0245

REG.NR. 3:J. \y. 00

Gitte Dam
Skelbækvej 103
9800 Hjørring
og
Knud Dam
Ishøj Bygade 120
2635 Ishøj

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

MPSI0418/Sagsbeh: HER
J.nr. 06.11.01.01.2001-34

• Den 11/9-2001

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 121-ada
Poulsker, beliggende Kjøddtynjan 29, at opføre et udhus med tagbelægning af røde stål-
plader med tagstensprofil. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte ma-
teriale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9.
februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Dueodde, 'hvori blandt andet er bestemt:

Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eler græstørv.
"

•
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til
udførelse afprojektet, idet nævnet finder, at tagbeklædningen ikke strider mod de hensyn,
der har været afgørende for kendeisens bestemmelser herom, når samtidig henses til ud-
husets begrænsede størrelse .

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
lignend~, 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.

Skov- og Natu~s)Yrelsen
J.nr. SN 2001 -I :lIy,; qz, D ;l.
Akt. nr. /2 -, Bil. J



-2-

• Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

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

•



Fredningsnævnet
Damgade 4 a
3700 Rønne

Modtaget

•
10 AUG. 20m Teknisk Forvaltning

østre Ringvej 1
DK-3700 Rønne
Tlf. 5695 2123
Fax 5695 2142
E-mali: tf@bora.dk

n8tten l Rønne

• Dato: 30. juli 2001
Deres ref.:
Vor ref.: 8-70-51-8-405-51/01

Udhus på matr. nr.121ada, Poulsker, Kjøddtynjan 29.

Nexø kommunes tekniske forvaltning har den 24.7.2001 for ejeren afmatr.
nr. 121ada, Poulsker, Kjøddtynjan 29, søgt om dispensation til at opføre et
udhus på ejendommen.

Ansøgeren oplyser
• at udhuset bliver på 23m2,
• at 3 af siderne beklædes med lodrette brædder l på 2,
• at det males i farverne grøn og rød i lighed med eksisterende hoved-

hus,
• • at det bygges med sadeltag og

• at tagdækningen udføres i røde stålplader med tagstensprofil.

Det eksisterende sommerhus har tagdækning af røde tegl.

Ejendommen er beligger i sommerhusområde i Strandmarken og er omfat-
tet afOverfredningsnævnets kendelse af9.2.1967 vedrørende fredning af
arealer i Strandmarken.

I henhold til fredningskendelsen må der på hver grund opføres en beboelse
på maksimalt 120m2 og et udhus på ikke over 30m2.
Kendelsen bestemmer desuden, at tagdækning skal være af mørkegrå farve
eller afbrændte røde eller sorte tegl eller græstørv, og at ydre bygningssider
skal fremtræde i farver dannet af j ord farverne eller hvidt, sort eller ved de
nævnte farvers blanding. Til døre, vinduesrammer og lignende mindre byg-
ningsdele er også andre farver tilladt.

~
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1- 2~j331Cffedningsnæ~,,~~, '
for -}) Y/O 1

TF Landskabsafdelingen
Ilsebil Hansen
56952124 -240
tfiha\bora dk

mailto:tf@bora.dk


• Fredningsnævnet har tidligere meddelt tilladelse til tagdækning af en
28,5m2 stor carport med udhusbygning i området (Kjøddtynjan 20, matr.
nr. 121aho) med røde decraplader, som er stålplader profileret som tegl og
belagt med stengranulat.

På den baggrund kan Amtsrådet anbefale nævnet at meddele dispensation
til den ansøgte tagdækning.

Med venlig hilsen

Ilsebil Hansen

•
Bilag: Sagens akter

•

•
FredningSnæVr~e .

for '1y ,
'tiomno/ms amts fredni s~'d~ Side 2



NEXØ KOMMUNE

TEKNISK FORVALTNING

Bornholms Amt
Teknisk Forvaltning
østre Ringvej 1
3700 Rønne

Nexø, den 24. juli 2001
J.li". 02.01-121ada/9
Denne sag behandles af: J.H.Kofodlkk
DIrekte Hf: 56 49 3340 + 203
E-mail: jhk@nexo.dk

Vedr. matr.nr. 121ada, Poulsker Sogn, beliggende Kjøddtynjan 29

Knud Dam har den 16. juli 2001 søgt om tilladelse til opførelse af et 23 m2 st011
udhus på ovennævnte ejend~m.

Sagen forelægges amtet idet ejendommen er omfattet af en tinglyst fredningsde-
klaration.

Taget på udhuset ønskes udført i røde stålplader med tagstensprofil.

Efter aftale med Fredningsnævnet fi'emsendes ansøgningen direkte til amtet med
anmodning om sagens videresendeise til nævnet.

Til orientering vedlægges en oversigtsplan i mål 1:2000 over det pågældende
område .• Vi har sendt ansøgeren en kopi af dette brev.

:JOK. NR.!
;\J1;JDTAGET

25 JULI 2001

BOR A 3 h;·54- 2· (?S"'- i; ~
( J

Møllevænget 1
Postboks 125
3730 Nexø
GirO 4 08 8565

Telefon 56 49 30 00
Telefax 56494170
post@nexo dk
www nexo dk

Ekspeditionstider
Mandag lukket
Tirsdag-fredag 10 00 • 13 00
Torsdag dog 0830 -1715

Telefontider
Mandag-onsdag 08 30 - 15 00
Torsdag 0830 -17 00
Fredag 08 30 - 13 00

mailto:jhk@nexo.dk


F'REDNINGSNÆVNET Tlf. 5695 0145
for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a

3700 Rønne
Fax. 5695 0245

Brian Bo Lauridsen
Nielstrupvej 48
Nielstrup
4690 Haslev

RE6.NR. 3 "1/"1.00
Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

MPS10415/Sagsbeh: HER
J.nr. 06.11.01.01.2001-36

Den 12/9-2001

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse 'til på ejendommen matr.nr. 121-aah
Poulsker , beliggende Gubbegårdsvejen 22, at oplægge moccafarvede ståltagplader på et
opført udhus på ejendommen. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte
materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9.
februar 1967 om fredning af strandmarken ved Dueodde, hvori blandt andet er bestemt:
"
Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv. Bygninger
med tage af strå eller andet lige så let antændeligt materiale kan ikke opføres.

"

Fredningsnævnet har den 14. december 2000 meddelt afslag til oplægning af trapezstål-
plader på ejendommen.

Når henses til fredningskendelsens klare bestemmelser om tagbmateriale og farvevalg
samt præcedenshensyn i området, froder fredningsnævnet fortsat at måtte meddele afslag
til oplægning af den ansøgte tagbelægning af trapezstålplader .• Nævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale forenin-
ger 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.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

Skov-og Natu:~9'relsen
J.nr. SN 2001 - /2/1t: (fl)/))..
A.r. II ... Bil)

Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret
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Fredningsnævnet
'Damgade 4 a
3700 Rønne

Teknisk Forvaltning

østre Ringvej 1
DK-3700 Rønne
Tlf. 56952123
Fax 5695 2142
E-mali. tf@bora.dk

Dato: 27. august 2001
Deres ref.:

Vor ref.: 8·70·51-8·405-43/00

Vedr.: Redskabsskur på Gubbegårdsvejen 22, Poulsker

Brian Bo Lauridsen, Nielstrupvej 48, Nielstrup, 4690 Haslev, har med brev
af d. 12. maj 2001 gennem Nexø kommunes tekniske forvaltning søgt om
dispensation vedrørende tagbeklædningens farve på et udhus på sin oven-
nævnte ejendom, matr. nr. 121aah, Povlsker.

Dispensationsansøgningen begrundes med at sommerhusets tagbeklædning
er betontagsten i farven mocca, og at farven på udhusets tag er valgt så den
kunne stemme overens med sommerhuset.

Fredningsnævnet har behandlet sagen i 2000 hvor der søgtes tilladelse til
opførelse af et 8 m2 stort udhus med sadeltag beklædt med rødbrune trapez
stålplader.

• Ej endomrnen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9, februar
1967 vedrørende fredning af arealer i Pedersker og Povlsker. I henhold til
kendeIsens punkt 6g skal tagdækningen være af mørkegrå farve eller
brændte røde eller sorte tegl eller græstørv.

Amtet havde anbefalet en dispensation for den anvendte tagbeklædning,

Ved Fredningsnævnets besigtigelse på ejendommen i december 2000 kon-
stateredes det at udhuset allerede var opført.

Fredningsnævnet meddelte med brev af d. 14. december 2000 afslag på
oplægning af den ansøgte tagbelægning med begrundelse i fredningsken-
delsens klare bestemmelser om tagmateriale og farvevalg samt præcedens-
hensyn i området. J.m Sf\\ ?('I{)1 - /;.,!t _ db/~

11 SEP. 2001
"-2956-11 Fredningsnævnet Akt: nr. II

for J7, LJ OI .
Bomnolms amts fredOingskrJPid8

TF Landskabsafdelingen
Anna Sofie Poulsen
56952124 ·213
tfasp@bora dk

mailto:tf@bora.dk
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•

•

Der var en klagefrist på 4 uger på afgørelsen, og afgørelsen er ikke påkla-
get.

Der er i 1976, efter opførelsen af sommerhuset, givet dispensation af Fred-
ningsnævnet til en tagdækning udført af rødlige cementtagsten på den på-
gældende og 5 øvrige ejendomme.

Amtsrådet skal indstille til Fredningsnævnet at der gives dispensation da
.farven på udhusets tagbeklædning harmonerer med farven på sommerhu-
sets tagbeklædning og da det ansøgte tagdækningsmateriale i farve og form
ikke ses at afvige væsentligt fra de i fredningskendelsen og ved efterføl-
gende dispensationer tilladte materialer.

Sagens akter vedrørende den nye ansøgning om dispensation samt behand-
lingen i Fredningsnævnet i 1976 vedlægges i kopi .

Med venlig hilsen

g~~k



FREDNINGSNÆVNET Tlf. 5695 0145
for Bornholms Amts fredningskreds

Lene Riis
Jens Mikkelsen
østerg~de 18
3720 Akirkeby

SCANNET
MODTAG!T

~kov= Ol NllturatyrelsGu

Damgade 4a
3700 Rønne

Fax. 5695 0245

o 2 JAN. 2002
Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

RE&.Nl 31-\ '-l. C)()

MPS10514/Sagsbeh: HER
J.nr. 06.11.01.01.2001-40

Den 21/12-2001

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 106-r
• Pedersker, beliggende Lyngvejen 26, at opføre et 8 m2 stort redskabsrum som tilbygning

til det eksisterende sommerhus på ejendommen. Projektet er nærmere beskrevet i det til
nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 3. oktober 1968 tinglyst fred-
ningsdeklaration, der blandt andet fastsætter:

"... skel ikke nærmere end 5 meter fra bygninger

c)På hver særskilt matriku1eret grund må kun eksistere en enkelt beboelse samt et udhus. Der må ikke opfø-
res flere beboelseshuse ...

Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,10. Udhus må ikke have et bebygget areal på over 20 m2.
" .

•
Fredningsnævnet har i 1991 overfor tidligere ejer meddelt lovliggørende dispensation til
bibeholdelse af en opført tilbygning (27 m2) og en opført træterrasse (26 m2), der tillige
var opført for tæt på skel.

Fredningsnævnet finder, at det ansøgte har karakter af og må anses for en egentlig tilbyg-
ning fremfor et udhus. Fredningsnævnet har således lagt vægt på, at det projekterede udhus
fremtræder som en integreret del af bygningen under fælles tag i lighed med tidligere lov-
liggjort tilbygning, jfr. den af fredningsnævnet den 22. april 1992 meddelt lovliggørende
dispensation. Projektet findes således at være omfattet af fredningsdeklarationens bestem-
melser om blandt andet bebyggelsesprocent. Når henses til, at bebyggelsesprocenten allere-
de er overskredet ved tidligere lovliggørende dispensation, og at det foreliggende projekt vil
indebære en yderligere overskridelse af byggeprocenten, finder nævnet ikke at kunne med-
dele dispensation til yderligere bebyggelse, hvorfor fredningsnævnet meddeler afslag til det
ansøgte.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-
net af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale forenin-

Skov- og Na~urstueIsen
J.nr. SN 2001- \ ~ \ l h-ooa 1
JYå.nt ~ ~ 'i
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ger 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.

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

F. Schønnemann

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

•



Fredningsnævnet
Damgade 4 a
3700 Rønne

Modtaget

22 NOV. 2001
Retten i Rønne Teknisk Forvaltning

østre Ringvej 1
DK-3700 Rønne
Tlf. 5695 2123
Fax 5695 2142
E-mail: tf@bora.dk

Dato: 21. november 2001
Deres ref.:

Vor ref.: 8-70-21-2-409-104/01

Indstilling vedr. tilbygning til ejendommen matr.nr. 106 r Pedersker

Bornholms Amt har modtaget en ansøgning om tilladelse til opførelse af en
tilbygning på 8 m2 til redskabsrum på ejendommen Lyngvejen 26, matr. nr.
106r Pedersker.

Ejendommen ligger i landzone og inden for skovbyggelinie i Pedersker
Sømark i en ældre sommerhusbebyggelse for hvilken der er tinglyst en de-
klaration d. 3. oktober 1968 om fredning og bebyggelsesregulering m.v.,
amtets reg.nr. 138-03-30.

Fredningsdeklarationen fastlægger at udnyttelsesgraden ikke må overstige
O,l Oog at udhus e ikke må have et bebygget areal over 20 m2• Der må kun
opføres en beboelsesbygning og et udhus på hver grund .

• Ifølge BBR er ejendommen 609 m2 stor, har et bygningsareal på 78 m2 og
en bebyggelsesprocent på 12,8. Der er en beboelsesbygning på grunden og
ingen småbygninger.

Ejendommens høje bebyggelsesprocent skyldes at der i 1991 afFrednings-
nævnet er givet lovliggørende tilladelse til en 27 m2 stor tilbygning og en
26 m2 stor træterasse, jfr. Fredningsnævnets sag nr. 43/1991.

Ejer har oplyst
at redskabsrummet skal placeres på nordsiden af det eksisterende sommer-
hus,
at afstanden til skellet mod nord er 5 m, og
at væggene beklædes med brædder og taget med tagpap.

• I henhold til bygningsreglement for småhuse skal udhuse, drivhuse, skure
og lignende mindre bygnin~~f~es til etagearealet ved bereg-

Fr8dnin(1~nær;eit. - ~ • ~ ~ '\\L ~O'O 1 - >.' 1\ " I A • i • 'Uot~ ~. u, TF Landskabsafdelingen- 3042R§, U O I = I. 1,-••:, I.. Anna Sofie Poulsen

Bornholms amts fredning kreds 1.-S- 56952124 -213Akt. nr. tfasp@bora.dk

mailto:tf@bora.dk
mailto:tfasp@bora.dk


ning afbebyggelsesprocenten med den del der overstiger 35 m2 ved fritlig-
• gende sommerhuse.

Af deklarationen fremgår at bestemmelserne om skelafstand skal forstås i
overensstemmelse med bygningsreglementet, jfr. deklarationens afsnit D2,
pkt. e.

En tilsvarende bestemmelse er ikke medtaget i pkt. f. der fastlægger udnyt-
telsesgraden.

Der er foretaget høring af skovej er der ikke har haft bemærkninger til det
ansøgte.

Amtsrådet er sindet at meddele dispensation fra skovbyggelinien i medfør
naturbeskyttelseslovens § 65 såfremt Fredningsnævnet meddeler dispensa-
tion fra deklarationen til det ansøgte.

Henset til placering og størrelse af det ansøgte og til at der ikke er et udhus
på ejendommen, indstiller Amtsrådet at der gives dispensation for deklara-
tionens bestemmelse om udnyttelsesgrad til det ansøgte.

Der vedlægges kopi af ansøgningen.

Med venlig hilsen

~~\'~

Anna Sofie Poul en
_Sagsbehandler•

Side 2



Aakirkeby Kommune
Ravnsgade 5, 3720 Aakirkeby

Teknisk Forvaltning

Eksp.tid: dagligt k\. 10.00 - 15.00
Torsdag: k\. 10.00 - 17.30
Fredag: kJ. 10.00 - 13.00e _

Bornholms Amt
Teknisk forvaltning
østre Ringvej 1
3700 Rønne

Aakirkeby, den 2.8.2001
J.nr 3095-026

Sagsbehandler: Finn Rønne-Nielsen
Gennemvalgsnr.: 56974748,246

Tilbygning med udhus på matr. nr. l06r
, Pedersker sogn.

Henned følger planer vedrørende tilbygning med udhus på ejendommen Lyngvejen 26, hvortil Lene
Riis og Jens Mikkelsen, østergade 18,3720 Aakirkeby har søgt om tilladelse i henhold til
planloven.

Til orientering vedlægges en oversigtsplan over det pågældende område.

Bilagene er beregnet til Deres arkiv.

Med venlig hilsen

• c?:-~,q;-' - "e:/~
Finn Rønne-Nielsen
Konstruktør
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'.-FREDNINGSNÆVNET ~4odtaget i
for Bornholms Amts fredningskreds Skov- og Naturstyrelsen

- 2 JAN. 2002

Tlf. 56950145
Damgade 4a
3700 Rønne

Fax. 5695 0245

Allinge Byggekonsortium ApS
Kajbjergvej 2
3770 Allinge

REG.Nl 31-1\.{. ex)
Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

SCANNET
MPS10515/Sagsbeh: HER
J.nr. 06.11.01.01.2001-52

Den 21/12-2001

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 121-abile Poulsker, beliggende Mølle Ode 14, at opføre et 129,4 m2 stort sommerhus med indbyg-
get udhus. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse om
fredning af Strandmarken ved Dueodde, der blandt andet fastsætter:

På hver særskilt matrilmleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke over 120 m2 og ikke under
35 m2 bebygget areal samt et udhus med ikke over 30 m2 bebygget areal.

Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv ... "

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til
udførelse af projektet på vilkår, at der på ejendommen ikke opføres yderligere bebyggelse.
Fredningsnævnet meddeler endvidere dispensation til oplægning af røde eller sorte
betontagsten.

• 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 Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening ,og lokale forenin-
ger 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-

S heder til udførelsen af projektet.
kov- og Naturst~ISeTIi

J.nr. SN'2001 -, ~ \l (ø 00 ~
Akt. nr. '.
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Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening, Nexø kommune og Nordbornholms Byggeforretning ApS.

F. Schønnemann

Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret
Til Deres orientering.
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Fredningsnævnet
Damgade4 a
3700 Rønne Modtaget

07 NOV. 2001
Retten iRønne

Sommerhus med udhus på matr. nr. 121abi, Poulsker.

Ved brev af3. oktober 2001 har Nexø Kommunes tekniske forvaltning for
Nordbornholms Byggeforretning ApS søgt om tilladelse efter overfred-
ningsnævnets kendelse af9.2.1967 til at opføre et sommerhus med indbyg-
get udhus på Mølle Odde 14, matr. nr. 121abi, Poulsker, 3730 Nexø.

Der søges om at bygge et sommerhus med et boligareal på 125,4m2, et ind-
bygget udhus på 4m2 og en overdækket terrasse på 15m2.

Sommerhuset agtes opført som en samlet bygning på i alt 129,4m2.

Tagdækningen ønskes udført med sorte eller røde cementtegl.

Ejendommen, som er 2500m2 stor, ligger i Strandmarken og er ubebygget.

Fredningskendelsen indeholder bl.a. bestemmelser om, at der på hver en-
kelt grund må opføres en beboelse på 35-120 m2 og et udhus på max 30
m2, og at tagdækning skal være af mørkegrå farve, brændte røde eller sorte
tegl eller græstørv.

Fredningsnævnet har i 1992 givet tilladelse til at opføre et 125m2 stort
sommerhus og i 1993 et 124m2 stort sommerhus. Begge tilladelser blev
givet på vilkår, at den samlede bebyggelse ikke overstiger 150m2.

Amtsrådet finder at tagdækningen opfylder de hensyn, der har været afgø-
rende for kendeisens bestemmelser herom.

FredrJi.n-9sr:"æv~~l
/ • 3cms 7 :;;r2.. /O(

8ornholms amts fredning~redS

Teknisk Forvaltning

østre Ringvej 1
DK-3700 Rønne
TIt. 56952123
Fax 56952142
E-mai!: tf@bora.dk

Dato: 6. november 2001
Deres ret.:
Vor ret.: 8-70-51-8-405-54/01

TF Landskabsatdelingen-
Ilsebil Hansen
56952124 -240
tfiha\bora dk

mailto:tf@bora.dk


•
Placeringen på grunden ses ikke at stride mod kendeisens bestemmelse om,
at bygninger skal placeres nedenfor højdepunkter i terrænet på de enkelte
parceller.

Det anbefales nævnet at meddele tilladelse til det ansøgte på vilkår, at den
samlede bebyggelse, hvis der senere bygges carport, udhuse eller lignende
på grunden, ikke overstiger 150m2.

Sagens bilag vedlægges.

Med venlig hilsen

•

•

e Fredningsnævn'13t.' ~
for 62/0 I

Bornholms amts fredningsrkeds

Side 2



NEXØ KOMMUNE

TEKNISK FORVALTNING

Bornholms Amt
Teknisk Forvaltning
østre Ringvej 1
3700 Rønne

Nexø, den 3. oktober 2001
J.nr.02.01-121abi/9
Denne sag behandles af: Jane Andersen/\j
Direkte tlf.: 56 49 3340 + 213
E-mail: jaa@nexo.dk

Vedr. matr.nr. 121 abi Poulsker Sogn, beliggende Mølle Odde 14.

Nordbomholms Byggeforretning ApS har den 21. september 2001 søgt om tilla-
delse til opførelse af sommerhus med indbygget udhus.

Ejendommen er omfattet af en tinglyst fredningsdeklaration.

Der er ansøgt om et sommerhus med boligareal på 125 m2, indbygget udhus på 4
m2 samt overdækket terrasse på 15 m2• Tagdækningen ønskes udført med sorte
eller røde betontagsten.

Efter aftale med Fredningsnævnet fremsendes ansøgningen direkte til amtet med
anmodning om sagens videresendelse til nævnet.

.I. Til orientering vedlægges en oversigtsplan i mål 1:4000 over det pågældende
område.

• Vi har sendt ansøgeren en kopi af dette brev.

DOK. NR.!
MODTAGET

- 4 OKT. 2001
! '1 C" g li ,..51/e Fredningsnævne7:R A ./0 ., I, - 70!J / I{) /

for Sf (J
Bornhol~lI~t ~redning re~ Telefon 56 49 3000

Postboks 125 Telefax 564941 70
3730 Nexø pos1@nexo.dk
Giro 4 08 85 65 www nexo.dk

Ekspeditionstider
Mandag lukket
Tirsdag-fredag 10 00• 13 00
Torsdag dog 08.30·17.15

Telefontider
Mandag-onsdag 08.30·15 00
Torsdag • 08.30• 17 00
Fredag 08.30- 13 00

F \TEKFORVlBygnlngsinsp (B)\121 abl-9-Ja-amt doc

mailto:jaa@nexo.dk
mailto:pos1@nexo.dk
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.}FREDNINGSNÆVNET Skov- og Narurstyrelsen Tlf. 5695 0145
for Bornholms Amts fredningskreds ,- 2 JAN. 2002 Damgade 4a

3700 Rønne
Fax. 5695 0245

RE&.Nl ~ 1-\'1- ~o
Allinge Byggekonsortium ApS
Kajbjergvej 2
3770 Allinge

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

SCANNET
MPS10516/Sagsbeh: HER
J.nr. 06.11.01.01.2001-53

Den 21/12-2001

• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 121-abl
Poulsker, beliggende Mølle Odde 20, at opføre et 154,4 m2 stort sommerhus med indbyg-
get carport og udhus. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materia-
le.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9.
februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Dueodde, der blandt andet fastsætter:

På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke over 120 m2 og ikke under
35 m2 bebygget areal samt et udhus med ikke over 30 m2 bebygget areal.

Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv ... "

Fredningsnævnet har den 18. december 2001 foretaget besigtigelse, hvorunder det blev
oplyst, at det ansøgte projekt vil blive reduceret, således at den samlede bebyggelse ikke
overstiger 150 m2, jfr. fredningskendelsens bestemmelser herom.

• I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til
udførelse af det ansøgte projekt på vilkår, at dette ikke overstiger 150 m2, samt at der ikke
opføres yderligere bebyggelse, herunder udhus, på ejendommen. Fredningsnævnet medde-
ler endvidere dispensation til oplægning af røde eller sorte betontagsten.

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 Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale forenin-
ger 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

Skov- og NatursW~lsen
J.nr. SN 2001 G ~ ~ \~ -000 ~
Akt. nr. \ l- .



•

•

•

•

- 2 -

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-
marks Naturfredningsforening, Nexø kommune og Nordbornholms Byggeforretning ApS.

F. Schønnemann

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



Fredningsnævnet
Damgade 4 a
3700 Rønne

Modtaget

07 NOV. 2001
Retten iRønne

Sommerhus med carport og udhus på matr. nr. 121abl, Poulsker.

Ved brev af 3. oktober 2001 har Nexø Kommunes tekniske forvaltning for
Nordbomholms Byggeforretning ApS søgt om tilladelse efter overfred-
ningsnævnets kendelse af9.2.1967 til at opføre et sommerhus med indbyg-
get carport og udhus på matr. nr. 12labl, Poulsker, Mølle Odde 20, 3730
Nexø.

Der søges om at bygge et sommerhus med et boligareal på 125,4m2, et ind-
bygget udhus på 4m2, en overdækket terrasse på 15m2 samt en indbygget
carport på 25m2.

• Sommerhuset agtes opført som en samlet bygning på i alt 154,4m2 .

Tagdækningen ønskes udført med sorte eller røde cementtegl.

Ejendommen, som er 2545m2 stor, ligger i Strandmarken og er ubebygget.

Fredningskendelsen indeholder bl.a. bestemmelser om, at der på hver en-
kelt grund må opføres en beboelse på 35-120 m2 og et udhus på max 30
m2, og at tagdækning skal være af mørkegrå farve, brændte røde eller sorte
tegl eller græstørv.

Fredningsnævnet har den 10. 5. 1988 givet tilladelse til opførelse af 17
sommerhuse på hver 157m2 i den vestlige del af Strandmarken, på vilkår,
at der ikke må opføres udhus e på grundene .

•, Fredningsnæynet.
• 300~Wr 0~""LJ()

Bornholms amts fredning{kr~d~

Teknisk Forvaltning
østre Ringvej 1
DK-3700 Rønne
Tlf. 5695 2123
Fax 5695 2142
E-mail: tf@bora dk

Dato: 6. november 2001
Deres ref.:

Vor ref.: 8-70-51-8-405-53/01

TFLandskabsafdefingen
Ilsebil Hansen
56952124 ·240
tfiha\bora.dk
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Der er derudover i 1990 givet tilladelse til at opføre et sommerhus på
150m2. Ligeledes på vilkår at der ikke opføres andre bygninger (udhuse,
carporte o.lign.) på grunden. Der blev i denne sag oprindeligt ansøgt om
tilladelse til at opføre et 166m2 stort hus og en 39m2 stor garage med ud-
hus, men ansøgningen blev trukket tilbage efter at Fredningsnævnet under
et møde på ejendommen tilkendegav, at der ikke kunne meddeles dispensa-
tion hertil.

Amtsrådet finder at tagdækningen opfylder de hensyn, der har været afgø-
rende for kendelsens bestemmelser herom.

Placeringen på grunden ses ikke at stride mod kendelsens bestemmelse om,
at bygninger skal placeres nedenfor højdepunkter i terrænet på de enkelte
parceller.

Det anbefales nævnet at meddele tilladelse til det ansøgte på vilkår, at
grunden ikke yderligere bebygges.

Sagens bilag vedlægges.

Med venlig hilsen

Ilsebil Hansen

Side 2



NEXØ KOMMUNE

• TEKNISK FORVALTNING

Bornholms Amt
Teknisk Forvaltning
østre Ringvej 1
3700 Rønne

Nexø, den 3. oktober 2001
J.nr.02.01-121abI/9
Denne sag behandles af: Jane Andersen/\j
Direkte tIf.: 56 49 33 40 + 213
E-mail: jaa@nexo.dk

Vedr. matr.m. 121 abl Poulsker Sogn, beliggende Mølle Odde 20.

Nordbornholms Byggeforretning ApS har den 21. september 2001 søgt om tilla-
delse til opførelse af sommerhus med indbygget carp0l1 og udhus.

Ejendommen er omfattet af en tinglyst fredningsdeklaration.

Der er ansøgt om et sommerhus med boligareal på 125 m2, indbygget udhus på 4
m2, overdækket terrasse på 15 m2 samt en indbygget carport på 25 m2 (arealet
måles efter tagfladen). Ligeledes ønskes tagdækningen udført med sorte eller rø-
de betontagsten.

Efter aftale med Fredningsnævnet fremsendes ansøgningen direkte til amtet med
anmodning om sagens videresendeise til nævnet.

./. Til orientering vedlægges en oversigtsplan i mål 1:4000 over det pågældende
område .• Vi har sendt ansøgeren en kopi af dette brev.

Medenlig !:en I ,,1/
lt/{ a~

~ e '-:n.dersen
( ~emør
\

/DOK. NR.
MODTAGET

- 4 OKT. 2001

SORA r.hJ,tj 1- ~-/~;, 50/0 I
lJiillevnqet 1 Telefon 56 49 30 00r-: lngsnævnet Telefax56494170
3 3 ø ""l::-l~ post@nexo.dk
Giro 4 08 85 6~or 0 c.) O ( wwwnexo.dk

Bornholms amts fredning reds

Ekspedltionstider
Mandag
Tirsdag-fredag
Torsdag dog

Telefontider
lukket Mandag-onsdag 08 30 - 15 00
10.00 -13 00 Torsdag 0830 -17 00
08.30 -17 15 Fredag 08.30 - 13 00

F ITEKFORVIBY901n9sInsp(B)1121abi-9-ja-aml do<:

mailto:jaa@nexo.dk
mailto:post@nexo.dk


for Bornholms Amts fredningskreds

Tlf. 56950145
, I

'l FREDNINGSNÆVNET
Damgade 4a
3700 Rønne

Fax. 5695 0245

REG.Nl 3+- l'1 00
Torben Nørregaard
c/o Erik Nørregaard
LI. Pilegaard
3730 Nexø

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

SCANNET MPS10517/Sagsbeh: HER
J.nr. 06.11.01.01.2001-55

Den 21/12-2001

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 121-ain
Poul sker , beliggende Flæskatjivijn 5, at opføre en 17 ml stor tilbygning til et eksisterende
sommerhus. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9.
februar 1967 om fredning af Strandrnarken ved Dueodde, der blandt andet fastsætter:

"På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke over 120 m2 og ikke un-
der 35 m2 bebygget areal samt et udhus med ikke over 30 m2 bebygget areal.

Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv ... "

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 18. december 2001, hvorunder det oply-
stes, at den ansøgte tilbygning vil blive sammenbygget med det eksisterende sommerhus
og få samme taghældning som dette.

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til
• udførelse af projektet.

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-

Skov-ogNaturstW1 en
J.nr. SN 2001 .. \ ~ II -o06:l
Akt. nr. f ~ II.
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heder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening, Nexø kommune og Brandts Byggeservice.

F. Schønnemann

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

•



Fredningsnævnet
Damgade4 a
3700 Rønne

• Tilbygning til sommerhus, Flæskatjivijn 5, Poulsker

Ved brev af 12.11.2001 har Nexø kommunes tekniske forvaltning for Tor-
ben Nørregaard v/Lasse Brandt søgt om tilladelse efter Overfredningsnæv-
nets kendelse af 9.2.1967 til at opføre en 17 m2 stor tilbygning til eksiste-
rende sommerhus på ovennævnte ejendom, matr.nr. 121ain, Poulsker.

Ejendommen, der er 2501 m2 stor, ligger i Strandmarken og er bebygget
med et sommerhus med 120 m2 boligareal og et indbygget udhus på 4 m2•

Det samlede areal vil efter opførelse aftilbygningen blive 141 m2•

Tilbygningen agtes opført ved husets sydøst-hjørne og udført i samme stil
som eksisterende, der har ydervægge aftrykimprægneret træbeklædning og
15° sadeltag af rødflammet eternit.

• Fredningsnævnet har den 8.2.1993 (sag nr. 5/1993) givet tilladelse til opfø-
relse af sommerhuset på vilkår, at arealet af den samlede bebyggelse ikke
overstiger 150 m2, heri medregnet et eventuelt udhus.

Fredningsnævnet har tidligere i den vestlige del af Strandmarken givet til-
ladelse til opførelse af sommerhuse på op til 150 m2

, og i et tilfælde 17 hu-
se på hver 157 m2, på vilkår, enten at der ikke må opføres udhus e på grun-
dene, eller at den samlede bebyggelse (sommerhus og udhus) ikke må
overstige 150 m2•

Amtsrådet kan anbefale Fredningsnævnet at meddele tilladelse til det an-
søgte på vilkår, at den samlede bebyggelse, hvis der senere bygges udhus
eller lignende på grunden, ikke overstiger 150 m2

•

• FreCjnin0~næ\!flzet
for - D f.

8or.'1~?JbBsamts fre~ skreds

Modtaget

27 NOV. 2001
Retten iRønne

Teknisk Forvaltning
østre Ringvej 1
DK-3700 Rønne
Tlf. 56952123
Fax 5695 2142
E-mail: tf@bora.dk

Dato: 23. november 2001
Deres ref.:

Vor ref.: 8-70-51-8-405-55/01

TF Landskabsafdelingen
Anna Sofie Poulsen
56952124 -213
tfasp@bora.dk

mailto:tf@bora.dk
mailto:tfasp@bora.dk


Sagens bilag vedlægges.

Med venlig hilsen

•

•

• Side 2



Bornholms Amt
Teknisk Forvaltning
østre Ringvej 1
3700 Rønne

NEXØ KOMMUNE

TEKNISK FORVAJ.,TNING

Nexø, den 12. november 2001
J.nr. 02.0l-l2lain/9
Denne sag behandles af: Jane Andersen!kk
Direkte tlf.: 56 49 3340 + 213
E-mail: jaa@nexo.dk

Vedr. matr.nr. 12lain Poulsker Sogn, beliggende F1æskatjivijn 5

•

•

•
Frednin9~r)æ\/net

for si J D I
Bornholms amts frednlngJreds

Møllevænget 1
Postboks 125
3730 Nexø
GirO4 088565

Lasse Brandt har, for Torben Nørregård, søgt om tillådelse'til at opføre en til-
bygning på 17 m2 til sommerhuset på ovenstående ejendom.

Sommerhuset har på nuværende tidspunkt et boligareal på 120 m2 samt et ind-
bygget udhus på 4 m2

• Det samlede areal vil efter opførelse af tilbygningen blive
på 141 m2•

Ejendommen er omfattet af en tinglyst fredning sdeklaration.

Efter aftale med Fredningsnævnet fremsendes ansøgningen direkte til amtet med
anmodning om sagens videresendeise til nævnet.

Til orientering vedlægges en oversigtsplan i mål 1:4000 over det pågældende
område samt ansøgningsmaterialet.

Vi har sendt ansøgeren en kopi af dette brev.

Me enlig~i n
y

/Jvfu UJ.j/v)&~'\J
e Arider en

DOK. NR, A
MODTAGE'" '(:'l • l

1 3 NOV. 2001

Telefon 56 49 30 00
Telefax 56 49 41 70
post@nexo dk
wwwnexodk

Ekspedlt.onsllder
Mandag lukket
Tlrsdag·fredag 10 00• 13 00
Torsdag dog 0830·17 15

TelefontIder
Mandag-onsdag 08 30 • 15 00
Torsdag 08 30 • 17 00
Fredag 08 30·1300

F ITEKFORVIBygnlOgslnsp (8)1121alO·g·Ja dOG

mailto:jaa@nexo.dk


• NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN

Frederiksborggade 15, 1360 København K

Tlf.: 33955700
Fax: 33955769
X400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
E-mail: nkn@nkn.dk

J.nr.: 97-121/400-0013
inv/nia

- 3 JAN. 2002

Afgørelse
i sagen om oplægning af moccafarvede stål tagplader på et udhus i

Dueodde i Nexø Kommune .•
Fredningsnævnet for Bornholms Amt har den 12. september 2001 efter na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddelt afslag på ansøgning om lov-
liggørende dispensation til oplægning af tagbeklædning af moccafarvede
trapezstålplader på et udhus på ejendommen matr.nr. 121aah, Poul sker ,
der ligger Gubbegårdsvejen 22 i Nexø Kommune. Afgørelsen er af ansøger
påklaget til naturklagenævnet.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar
1967 vedrørende fredning af Strandmarken ved Dueodde på Bornholm. Ejen-
dommen er omfattet af et område, hvor fredningen bestemmer, at tagdæk-

.. ning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl
eller græstørv. Bygninger med tage af strå eller andet lige så let an-
tændeligt materiale kan ikke opføres.

Der er ansøgt om dispensation vedrørende tagbeklædningens farve og ma-
terialevalg på udhuset. Ansøgningen begrundes med, at sommerhusets tag
er betontagsten i farven mocca, og til udhuset blev der derfor valgt en
farve, ~om kunne stemme overens med sommerhuset, og derved falder na-
turligt sammen med omgivelserne.

I 1976 blev der meddelt lovliggørende tilladelse vedrørende tagdæknin-
gen på sommerhuset, idet tagdækningen var udført af cement tagsten.

J.nt. SI\! 2001 ' I ~11/6--0 ø:t
". 4 JAN. 200?

Akt. nr. '-. O

mailto:nkn@nkn.dk
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Fredningsnævnets afslag er meddelt under henvisning til fredningsken-
delsens klare bestemmelser om tagmateriale og farvevalg samt præcedens-
hensyn i området.

Klager anfører navnlig, at det er urimeligt at der bliver henvist til
Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967. Det er ikke tidssva-
rende at henvise til en 34-årig kendelse, idet byggeskik og form har
ændret sig. Klager har netop valgt en tagbeklædning samt farve, der
helt naturligt falder ind i husets farver samt områdets beplantning.

Klagen har ikke givet Fredningsnævnet anledning til bemærkninger.

Bornholms Amt har anbefalet det ansøgte, idet farven på udhusets tagbe-
klædning harmonerer med farven på sommerhusets tagbeklædning, og da det
ansøgte tagdækningsmateriale i farve og form ikke ses at afvige væsent-
ligt fra de i fredningskendelsen og ved efterfølgende dispensationer
tilladte materialer.

Fredningsnævnet har i forbindelse med sagens behandling i Naturklage-
nævnet oplyst, at valget af trapezstålplader har været det centrale i
bedømmelsen af ansøgningen.

Afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse.

Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at fredningsnævnet
kan meddele dispensation fra en fastsat fredningsbestemmelse, når det
ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål.

I denne sag er der ansøgt om oplægning af ståltagplader i et område,
hvor tagdækningen ifølge fredningen skal være af tegl eller græstørv.
Bygninger me~tage af strå eller af andet lige så let antændeligt mate-
riale kan ikke opføres.

Der ses ikke at være fremkommet oplysninger i sagen, der kan føre til
en anden vurdering end den af fredningsnævnet foretagne. Naturklagenæv-
net har ved vurderingen af sagen lagt vægt på det forhold, at der er
meddelt dispensation til sommerhusets betontagsten og således ikke til
som ansøgt trapezstålplader. Nævnet finder derfor ikke, at ansøger kan
have haft en berettiget forventning om, at dispensationen kunne medde-
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les, uanset at farven på det ansøgte ikke adskiller sig fra den øvrige
bebyggelse på ejendommen. Der kan herefter ikke gives medhold i klagen.

på denne baggrund stadfæstes Fredningsnævnet for Bornholms Amts afslag
af 12. september 2001. Frist for lovliggørelse fastsættes af Frednings-
nævnet for Bornholms Amt.

~Ck-~

Inger Vaaben
viceformand

/ j~~~i~~
fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens §82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens §88, stk.!.
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NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN

Frerleriksborggade 15, 1360 København K

Tlf.: 33955700
Fax: 33955769
X400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
E-mail: nkn@nkn.dk

J.nr.: 97-121/400-0011
inv/nia

- 3 JAN. 2002

Afgørelse
i sagen om opførelse af 2 tilbygninger samt en carport til et sommerhus

i Dueodde i Nexø Kommune.

Fredningsnævnet for Bornholms Amt har den 13. juli 2001 efter naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. l, meddelt afslag på ansøgning om dispensa-
tion til opførelse af 2 tilbygninger samt en carport til et eksisteren-
de sommerhus på ejendommen matr.nr. 121aii, Poulsker, der ligger Sire-
nevej 24 i Nexø Kommune. Afgørelsen er af ansøger påklaget til Natur-
klagenævnet.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar
1967 vedrørende fredning af Strandmarken ved Dueodde. Ejendommen er om-
fattet af et område, hvor fredningen blandt andet bestemmer, at ændrin-

.. ger i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kio-
sker, lysthuse, badehus e og lignende udstykning og erhvervsmæssig ud-
nyttelse bortset fra vedligeholdelse af skovdrift, ikke må finde sted.

Ejendommen, der er på 2159 m2, ligger på vandsiden af Sirenevej på Due-
odde og er bebygget med et sommerhus på 32 m2• Sommerhuset ligger ca.
25 m fra strandbredden, skjult af en høj klit mod havet, og udgør det
østligste hus i en række på 11 sommerhuse langs Sirenevej. Halvdelen af
ejendommen er omfattet af strandbeskyttelseslinie efter naturbeskyttel-
seslovens § 15.

Der er ansøgt om dispensation til at opføre en tilbygning til køkkenet
på 6 m2, tilbygning til udhuset på 14 m2 og en ny carport på 15 m2• An-

søgningen begrundes med, at fredningen formodentlig ved en fejl ikke er

,J.m SN 200"1 / 2/~~oCJO :2.
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mailto:nkn@nkn.dk
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blevet ophævet, da man udstykkede grunden i 1992, og huset nu er langt
fra tidssvarende.

I 1989 blev der meddelt lovliggørende dispensation til udvidelse af
sommerhuset med 12 m2• I 2000 blev der meddelt afslag på opførelse af 2
tilbygninger på tilsammen 34 m2•

Fredningsnævnets afslag er meddelt under henvisning til fredningsken-
delsens klare forbud mod yderligere bebyggelse. Endvidere er de ansøgte
bygninger samlet set ikke af begrænset størrelse eller bydende nødven-
dige for den fortsatte brug af ejendommen. Endelig henvises der til, at
der tidligere er dispenseret til udvidelse af bebyggelsen.

.. Klager har navnlig anført, at ejendommen er den eneste på vejen, der
ligger i fredningen, og sommerhuset, der er fra 1957, har ligget der i
flere år før området blev fredet. Huset er på nuværende tidspunkt kun
til to personer, og klager ønsker huset udvidet til 4 personer, kombi-
neret med udhus til opbevaring af havemøbler.

Det nuværende lokum/udhus er i meget dårlig stand og ønskes derfor
fjernet. Her ønsker klager at placere en carport. Dette er klager dog
villig til at undlade, såfremt det medfører for stor en ændring af det
eksisterende.

Endelig har klager anført, at den tidligere dispensation er meddelt til
en tidligere ejer, og derfor ikke kan begrunde et afslag overfor kla-
ger.

Klagen har ikke givet Fredningsnævnet anledning til bemærkninger.

Nexø Kommune har anbefalet det ansøgte.

Bornholms Amt har anbefalet et afslag på det ansøgte, idet bygningen
ligger i et fredet område, hvor der ikke må bygges, og den er omfattet
af strandbeskyttelseslinie.

Afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse.
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Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at fredningsnævnet
kan meddele dispensation fra en fastsat fredningsbestemmelse, når det
ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål.

Ifølge fredningen må ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse,
hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse, badehuse og lignende ud-
stykning og erhvervsmæssig udnyttelse bortset fra vedligeholdelse af
skovdrift, ikke finde sted.

Uanset om den af klager ønskede carport medregnes, ses de ansøgte til-
bygninger på ejendommen samlet set ikke at være af en begrænset stør-
relse. Idet fredningskendelsen indeholder et klart forbud mod yderlige-
re bebyggelse, ses klagen derfor ikke at kunne ikke føre til en andentt vurdering af sagen end den af fredningsnævnet foretagne.

Det forhold, at sommerhuset størrelsesmæssigt kun er til to personer
kan ikke føre til et andet resultat, ligesom det ikke har betydning for
sagens udfald, at den tidligere dispensation ikke er meddelt til kla-
ger, men til den forrige ejer af ejendommen. Der kan således ikke gives
medhold i klagen.

på denne baggrund stadfæstes Fredningsnævnet for Bornholms Amts afslag
af 13. juli 2001.

(/--?a9Q~
Inger Vaaben
viceformand

/ ~~~Jl~V- ~:::eegtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens §82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens §88, stil. 1.
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FREDNINGSNÆVNET
REG.NR. 3l-llf.co

Tlf. 5695 0145

'm Bomholm, Am", "edn;ng,"ed, SCANNE T Damgade 4a
3700 Rønne

Fax. 5695 0245

Steen Sønderup
Lone Holm
Skovkanten 61

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

4700 Næstved

Modtaget i
Skov. Oll Natufstyrelsen

1 2 MRS. 2002
MPS 10573/Sagsbeh: HER
J.nr. 06.11.01.01.2002-1

Den 8/3-2002

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 121-uz
Poulsker , beliggende Strandbyskoven 14, at opføre en carport med 9 m2 stort redskabs-
rum. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9.
februar 1967 om fredning af Strandmarken ved .oueodde, hvori blandt andet er bestemt:
"Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller aaf brændte røde eller sorte tegl eller græstørv .
Ydre bygningssider skal f:!'mtrp.:oe i farver dannet af jordfarver "

Fredningsnævnet har den 5. marts 2002 foretaget besigtigelse på ejendommen. Efter be-
sigtigelsen har fredningsnævnet modtaget yderligere skitser, navnlig vedrørende taghæld-
ningens forløb.

•
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til
udførelse af projektet på vilkår, at tagbeklædningen udføres i mørkegrå eternit .

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, s~k. 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.

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

Skov- og Natursfvrrelsen
J.nr. SN 20010 \ ~ \\ \ (, -01:10:t
Akt. nr. ~ '!:. a
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• Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

F. Schønnemann

•
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Bornholms Amt:

• Modtaget

2 9 JAN. 2()02
Fredningsnævnet

.Darngade 4 a
3700 Rønne

Opførelse af carport med redskabsrum, Strandbyskoven 14, Poulsker

Ved brev af 16.1.2002 har Nexø kommunes tekniske forvaltning for Steen
Sønderup, Næstved, søgt om tilladelse efter Overfredningsnævnets kendel-
se af 9.2.1967 til at opføre en 18 m2 stor carport med 9 m2 lukket redskabs-
rum på ovennævnte ejendom, matr.nr. 121uz, Poulsker.

Ejendommen, der er 2615 m2 stor, ligger i sommerhusområde i Strandmar-
ken og er bebygget med et ca. 44 m2 stort sommerhus.

Bygningen agtes opført som stolpekonstruktion med fladt tag monteret med
sternbrædder. Redskabsrummet beklædes udvendig med trykimprægnerede
brædder.

• Ansøgeren har telefonisk oplyst, at sommerhuset er malet i svenskrød far-
ve, at taget er af mørkegrå eternit, og at beklædningen på redskabsrummet
males svenskrød.

Ansøgeren har eftersendt oplysning om, at tagdækning tænkes udført af
rødflammede eternitplader, som vist på vedlagt farvekort.

Ovennævnte kendelse bestemmer bl.a., at tagdækning skal være afmørke-
grå farve eller afbrændte røde eller sorte tegl eller græstørv .

• fredningSnq3~et
/ for \ 6 L....--

8ornholms ?mts fre ingskreds
- 31011U

Retten iRønne
Teknisk Forvaltning
østre Ringvej 1
DK-3700 Rønne
Tlf. 56952123
Fax 5695 2142
E-mail: tf@bora.dk

2 8 -01- ZOOZ
Dato:
Deres ref.:

Vor ref.: 8-70-51-8-405-56/02

,-
TF Landskabsafdelingen
Gerda Kofod
56952124-239
tfglk@bora dk

mailto:tf@bora.dk


• Amtsrådet kan anbefale nævnet at meddele tilladelse til det ansøgte på vil-
kår, at den nye bygning forsynes med tagbeklædning isamme farve som
sommerhuset.

Sagens bilag vedlægges.

Med venlig hilsen

•

•

•
SIde 2
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NEXØ KOMMUNE•
TEKNISK FORVALTNING

Bornholms Amt
Teknisk Forvaltning
østre Ringvej 1
3700 Rønne

Nexø, den 16. januar 2001
J.nr.02.01-121uz/9
Denne sag behandles af: Jane AndersenJkk
Direkte tlf.: 56493340 + 213
E-mail: jaa@nexo.dk

• Fredningsna:;vget
for ~~ 6 2--

Born~lroo~~lts fredningskreds
3730 Nexø
Giro 4 08 8565

Telefon 56 49 3000
Telefax 56 49 4170
post@nexo dk
www.nexodk

EkspeditIonstider
Mandag lukket
Tirsdag·fredag 10.00·13.00
Torsdag dog 08.30 ·17.15

Telefontider
Mandag.onsdag
Torsdag
Fredag

Vedr. matr.nr. 121uz Poulsker Sogn, beliggende Strandbyskoven 14.

Steen Sønderup har den 3. januar 2002 søgt om tilladelse til opførelse af carport
med redskabsrum på i alt 18 m2•

Tagdækningen ønskes udført af stål i jordfarve.

Ejendommen er omfattet af en tinglyst fredningsdek1aration.

Efter aftale med Fredningsnævnet fremsendes ansøgningen direkte til amtet med
anmodning om sagens videresendeIse til nævnet.

Til orientering vedlægges en oversigtsplan i mål 1:4000 over det pågældende
område samt ansøgningsmateriale.

• Vi har sendt ansøgeren en kopi af dette brev .

Med venlig hilsen

ec?D~A~~l
17 JAN. 2002

BOR A g ..70 - 5)- 8 ··/-joS - 5(!rfL

08.30 - 15.00
08.30 - 17.00
08.30 - 13.00

mailto:jaa@nexo.dk
http://www.nexodk
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FREDNINGSNÆVN~b..:.L.ld~ta~g~eto..i-i--:- _
for Bornholms Amts fred~WecGg Naturstyrelsen

1 3 MRS, 2002

Tlf. 5695 0145
Damgade 4a
3700 Rønne

Fax. 5695 0245

Birthe Schou
Gefionsvej 14
3700 Rønne

IE6.NR. 31lLf.oo
Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

MPS10576/Sagsbeh: HER,
J.nr. 06.11.01.01.2002-5

• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 121-sr
Poul sker , beliggende østre Fort Alle 7, at opføre en carport, tilbygning og overdækket
terrasse, således at bebyggelsen på ejendommen efter om- og tilbygningen fremstår samlet
og udgør 112 m2 . Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9.
februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Dueodde, hvori blandet er bestemt:
"... på hver særskilt matrilruleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke over 120 rn2 og ikke
under 35 rn2 bebygget areal samt et udhus med ikke over 30 rn2 bebygget areal..

Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv ...

Ydre bygnings sider skal fremtræde i farver dannet af jordfarver ... "

•
Fredningsnævnet har den 5. marts 2002 foretaget besigtigelse på ejendommen, hvor det
kunne konstateres, at projektet i det væsentligste er færdigopført, samt at der i tilknytning
til den overdækkede terrasse tillige er anlagt et større uoverdækket terrassedække på støb-
te piller og bjælker, således at terrassedækket ligger ca. 0,5 m over terræn. Det blev an-
slået, men ikke nærmere godtgjort, at det uoverdækkede terrassedæk måler ca. 32 m2.
For så vidt angår tagbeklædningen blev det oplyst, at der på sommerhuset hidtil har været
oplagt sort/mørkegrå eternit. Den eksisterende tagbeklædning var imidlertid tjenlig til ud-
skiftning. Ansøgerens bygmester oplyste hertil, at han ikke havde været opmærksom på
fredningskendelsens farvebestemmelser for så vidt angår tagbeklædning, hvorfor han har
oplagt en rødbrun eternit.

For så vidt angår den til projektet anvendte tagbeklædning finder fredningsnævnet ikke at
kunne meddele lovliggørende dispensation til bibeholdelse af de oplagte rødbrune eternit-
plader. Fredningsnævnet har herved lagt vægt på, at bygningen i forvejen har været belagt
med mørkegrå eternitplader, der er tilladt i henhold til fredningskendelsen. Der ses således
ikke at være reelle grunde for at tillade oplægning af anden tagbeklædning end den i hen-
hold til fredningskendelsen tilladte.

re Nævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenæv-

Skov- ogNaturs~~elsen
J.nr. SN 2001 - / 2 l!;!."000,)"
Akt. nr. <3 u ..gu.
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net af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredning sforening og lokale forenin-
ger 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.

Fredningsnævnet skal samtidig udtale, at det ansøgte projekt ikke kræver dispensation fra
de på ejendommen lyste fredningsbestemmelser for så vidt angår arealet af den ansøgte
carport, tilbygning og den overdækkede terrasse, der er oplyst til samlet at udgøre 112
m2. Imidlertid findes den uoverdækkede terrasse at være bygget i en sådan højde over
terræn, at dens areal bør medregnes i det bebyggede areal, når dette skal fastsættes i for-
hold til fredningens arealbestemmelser . Da der for nævnet ikke har foreligget nøjagtige
oplysninger om arealet af det hævede uoverdækkede terrassedæk, skal fredningsnævnet
anmode herom, forinden nævnet træffer afgørelse om eventuel dispensation. Det bemær-
kes, at fredningsnævnet i henhold til fast praksis vil være sindet at meddele dispensation
fra fredningsbestemmelserne til opførelse af en samlet bebyggelse, inel. den hævede ter-

• rasse på op til 150 m2 på vilkår, at ejendommen ikke bebygges yderligere.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

F. Schønnemann

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

13 FEB.2002
Fredningsnævnet
Damgade 4 a
3700 Rønne

•
Opførelse af carport, tilbygning og overdækket terrasse, østre Fort
Alle 7, Poulsker

Ved brev af7.2.2002 har Nexø kommunes tekniske forvaltning for Birthe
Schou, Rønne, søgt om tilladelse efter Overfredningsnævnets kendelse af
9.2.1967 til at opføre carport, tilbygning og overdækket terrasse på oven-
nævnte ejendom, matr.nr. 121 sr, Poulsker.

Ejendommen, der er 2500 m2 stor, ligger i sommerhusområde i Strandrnar-
ken og er bebygget med et 50 m2 stort sommerhus.

•
Ved husets østgavl agtes opført en 34 m2 stor carport. Ved husets sydfacade
agtes opført en 14 m2 stor tilbygning, indeholdende stue, og en 14 m2 stor
overdækket terrasse. Byggeriet udføres i samme materialer som eksisteren-
de, dvs. udvendig træbeklædning og 200 sadeltag.

Nexø kommune har telefonisk oplyst, at sommerhuset fremtræder med
brunmalede ydervægge og rødbrune etemitplader som tagdækning.

Da det nye byggeri udføres som tilbygninger til eksisterende, kommer det
hele til at fremstå som en vinkelbygning med et areal på i alt 112 m2•

Ovennævnte kendelse bestemmer bl.a., at der på grundene må opføres en
beboelse på max. 120 m2 og et udhus på max. 30 m2, at tagdækning skal
være af mørkegrå farve eller afbrændte røde eller sorte tegl eller grøstørv,
og at ydre bygningssider skal fremtræde i jordfarver eller hvidt, sort eller
ved blandingsfarver heraf.

FredningSnævit.
for SI O?-

Bornl1(!)l~S amts fred ngskreds

Retten j Rønne
Teknisk Forvaltning

østre Ringvej 1
DK-3700 Rønne
Tlf. 56952123
Fax 5695 2142
E-mail: tf@bora.dk

Dato: 13.2.2002
Deres ret.:
Vor ref.: 8-70-51-8-405-57102

TF Landskabsafdelingen
Gerda Kofod
56952124-239
tfalk(ci)bor:l cik

mailto:tf@bora.dk
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•

Amtsrådet kan anbefale nævnet at meddele tilladelse til det ansøgte.

Sagens bilag vedlægges.

Med venlig hilsen

~~~cC
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NEXØ KOMMUNE

TEKNISK FORVALTNING

Bornholms Amt
Teknisk forvaltning
østre Ringvej 1
3700 Rønne

Nexø, den 7. februar 2002
J.nr.02.01-121sr/9
Denne sag behandles af: Jane Andersen
Direkte tlf.: 56493340 + 213
E-mail: jaa@nexo.dk

• Vedr. matr.nr. 121sr Poulsker Sogn, beliggende østre Fort-Alle 7

Birthe Schou har den 14. januar 2002 søgt om tilladelse til opførelse af carport
på 34 m2 og en tilbygning til sommerhuset på 14 m2 samt en overdækket terrasse
på 14 m2•

Ejendommen er omfattet af en tinglyst fredningsdeklaration.

Efter aftale med Fredningsnævnet fremsendes ansøgningen direkte til amtet med
anmodning om sagens videresendeise til nævnet.

Til orientering vedlægges en oversigtsplan i mål 1:4000 over det pågældende
område samt ansøgningsmateriale.

Vi har sendt ansøgeren en kopi af dette brev.

DOK. NR. J
MODTAGET

- 8 FEB. 2002

60RA ~·70-51- 8-Lfo5~5:r/o2

FredningSnæ~et
for 0<)

el1 l-- Telefon 56 49 30 00
8o~!B.mts fred ingskreds Telefax 56494170

3730 Nexø post@nexo.dk
GirO 4 08 85 65 www.nexo dk

Ekspedltionshder
Mandag lukke l
Tlrsdag·fredag 10.00.13.00
Torsdag dog 08.30.17.15

Telefontider
Mandag-onsdag 0830 ·15.00
Torsdag 08.30 ·17.00
Fredag 08.30 ·13.00

mailto:jaa@nexo.dk
mailto:post@nexo.dk
http://www.nexo


REG.NR. ~ l-\'1.00
FREDNINGSNÆVNET Tlf. 5695 0145

~ Ol! Naturstyrelsen

, 9 APR. 2002
Damgade 4a
3700 Rønne

Fax. 5695 0245

for Bornholms Amts fredningskreds

Brian Bo Lauridsen
Nielstrupvej 48
Nielstrup
4690 Haslev

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

HERlO1811Sagsbeh: HER
J.nr. 06.11.01.01.2001-36

Den 17/4-2002

al_ Ved skrivelse af 12. september 2001 har fredningsnævnet meddelt afslag på ansøgning
om lovliggørende dispensation til oplægning af tagbeklædning af moccafarvede trapezstål-
plader på et udhus på ejendommen matr.nr. 121-aah, Poulsker, beliggende Gubbegård-
svejen 22, Nexø.

Efterfølgende har De den 4. oktober 2001 påklaget afgørelsen til Naturklagenævnet, der
den 3. januar 2002 har stadfæstet fredningsnævnets afgørelse. Naturklagenævnet har sam-
tidig overladt det til fredningsnævnet at fastsætte en frist for lovliggørelse.

I den anledning meddeles De som ejer af ejendommen frist til inden 1. august 2002 at
lovliggøre udhusets tagbeklædning.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Dan-
marks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

F. Schønnemann

Genpart til: Skov- og Naturstyre1sen Fredningsregisteret
Til Deres orientering.



FREDNINGSNÆVNET Modtaget i
Skov- Of' Natnl'st)t}'elsen Tlf. 5695 0145

for Bornholms Amts fredningskreds
25 APR. 2002

SCANNET
Damgade 4a
3700 Rønne

Fax. 5695 0245

Birthe Schou
Gefionsvej 14
3700 Rønne

Skov- og Naturstyrelsen R.
Fredningsregisteret RE6. N
Haraldsgade 53
2100 København ø

f;1JYoo

HER10182/Sagsbeh: HER
J.nr. 06.11.01.01.2002-5

Den 2214-2002

1'-,
'." I forbindelse med Deres ansøgning om tilladelse til at udvide bebyggelsen på ejendommen

matr.nr. 121-sr, Poulsker, beliggende østre Fort Alle 7, har fredningsnævnet ved skrivel-
se af 8. marts 2002 meddelt, at en i forbindelse med projektet opført uoverdækket terrasse
bør medregnes i det bebyggede areal, idet terrassen er bygget over terræn. Da frednings-
nævnet imidlertid ikke på daværende tidspunkt var i besiddelse af nøjagtige oplysninger
om arealet af det overdækkede terrassedæk, blev sagen udsat på Deres indsendelse af
nærmere arealoplysninger .

Ved skrivelse af 12. april 2002 har Deres bygmester, Poul Larsen, nærmere redegjort for
terrassearealets størrelse og fordeling, herunder at arealet af den opførte uoverdækkede
terrasse udgør 37,9 m2, således at ejendommens bebyggelse samlet udgør 149,9 m2.

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til
bibeboldelse af den opførte hævede uoverdækkede terrasse på vilkår, at ejendommens
samlede bebyggelse inel. det opførte uoverdækkede terrassedæk ikke overstiger 150 m2,
og at ejendommen ikke bebygges yderligere, herunder ej heller med selvstændigt udhus.

Afgørelsen kan efter naturbeskyuelseslovens § 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.

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-
marks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

F. Schønnemann
_ Genpart til: Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret

Til Deres orientering.

Skov- og Natu:rst~elsen
. J.nr. SN 2001 w /21/( 6 -.f) (JO1

Akt. nr. 1- 6 ~



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLMS AMT

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø Modtag~t I

!<ulturarvssty'elsen

Hovedmodtager
Freddy Langhoff Jensen
Solkrogen 1
3730 Nexø

Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245

2 4 JUd _~__
MPSI0685/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2002-33.4

• 17. juli 2002

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 121-tg Poulsker, beliggende østre Fort Alle 8, at opføre en 13 m2

stor carport med 6 m2 redskabsrum. Projektet er nærmere beskrevet i det
til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Dueodde,
hvori blandt andet er bestemt:

"... Bygninger skal holdes ... mindst 5 m fra naboskel eller sommerhusområdets begræns-
ning, ... tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller
græstørv ... Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarver ... eller hvidt,
sort eller ved de nævnte farvers blanding .. "

.' Fredningsnævnet meddeler herved afslag til det ansøgte, idet det forelagte
projekt er i strid med kendeisens bestemmelser om skelafstand, samt farve-
og materialevalg for såvidt angår tagbeklædningen. Det bemærkes, at der
efter fast praksis ikke meddeles dispensation til oplægning af PVC-plader.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms
Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

Skov- og N acm·Ænt l'elsen
cJ.nr. SN 2001 -Ielll '( _ ClOo f2..
Akt. nr..3t, - • J3U..-
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F. Schønnemann

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

•



·, •
Bornholms Amt

Modtaget

2 G JUNI 2002

Fredningsnævnet
Damgade 4 a
3700 Rønne

Carport med redskabsrum, østre Fort Alle 8, Poulsker

Ved brev af 3.6.2002 har Nexø kommunes tekniske forvaltning for Freddy
Jensen, Nexø, søgt om tilladelse efter Strandmarksfredningen af 9.2 .1967
til at opføre en 13 m2 stor carport med 6 m2 redskabsrum på ovennævnte
ejendom, matr.nr. 121tg, Poulsker.

Ejendommen, der er 2699 m2 stor, ligger i sommerhusområde i Strandrnar-
ken og er ifølge kommunens ejendomsoplysninger bebygget med et 54 m2

stort sommerhus og en 6 m2 stor overdækning.

Bygningen agtes opført i en afstand af2,5 m fra ejendommens sydskel og
udført som stolpekonstruktion med fladt tag af PVC-trapez tagplader. Red-
skabsrummets sider beklædes med trykimprægneret træ.

Ovennævnte kendelse indeholder bl.a. bestemmelser om, at bygninger skal
holdes mindst 5 m fra naboskel, at tagdækning skal være af mørkegrå farve
eller afbrændte røde eller sorte tegl eller græstørv, og at ydre bygningssi-
der skal fremtræde i jordfarver eller hvidt, sort eller blandingsfarver heraf.

Det ses ikke, at nævnet tidligere har dispenseret fra bestemmelsen om af-
stand fra naboskel.

Kommunens bygningsinspektora~ anbefaler sagen godkendt på betingelse
at bestemmelserne om tagdækning og skelafstand iagttages.

Amtsrådet kan anbefale Fredningsnævnet at meddele tilladelse til det an-
søgte på vilkår, at bygningen placeres mindst 5 m fra naboskel mod syd, og
at tagdækning udføres i overensstemmelse med fredningskendelsens be-
stemmelser.

Frednlngsnævr let
/". ". for -S 'J/ Cl "1...--

BornHolms amts fredningskreds

Retten i Rønne

Teknisk Forvaltning

østre Ringvej 1
DK-3700 Rønne
Tlf. 56952123
Fax 5695 2142
E-mail: tf@bora dk

Dato: 19.6.2002
Deres ret.:

Vor ret.: 8-70-51-8-405-60/02

TF Landskabsafdelingen
Gerda Kofod
5fig;> ??3g
tfglk@bora dk



Kopi af sagens bilag vedlægges.

Med venlig hilsen

o~o1f'L



FREDNINGSNÆVNET 2 1 JUNI 2002 Tlf. 5695 0145

Birte Kofod Poulsen
Strandmarksvejen 8
3730 Nexø

o t-nAT\~T"'r't.\YTr:i1 :"1:\~V \l~l'l.CA'1L
Skov- og Naturstyre·lse~EG. Nl
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Damgade 4a
3700 Rønne

Fax.,5695 0245

for Bornholms Amts fredningskreds

Sl-IY.Co

MPS10655/Sagsbeh: HER
J.nr. 06.11.01.01.2002-29

Den 19/6-2002

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.m. 25-c Po-
ulsker, beliggende Strandmarksvejen 8, at opføre et 35-40 m2 stort hønsehus. Projektet er
nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnet kendelse af 9.
februar 1967 om fredning af Strandrnarken ved Dueodde, hvori blandt andet er bestemt:
"... der må ikke ske ændring i den bestående tilstand og ikke finde byggeri sted udover genopbygning og ud-
bygning af bestående landbrugsbygninger efter tegninger godkendt af fredningsnævnet. .. "

Imedfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved tilladelse til ud-
førelse af projektet på vilkår, at den eksisterende skurbebyggelse på ejendommen, der
hidtil er anvendt til fjerkræhold, fjernes, og at hønsehuset bortfjernes, når der er forløbet
10 år fra denne tilladeises meddelelse, medmindre ansøgeren forinden fristens udløb har
opnået fredningsnævnets tilladelse til at bibeholde hønsehuset.

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 Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale forenin-
ger 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-
~..marks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

;kov- og Natur~t7Jelsen
.nr. SN 2001 - J,'t'1l~ /!lJ D)
!<t. nr. Jq ~
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F. Schønnemann

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



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLMS AMT REG.NR.

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Nexø Golfklub
Klubhuset
Strandmarksvejen 14
3730 Nexø

Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 5695 0245

MPS 10684/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2002-31.4

17. juli 2002

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 34-b og 121-y Poulsker, beliggende Strandmarksvejen 14, til
fortsat at anvende et ca. 4 ha stort areal til øvelsesareal. Projektet er nær-
mere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandrnarken ved Dueodde,
hvori blandt andet er bestemt:

"ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hegning og erhvervsmæssig udnyttelse,
bortset fra vedligeholdelse af skovdrift, må ikke finde sted"

Fredningsnævnet har i 1992 meddelt en 10-årig dispensation til det nu an-
søgte som nedenfor. anført:

• Nexø kommune og Bornholms Amt har anbefalet det ansøgte på vilkår, at der ikke udfø-
res terrænregulering i forbindelse med etableringen af øvelsesbanen, kun græsslåning, at
der ikke må anvendes gødning i forbindelse med driften af øvelsesbanen, og at Nexø Golf
Klub efter aftale med ejeren påtager sig græsslåning af hele engarealet, ca. 4 ha mindst
hvert år.

I medfør af naturfredningslovens § 53 og § 34 meddeler nævnet herved tilladelse til udfø-
relse af det forelagte projekt i overensstemmelse med den indsendte tegning og beskrivel-
se. Tilladelsen gives på de ovenfor anførte vilkår og begrænses af hensyn til vurderingen
af de fredningsmæssige konsekvenser heraf foreløbig til 10 år, således at tilladelsen udlø-
ber l. maj 2002. "

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation til fortsat anvendelse af arealet som øvelsesbane i forbindelse
med Dueodde Golfbane. Dispensationen er gældende indtil videre, og så
længe arealet anvendes til træningsbane. Dispensationen bortfalder, så-
fremt områdets anvendelse overgår til andet formål.

,e Nævnets afgørelse er enstemmig.
3kov- og Naturst
.nr. SN 2001- I 0yrelsen
1.;1. nr _ ~II 3 - eJfJ/ o..3.j -, Bif;-- ./
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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 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 myndigheder.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms
Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

F. Schønnemann

•
Genpart til: Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret
Til Deres orientering.
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Fredningsnævnet
Damgade 4 a
3700 Rønne

• Øvelsesbane til Dueodde Golfbane

•

•

I 1992 fik Nexø Golf Klub landzonetilladelse og dispensation fra Fred-
ningsnævnet til at benytte en del af et ca. 4 ha stort areal syd for Strand-
marksvejen som øvelsesbane i forbindelse med Dueodde Golfbane umid-
delbart nord for Strandmarksvejen.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967
om fredning af Strandmarken ved Dueodde. Kendelsen bestemmer for den-
ne del af området at ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, heg-
ning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra vedligeholdelse af skovdrift,
ikke må finde sted.

Dispensationen fra Fredningsnævnet var tidsbegrænset til 10 år af hensyn
til vurderingen af de fredningsmæssige konsekvenser, og tilladelsen udløb
d. l. maj 2002. Advokat Bo Hansen har på vegne af golfklubben henvendt
sig telefonisk og anmodet om forlængelse af tilladelsen.

0velsesbanen omfatter matr.nr. 34b og 12ly Poulsker, der ikke er omfattet
af lokalplanen for Dueodde Golfbane.

Landzonetilladelsen blev givet på vilkår at
o der ikke må udføres terrænregulering i forbindelse med etableringen

af øvelsesbanen, kun græsslåning,
• der ikke må anvendes gødning i forbindelse med driften af

øvelsesbanen, og
• Nexø Golf Klub skal, efter aftale med ejeren, påtage sig græsslå-

ning af hele engarealet, ca. 4 ha., mindst hvert 3. år.

Landzonetilladelsen i 1992 var ikke tidsbegrænset. Vilkårene for brugen
gælder således fortsat.

_ 322328 Fredningsnævnet
for ~ ( /

Bornholms amts frednjn(1strF'~ L

Bornholms Amt
Modtaget

27 MAJ 2007.

Renen I Rønne:

Te~mjsk forvaltning

østre Ringvej 1
DK-3700 Rønne
Tlf 5695 2123
Fax 5695 2142
E-mali. tf@ bora dk

Dato 23 maj 2002
Deres ref

Vor ref 8-70-21-3-405-45/02

TF Landskabsafdelmgen
Anna Sofie Poulsen
56922213
tfasp@bora dk



• Omkring 2,5 ha af arealet bruges til træningsbane, og resten henligger som
vedvarende græs. Arealet har tidligere været afgræsset, men ejeren havde
ikke ønsket at fortsætte afgræsningen. Såfremt vegetationen ikke holdes
nede, vil arealet i løbet af en kortere årrække gro til med træer og buske.

Ved afgørelsen i 1992 blev der lagt vægt på at ved benyttelse af arealet som
øvelsesbane og græsslåning afhele arealet hvert 3. år kan træopvækst hol-
des nede og arealet bevare sin karakter af eng og overdrev.

Arealet er vejledende registreret som overdrev i henhold til naturbeskyttel-
seslovens § 3. Der er foretaget en besigtigelse af biolog Dorthe Bugge Jen-
sen fra Bornholms Amt sammen med en repræsentant fra Nexø Golfklub.
Der vedlægges et notat herom.

Det vurderes heri at en fortsat anvendelse til øvelsesbane i det hidtil benyt-
tede omfang ikke vil have konsekvenser for området der strider mod formå-

• let med fredningen.

En del af arealet er omfattet af 100 m beskyttelseszonen for en fredet grav-
høj, Skåninghøj, i arealets nordøstlige hjørne. Siden 1992 er kompetencen
til at give dispensation fra beskyttelseslinien i henhold til naturbeskyttelses-
lovens § 18 overgået fra Fredningsnævnet til Bornholms Amt. Den givne
dispensation fra Fredningsnævnet fra 1992 var 10-årig.

Amtsrådet er sindet at give dispensation til fra fortidsmindebeskyttelsesli-
nien såfremt der gives dispensation fra fredningskendelsen.

Nexø Kommune anbefaler at der gives permanent dispensation til at an-
vende arealet som træningsbane i samme omfang og på samme vilkår som
hidtil idet det ser ud til at bevare området uden træ vækst som det har været
meningen med fredningen .• Amtsrådet skal derfor indstille til Fredningsnævnet at give en permanent
dispensation fra fredningskendelsen på vilkår at det ekstensivt slåede areal
skal slås hvert år efter d. 24. juni (efter fuglenes yngleperiode)

Med venlig hilsen

"1

~d~f!A/t~
~rne Westerdahl

Formand for Teknik- og Miljøudvalget
Poul Veise

Forvaltningschef

Bilag: Notat af 19.5.2002, Kopi af deklaration fra 1992, Oversigtskort



Bornholms Amt

• Notat vedrørende §3 staus og beskyttelse for Nexø Golf Klubs
øve bane

Den tidligere tilladelse til øve bane
Arealet er vejledende registreret som overdrev og den tidligere tilladelse
blev givet før Naturbeskyttelseslovens §3 tråqte i kraft. Den var IO-årig af
hensyn til vurderingen af de fredningsmæssige konsekvenser dvs. at områ-
det bevares uden trævækst. Der blev i tilladelsen lagt vægt på at området
ville gro til såfremt vegetationen ikke blev holdt nede.

Den tidligere brug af arealet:
Området fremstår på kort fra 1864 som overdrev. Golf Klubben oplyser at
området har været græsset med kvæg indtil omkring midt i 1980eme. Det
fremgår også af den tidligere tilladelse, at arealet har været afgræsset, men
at ejeren ikke ønskede at fortsætte afgræsningen .• Vurdering af områdets §J. status
Området fremstår som overdrev på kort fra 1864 og luftfotos fra hhv. 197 I
og 1961. Det vurderes, at hverken det intensivt slåede areal eller det eks-
tensivt slåede areal har et naturindhold, som gør at §3 status kan oprethol-
des.

Det intensivt slåede areal: er domineret af græsser, eneste blomsterplanter
der blev konstateret var liden storkenæb, tusindfryd, mælkebøtte og æren-
pris. Jorden er sandet og brugen bevirker slid af vegetationsdækket.

Det ekstensivt slåede areal: er domineret af græsser og vild kørvel. Græsset
danner et tykt tæppe med gammelt græs i bunden.

• fredningsnævnet
tor ~ (J <

80ttli/;j~ms amts tredning'krMsL

Te!<nisj{ Forvaltning

Ostre Ring lej 1
OK-3700 ROil'le
Tlf. 5695 2123
Fax 5695 2142
E-maJ! tf E: bora dk

Dato' 19 maj 2002
Deres ref:

Vor ref . 8-70-21-3-405-45/02

TF landskabsafdelingen
Dorte Sugge Jensen
56922237
tfdbJ@bora dk



•

•

•

Det vurderes at området ikke er beskyttet afNaturbeskyttelseslovens §3.
Områdets botaniske indhold skal sandsynligvis ses som en kombination af
at området ikke har været afgræsset i en mere end 5 årig periode forud for
at det blev taget i brug til golf, samt at det er blevet intensivt slået i den
efterfølgende 10 års periode.

Det skal dog bemærkes, at alternativet til brugen som golf øvebane har væ-
ret tilgroning med samme resultat til følge. Den nuværende værdi af områ-
det, er at det holdes lysåbent og ikke gødes og sprøjtes.

Krav i nye tilladelse
Det kræves at det ekstensivt slåede areal slås hvert år efter fuglenes yngle-
periode dvs. 24 juni, samt at arealerne ikke må sprøjtes.

Konklusion:
Der blev foretaget en besigtigelse med en repræsentant fra Nexø Golfklub.
Forvaltningen foreslog at det intensivt slåede areal blev reduceret. Golf-
klubben oplyste at det intensivt slåede areal ikke kan reduceres, idet hele
banens længde i dag udnyttes.

Det blev konstateret at naturindholdet på både det intensivt slåede og det
ekstensivt slåede areal i forhold til Naturbeskyttelseslovens §3 er begræn-
set.

Den naturmæssige forbedring der foreslås er, at der i den nye tilladelse ind-
føjes at det ekstensivt slåede areal skal slås hvert år efter d. 24. juni (efter
fuglenes yngleperiode) samt at arealerne ikke må sprøjtes.

Den nuværende værdi af området, er at de(holdes lysåbent og ikke gødes
og sprøjtes, men arealet er ikke omfattet afNaturbeskyttelseslovesn §3.

Dorte Bugge Jensen 19.05.2002 .
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111 D E K L A R A T ION

I anledning af, at Bornholms Amtsråd den 06.02.1992 har givet tilla-
delse efter Lov om planlægning til at benytte en del af et ca. 4 ha
stort engareal af landbrugsejendommen Dammegård, matr. nr. 34 og
121y, Poulsker, som øvelsesbane i forbindelse med Dueodde Golfbane på
Dammegårds arealer umiddelbart nord for Strandmarksvejen, jævnfør
vedhæftede plan, pålægges der ejendommen fØlgende servitut:

Der må ikke udføres terrænregulering i forbindelse med etablerin-
gen af øvelsesbanen, kun græsslåning.

Der må ikke anvendes gØdning i forbindelse med driften af øvelses-
banen, og

NexØ Golf Klub skal, efter aftale med ejeren, påtage sig græsslå-
ning af hele engarealet, ca. 4 ha., mindst hvert 3. år.

Påtaleberettiget for nærværende deklaration er Bornholms Amtsråd.

Deklarationen begæres tinglyst servitutstiftende med prioritet forud
for pantegæld på matr. nr. 34, og 121y, Poulsker, jævnfør § 55 i Lov
om planlægning, hvorefter betingelser, der er knyttet til en tilla-
delse efter loven, er bindende for ejere og indehavere af andre ret-
tigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet.,
Til orientering anfØres at Fredningsnævnet i medfør af Naturfred-

\
ningslovens §Å ~~g 53 har meddelt tilladelse til ovennævnte anlæg,
men at nævnet for si~vedkornmende af hensyn til vurderingen af de
fredningsmæssige konsekvenser ønsket at begrænset tilladelsen til 10
år, således at den udløber l. maj 2002.

Bornholms Amtsråd
Rønne, den :i1 JUNI t992

/1&{{~(
udvalgsformand DOK. NR:

MODTP,GET

Ib Andersen
forvaltningschef

frednJngsnævne't
for 'bt!()')

Bornholms amts fredningkredS 2 5 JUNI 1992
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FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLMS AMT REG.NR.
Modtaget i

Skov- og Naturstyrelsen
= 2 AUG. 2002

SCANNET
Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Bornholms Amt
Teknisk Forvaltning
østre Ringvej l
3700 Rønne

Damgade4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245

MPS 10693/Sagsbeh.HER
J.ilr. 06.11.01.01.2002-35.4

30. juli 2002

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. l54-a Pedersker, beliggende Sandvejen, at udskifte resterne af en
eksisterende gangbro i træ fra 1985 på stranden neden for Sandvejen med
en gangbro i metal. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet frem-
sendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Dueodde,
hvori blandt andet er bestemt:

" ... ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, ... må ikke fmde sted, og således at det
skal være offentligheden tilladt at opholde sig på og bade fra det fredede are-
a1.Anbringelse af spil og redskabskasser , hegn og anden afspærring og anvendelse af
transportable radioer og lignende er ligeledes ikke tilladt .....

~ Under hensyntagen til Naturklagenævnets afgørelse af 19. oktober 2001
om etablering af en gangbro på Dueodde, finder fredningsnævnet ikke at
kunne modsætte sig udlægning af gangbroen til den ønskede anvendelse,
hvorfor fredningsnævnet i medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven
meddeler tilladelse til det ansøgte på vilkå~, at gangbroen i terrænspringet
fra stien og ned til stranden får en hældning, der gør opsættelse af ræk-
værk ufornødent, og at gangbroen alene udlægges i perioden 1. maj till.
oktober. Tilladelsen er foreløbig tidsbegrænset i 10 år fra sommersæsonen
2003 at regne.

Nævnets afgørel,se 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-

tl';k reningtog lokal~ foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i~ ov- og .N1l utstYJelsen
J.nr. SN 2001 - /;( 11/ 6-000-Z
Akt. nr. '33 Bil. I
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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 myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening, Aakirkeby kommune og Anker Munch.

F. Schønnemann

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

Side 2/2



Bornholms Amt
Modtaget

,- 4 ,]uLI 200t
Fredningsnævnet
Damgade 4 a
3700 Rønne

Retten l Rønnt-
Teknisk Forvaltning

østre Ringvej 1
DK-3700 Rønne
TIt 56952123
Fax 5695 2142
E-mail: tf@bora.dk .

Dato: 2. juli 2002
Deres ret.:

Vor ret.: 8-70-51-8-409-9/02

Ansøgning om tilladelse til handicapgangbro ved Sandvejen

Idet det er Amtsrådets ønske at skabe bedre adgangsmuligheder til kysterne
for handicappede, søger amtet herved Fredningsnævnet om tilladelse efter
overfredningsnævnets kendelse af9.2.1967 til at udlægge en handicapven-
lig gangbro på stranden nedenfor Sandvejen, matr. nr. 154a i Pedersker.

•
Ifølge fredningskendelsen gælder at ændring i den bestående tilstand, be-
byggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse, badehuse og lignende,
udstykning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra almindelig skovdrift,
ikke må finde sted. Derudover gælder at det skal være offentligheden tilladt
at opholde sig på og bade fra det fredede areal. Anbringelse af spil og red-
skabskasser, hegn og anden afspærring, og anvendelse af transportable ra-
dioer og lignende er ligeledes ikke tilladt.

Det er hensigten at udføre gangbroen i metal i form af galvaniseret gitter
kantet af vinkeljern. Bredden bliver 1,3 m, og for at den ikke skal synke
ned i sandet vil den blive understøttet aftræbjælker lOxlO cm. på tværs for
hver 3 m.

Om broens udseende kan endvidere oplyses:
• at den ikke hæves over terræn bortset fra terrænspringet fra stien og

ned til stranden
• at der etableres gelænder i den ene side på de øverste meter af broen

i forbindelse med samme terrænspring
• at hvert element er 6m lang
• at broen bliver 1,3m bred
• at den bliver 18m lang (3 elementer cl 6m)
• 'lt der for enden af broen bliv:r en lidt bredere vend/teads på 2x2m

Frednlngsnævne!:- .nr. SN 2001 _I C) II 'b-cJ oo:l
. 'l2'iV<3 for ~ 'lo ~() l..- .-{ TF Landskabsafdelingen::> v _ "l Ilse bil Hansen

Bornholms amts fredningsk eds t. AUS. 2002 56922240
tfihalbora dk

iH....._.. "'l...,

mailto:tf@bora.dk


Den nuværende gangbro blev udlagt i 1985, hvor man fik en etårig tilladel-
se fra Fredningsnævnet til at opføre en badebro for handicappede. Tilladel-
se er ikke siden søgt forlænget.

Broen bestod af træelementer på 2,2 x 3 m som førte helt ud i vandet og
yderst var monteret en egentlig handicapbadebro med trin ned til vandet.
Der var på broen monteret et gelænder af galvaniseret jern.

Det viste sig at badebroen ikke kunne holde til at gå helt ud i vandet, og
siden er den kun udlagt et stykke ned på stranden varierende efter hvor bred
stranden er det pågældende år. Broen er hvert år blevet udlagt inden bade-
sæsonen og optaget igen om efteråret. De år, hvor broen er blevet lagt sene-
re ud end normalt, har der hver gang været henvendelser fra folk, som har
gjort Amtet opmærksom på, at broen var savnet.

Årsagen til at vi nu søger om tilladelse til at udlægge en ny gangbro af me-
tal, er dels at vi er blevet opmærksomme på at Amtet ikke har en gældende
tilladelse og dels at træbroen flyder væk ved højvande. Amtet mener bedre
at kunne "styre" en metalbro. Desuden er faldet fra den tilstødende asfa1tsti
til stranden til tider næsten en meter. Her er det svært at lægge træ elementer
afkun 2-3 m længde. Metalelementer på 6 m. vil være lettere at placere.

Den nye gangbro ønskes udlagt fra ca. l.maj till. oktober.

Der vedlægges en skitse over linieføring og placering samt fotos fra stedet.

Der er sendt kopi af dette brev til Aakirkeby Kommune til orientering.

Med venlig hilsen

e 1l0?:C ~
Ilsebil Hansen
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Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 FCøbenhavn0

Hovedmodtager
Nexø Golfklub
Klubhuset
Strandmarksvejen 14
3730 Nexø

Ved skrivelse af 17. juli 2002 har fredningsnævnet meddelt Nexø Golfklub
tidsubegrænset dispensation på nærmere vilkår til bibeholdelse af et ca. 4.
ha stort areal af matr.nr. 34-b og 121-y, Poulsker, til øvelsesbane. Fred-
ningsnævnet havde tidligere i 1992 meddelt en 10-årig dispensation til an-
læg af øvelsesbanen på vilkår, at et engareal i området slåes hvert år.

I forbindelse med fredningsnævnets behandling af den seneste dispensati-
onsansøgning afholdt fredningsnævnet besigtigelse den 9. juli 2002. Det
blev under besigtigelsen oplyst, at det hidtidige vilkår om, at engarealet
skulle slåes årligt, ikke længere var nødvendigt som følge af en lovænd-
ring, hvorefter det fremover ville fremgå direkte af loven, at der skulle fo-
retages en årlig slåning af den pågældende arealtype. Fredningsnævnet
fandt det herefter ikke nødvendigt at gentage et vilkår herom i den aktuelle
dispensationsag .

Imidlertid har Bornholms Amt efterfølgende meddelt, at der ikke i anden
lovgivning er fastsat regler om årlig slåning af den omhandlede arealtype.
Amtet har i den anledning anmodet om, at fredningsnævnets afgørelse af
17. juli 2002 genoptages, således at der til den meddc;lte dispensation
blandt andet knyttes et vilkår om årlig slåning af arealet.

Fredningsnævnet har i den anledning hørt Deres advokat, adv. Preben
Hansen, der ved skrivelse af l2.august 2002 har meddelt, at golfbanen ik-
ke har noget at indvende mod fastsættelse af et vilkår om årlig slåning af
øvelsesbanen.

Skov- og rI.mttt4f~il~fs~9tstk. l i naturbeskyttelsesloven ændres fredningsnævnets
J.nr. SN 2001 -I; II/f - 00~;<
Akt. nr. 3' ~

Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 5695 0245

HERI0025/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2002·31.6

14. august 2002



dispensation af 17. juli 2002 således, at det som et yderligere vilkår for
den meddelte dispensation fastsættes, at hele arealet skal slåes årligt.

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.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms
Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

----=== Sy;æ==-
F. Schønnemann -

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

Side 2/2



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLMS AMT
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Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Poul Erik Jensen
Sandegård
Skolevejen 21
3730 Nexø

Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 5695 0245

MPS 10706/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2002-39.4

21. august 2002

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om lovliggørende tilladelse til at bi-
beholde en allerede opført fodersilo på ejendommen matr.nr. 29-a Poul-
sker, beliggende Skolevejen 21, Poulsker. Siloen er opført på sydsiden af
en større landbrugslænge.Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet
fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandrnarken ved Dueodde,
hvori blandt andet er bestemt:
"... må der ikke ske ændring i den bestående tilstand og ikke finde byggeri sted ud over
genopbygning og udbygning af bestående landbrugsbygninger efter tegninger godkendt af
fredningsnævnet. .. "

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
lovliggørende tilladelse til bibeholdelse af den allerede opførte fodersilo på

• vilkår, at den såvidt muligt skjules af beplantning i form af et 3 m bredt
beplantningsbælte i hele staldlængens længde ud mod landevejen efter
Bornholms Amts nærmere bestemmelse.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra
andre myndigheder.

Skov- og Naturstvrelsell .
J.nr. SN 200J,. J;( fllls,~CJij'(J /l
Akt. nr, ~~

,37-
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Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms
Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

F. Schønnemann

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

Side 2/2
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Bornholms Amt

Fredningsnævnet
Damgade4 a
3700 Rønne

MOdtaget

O l AUG. 2002

Retten iRønnE:

Teknisk Forvaltning

østre Ringvej 1
DK-3700 Rønne
Tlf. 5692 2000
Fax 5692 2280
E-mail: tf@bora.dk

Dato: 31.7.2002
Deres ref.:

Vor ref.: 8-70-51-8-405-63/02

Lovliggørelse af fodersilo på Skolevejen 21, Poulsker

Poul Erik Jensen, Sandegård, Skolevejen 21, matr.nr. 29a, Poulsker, har
gennem Nexø kommunes tekniske forvaltning fremsendt en ansøgning om
lovliggørende tilladelse til en allerede opført fodersilo på ejendommen.

Ejendommen ligger i landzone og er omfattet afOverfredningsnævnets
kendelse af9.2.1967 om fredning afStrandmarken ved Dueodde.

Fodersiloen, der er placeret umiddelbart syd for gårdkomplekset, er 9 m høj
og har et rumfang på 26 m3.

I henhold til fredningskendelsens pkt. 3 er omhandlede del af ejendommen
fredet, således at der ikke må ske ændringer i den bestående tilstand, og at
der ikke må finde byggeri sted ud over genopbygning og udbygning afbe-
stående landbrugsbygninger efter tegninger godkendt af fredningsplanud-
valget.

Nexø kommune anbefaler sagen godkendt.

Amtsrådet kan anbefale Fredningsnævnet at meddele lovliggørende tilla-
delse til det ansøgte.

Kopi af sagens akter vedlægges.

•
Med venlig hilsen

8~~~-cL-
FredningSnæxn~.

- 328·187 for' l;Jq (il;
Bornholms amts frednin skreds

TF Landskabsafdelingen
Gerda Kofod
56922239
tfgJk@bora dk

mailto:tf@bora.dk


FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLMS AMT SCJANNET
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Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Hans Erik Alstrup
Godsparken 150
2670 Greve Strand

Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245

MPS10738/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2002-44.5

• 21. november 2002

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 121-rI Poulsker, beliggende Gubbegårdsvejen 25, at opføre en til-
bygning til et eksisterende udhus. Projektet er nærmere beskrevet i det til
nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Dueodde,
hvori er bestemt, at der på hver grund kun må opføres en beboelse på
max. 120 m2 og et udhus på max 30 m2, samt at tagdækning skal være af
mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv, og at
ydre bygningssider skal fremtræde i jordfarver eller hvidt, sort eller blan-
dingsfarver heraf.

• I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation til opførelse af den ansøgning tilbygning til det eksisterende
udhus, herunder at tagbelægningen på hele udhuset efter udvidelsen udfø-
res med Decra-plader på vilkår, at det på ejendommen opførte brændeskur
fjernes, således at der på ejendommen alene forefindes en udhusbebyggel-
se.

N ævnets afgørelse er enstemmig.

Det bemærkes, at fredningsnævnet ved besigtigelsen af ejendommen den
13. november 2002 kunne konstatere, at også tagbelædningen på ejendom-
mens beboelsesbygning er udført med Decraplader. Fredningsnævnet ses
ikke at have meddelt tilladelse hertil, hvorfor fredningsnævnet har forelagt
iagttagelsen for Bornholms Amt med henblik på lovliggørelse.

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-

,kov-og Natursty:relsen
nr. SN 2001 " • '2- \ V(.,- O(Y. '.::-

---.-. Btt;kt. nr, 38 .
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ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig inte-
resse 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 myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms
Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

F. Schønnemann

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

Side 2/2
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FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLMS AMT

SCANNET
Skov- og Naturstyrelsen itovedmodtager
Fredningsregisteret . Hans Erik Alstrup
Haraldsgade 53 Godsparken 150
2100 København ø 2670 Greve Strand

Damgade4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 5695 0245

MPS10761/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2002-50.2

Modtaget i
<:;J;",. f' \~'-;l1rqivrelsen

. 3 jf. N, ?003

2. januar 2003

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om lovliggørende tilladelse til på
ejendommen matr.nr. 12I-rI Poulsker, beliggende Gubbegårdsvejen 25, at
bibeholde den på beboelsesbygningen udførte tagbeklædning af Decra-pla-
der.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandrnarken ved Dueodde,
hvori er bestemt, at tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af
brændte røde eller sorte tegl eller græstørv.

Fredningsnævnet har i forbindelse med en tidligere sag om opførelse af en
tilbygning til et udhus foretaget besigtigelse på ejendommen den 13. no-
vember 2002.

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeles herved dispen-
sation til bibeholdelse af den udførte tagbeklædning, idet bemærkes, at
fremtidig udskiftning af den nuværende Decra-tagbelægning med anden
Decra-tagbelægning eller tagbelægninger, der ikke er omfattet af fred-
ningskendelsens bestemmelser om tagmaterialer og farver, ikke kan foreta-
ges uden fredningsnævnets forudgående godkendelse.

Afgørelsen af truffet af nævnet formand, jfr. § 9, stk. 4 i bekendtgørelse
om forretningsorden for fredningsnævn.

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.
Skov- ogNaturst~.Jl:' Isen
J.nr. SN 2001 o /:t. II 'j;- /~ O(
Akt. nro -_.,,' (,(/..<

1// '



Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra
andre myndigheder.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms
Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.

F. Schønnemann

Side 2/2



Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Ib Molte Pedersen

Modtaget i Høveltevej 39
Skov- 00 NaturstvrelS9Jlf60 Birkerød

23 APR. 2003

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 56950245

MPS 10815/Sagsbeh.HER
J.nr. 06.11.01.01.2003-7.7

22. april 2003

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 121-uc Poulsker, beliggende Jomfrustien 3, at opføre et 131 m2

stort fritidshus. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte
materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandrnarken ved Dueodde,
hvori blandt andet er bestemt:

på hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke over 120
m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal samt et udhus med ikke over 30 m2 bebygget are-
al...

Bygninger skal placeres neden for højdepunkter i terrænet på de enkelte parceller ...

• Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græ-
størv ...

Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarver ... eller hvidt, sort eller
ved de nævnte farvers blanding. Til døre, vinduesrammer og lignende mindre bygnings-
dele er også andre farver tilladt ... "

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation til udførelse af projektet på vilkår, at der på ejendommen ikke
opføres yderligere bebyggelse, samt at fredningskendelsens bestemmelser
om tagdækning samt materialer og farvevalg iagttages.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

\e Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfo-

Skov- og Natu.rstyr~lsen
J.nr. SN 2001 - IZ '( / h .-oooZ-
Akt. nr. Li 3 ...............fP1l..



Side 2/2

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 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 myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms
Regionskommune, Miljø og Natur og Danmarks Naturfredningsforening. •

F. Schønnemann

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

•
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NATUR & MIUØ • Skovlokken 4

Tejn

3770 Allinge

Tlf.: 56 92 00 00

Fax: 56 92 00 01

Fredningsnævnet for Bornholms Amt

Damgade4A

3700 Rønne

2. april 2003

Opførelse af fritidshus, Jomfmstien 3, Poulsker

Ved påtegning af 28.3.2003 har Fredningsnævnet anmodet om en udtalelse
v.edrørende ansøgning fra Ib Malte Pedersen, Birkerød, om dispensation fra
fredningsdek1aration tinglyst 1.7.1967, Strandmarksfredningen, til at opføre et
131 m2 stort fritidshus på ovennævnte ejendom, matr.nr. 121uc, PouIsker

Ejendommen, der er 2500 m2 stor og ubebygget, ligger i sommerhusområde i
Strandmarken.

•
Der søges om dispensation til at opføre et fritidshus på 131 mZ. Huset agtes
opført som bjælkehus med sadeltag. Der er ingen oplysninger om
tagmateriale og farver .

Fredningsdek1arationen indeholder bl.a. følgende bestemmelser:

6.b På hver grund må opføres en beboelse på max. 120 m2 og et udhus på
max. 30 m2

•

6.f Bygninger skal placeres neden for højdepunkter i terrænet på de enkelte
parceller.
6.g Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte
regI eller græstørv.
6.h Ydre bygnings sider skal fremtræde i farver dannet af jordfarver eller
hYidt, sort eller blandings farver heraf.

Fredningsnævnet har tidligere givet tilladelse til sommerhuse over 120 m2 på
vilkår, at den samlede bebyggelse ikke overstiger 150 m2, hvis der også
opfØlc;) udhus, calpolL elle1 ligllcnJc.

Fredningsnævnet.
fnr '+-) ()<J

Bornholms amts frec!njhgsKreds

E-malI:

Moc"...,riet~:·t.-···8

'~3 APR, 2003

Retten I Rønne

J.nr o: 05 lCl')25-00CS



Regionsrådet kan anbefale Fredningsnævnet at meddele dispensation til det
ansøgte på vilkår,
at den samlede bebyggelse ikke overstiger 150 m2, hvis der senere opføres
udhus, carport eller lignende, og
at dek1arationens bestemmelser om materiale og farvet på tagdækning og
ydre bygningssidet overholdes.

Kopi af dette brevet sendt til Bornhohns Regionskommune, Plan & Byg.

Med venlig hilsen

~~~

Dir. Tel.: 56922239
tfglk@bota.dk

Side 2/2
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Modtaget

17 FEB. 2003
Retten; Rønne

Fredningsnævnet for
Bornholms amts fredningskreds
Damgade 4 A
3700 Rønne

Bregnerød, den 16. februar 2003

• Vedr. dispensation af bebygget areal på matr. nr. 121 UC,
Poulsker.

Jeg ønsker at opføre et fritidshus på 131 m2 på adressen
Jomfrustien 3, Poulsker. Huset er tænkt placeret ca. midt
på grunden, som er 2500 m2.
Jeg påtænker at starte byggeriet i april 2003.
Såfremt De har spørgsmål kan De blot kontakte mig.

Ib Molte Pedersen
Høveltevej 39
3460 Birkerød• tlf.: privat 44996045

mobil 23402470
arb. 33882470

Bilag: Skitser af plan og facade,
matrikelkort med placering.

FredningSn~Ln.
for y- 6")

Bornholms amts fredni gskreds
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FREDNINGSNÆVNET
REG. NR. 3t /li. 00

SCANN T
Skov- og Naturstyre1sen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager for Bornholms Regionskom-
Forsvarets Bygningstjene- mune
ste Damgade 4a

. 3700 Rønne
Fredenksholms Kanal 30 Tlf. 5695 0145
Postbox 24 Fax. 5695 0245
1001 København K

HERI0071/Sagsbeh.HER
J.nr. 06.11.01.01.2003-9.5

Modtaget i
Skov- oq Naturstyrelsen

1 5 MAJ 2003

13. maj 2003

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om lovliggørende dispensation til
på ejendommen matr.m.28-g, Poulsker at bibeholde et antenneanlæg. An-
tennean1æggeter nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at arealet, hvorpå antennean1ægget er opført er om-
fattet af Strandmarksfredningen, der er tinglyst den 20. juli 1965. Fred-
ningskendelsen fastsætter, at der ikke må ske ændringer i den bestående
tilstand og ikke finde byggeri sted udover genopbygning og udbygning af
bestående landbrugsbygninger.

Fredningsnævnet har den 31. august 1995 meddelt dispensation til bibehol-
delse af anlægget indtil 31. august 2003, hvor den hidtidige lejeaftale med
lodsejeren udløber.

Fredningsnævnet har besigtiget anlægget den 30. april 2003.

I den anledning meddeler fredningsnævnet i medfør af § 50, stk. 1 i lov
om naturbeskyttelse dispensation til bibeholdelse af det eksisterende anten-
neanlæg på matr.nr. 28-g, Poulsker. Nævnets tilladelse er begrænset til
udgangen af 2013 og gives på vilkår, at alle faste anlæg fjernes, og at
arealet efterbehandles, således at det igen kan bruges til jordbrug, når an-
vendelsen til antenneanlæg ophører. Arealet skal være ryddet og efterbe-
handlet et år efter, at anvendelsen til antenneanlæg er ophørt. Det er end-
videre et vilkår for dispensationen, at det omkring anlægget opførte hegn
fjernes.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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. Skov- og Naturstyrelsen 17

J.nr. SN2001· l'2 Il'/ b - OOQ L
Akt. nr. '-f G --..... ~ .
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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 myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms
Regionskommune, Miljø og Natur og Danmarks Naturfredningsforening.

F. Schønnemann

Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret
Til Deres orientering.
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FREDNINGSNÆVNET REGeNt ;) 7/t;. 00

se NET
Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager for Bornholms Regionskom-
Forsvarets Bygningstjene- mune
ste Damgade 4a

. 3700 Rønne
Fredenksholms Kanal 30 Tlf. 56950145
Postbox 24 Fax. 56950245
1001 København K

HERI0072/Sagsbeh.HER
J.nr. 06.11.01.01.2003-9.6

Modtaget i
Skov- "., \J'~ll.:"tyrelsen

\ 5 MAJ 2003
13. maj 2003

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 27-a, Poulsker, at opføre et antennean1ægtil erstatning for et ned-
taget antennean1æg samme sted. Projektet er nærmere beskrevet i det til
nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at arealet, hvorpå antenneanlægget ønskes opført er
omfattet af Strandmarksfredningen, der er tinglyst den 20. juli 1965. Fred-
ningskendelsen fastsætter, at der ikke må sk~ ændringer i den bestående
tilstand og ikke fmde byggeri sted udover genopbygning og udbygning af
bestående landbrugsbygninger.

Fredningsnævnet har den 31. august 1995 meddelt dispensation til bibehol-
delse af det daværende antennean1æg indtil 31. august 2003, hvor den hid-
tidige lejeaftale med lodsejeren udløber.

Fredningsnævnet har besigtiget arealet den 30. april 2003, hvorunder det
oplystes, at det tidligere antennean1æg blev nedtaget omkring 1997. De da-
værende antenner målte ca. 3,5 m i højden, men synede betydeligt mere i
landskabet end de nu påtænkt opførte antenner, idet de var opført med ko-
nisk udformede elementer. De nu påtænkt opførte antenner vil måle knap 9
m i højden og fremstå som tynde jernrør, der fæstes med 3 bardunsæt cl 2
barduner på eksisterende betonfundamenter. Ledningsføringen vil ske gen-
nem eksisterende rørføring i fundamentet.

På fredningsnævnets anmodning har Forsvarets Bygningstjeneste efter be-
sigtigelsen redegjort nærmere om de tekniske hensyn, der tilsiger, at an-
tenneanlægget opføres det påtænkte sted.

Imedfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelseslove meddeler fredningsnævnet
herved tilladelse til udførelse af projektet. Nævnet har herved navnlig lagt
vægt på ansøgerens fortsatte mulighed for varetagelse af operative opga-
ver. Tilladelsen er begrænset til udgangen af 2013 og gives på vilkår, at
alle faste anlæg fjernes, og at arealet efterbehandles, således at det igen



kan bruges til jordbrug, når anvendelsen til antenneanlæg ophører. Arealet
skal være ryddet og efterbehandlet et år efter, at anvendelsen til antennean-
læg er ophørt. Det er endvidere et vilkår for tilladelsen, at anlægget ikke
indhegnes.

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 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 myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms
Regionskommune, Miljø og Natur og Danmarks Naturfredningsforening.

F. Schønnemann

Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret
Til Deres orientering.
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f FI'REDNINGSNÆVNET
REG.Nl "37 //f 00

c NET
Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager for Bornholms Regionskom-

Forsvarets Bygningstjene- mune
ste Damgade 4a

. 3700 Rønne
Fredenksholms Kanal 30 Tlf. 5695 0145

I (J... Postbox 24 Fax. 5695 0245
W--::> 1001 København K

HER10065/Sagsbeh.HER
J.nr. 06.11.01.01.2003-11.3

Modtaget I
Skov- og NaturstyreJsen

.12 MAJ 2003

7. maj 2003• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om lovliggørende dispensation til
på ejendommen matr.nr. 28-a og 28-d, Poulsker, beliggende Strandmark-
svejen 2, Nexø, at bibeholde et antenneanlæg, der er opført i umiddelbar
tilknytning til Forsvarets Radiostation. Anlægget er nærmere beskrevet i
det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at arealet, hvorpå antennean1ægget er opført og/eller
forankret er omfattet af Strandmarksfredningen, der er tinglyst den 20. juli
1965. Fredningskendelsen fastsætter, at der ikke må ske ændringer i den
bestående tilstand og ikke finde byggeri sted udover genopbygning og ud-
bygning af bestående landbrugsbygninger. Matr.nr. 28-c, Poulsker , hvor-
på ansøgerens bygningsrnasse er opført, er ikke omfattet af fredningen.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 30. april 2003, hvorunder
det oplystes, at det ikke med sikkerhed vides, hvornår de pågældende an-

• tenneanlæg er taget i brug, herunder om de er etableret før eller efter fred-
ningens ikrafttræden. Ansøgeren har dog tilkendegivet, at uanset der er u-
sikkerhed om, hvornår de eksisterende antenneanlæg er opførte, må de an-
ses for værende omfattet af fredningen ligesom deres bibeholdelse således
forudsætter en lovliggørende dispensation.

Imedfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler fredningsnævnet
herved tilladelse til bibeholdelse af de eksisterende antennean1æg på
matr.nr. 28-a og 28-d, Poulsker. Nævnet har herved navnlig lagt vægt på
ansøgerens fortsatte mulighed for varetagelse af operative opgaver. Tilla-
delsen er begrænset til udgangen af 2013 og gives på vilkår, at alle faste
anlæg fjernes, og at arealet efterbehandles, således at de igen kan bruges
til jordbrug, når anvendelsen til antennean1æg ophører. Arealet skal være
ryddet og efterbehandlet et år efter, at anvendelsen til antennean1æg er op-
hørt. .

-.',1., Nævnets afgørelse er enstemmig.

Skov- og Natursty're~e)l
J.nr. SN 2001 - l t. {l / 6 - 0002.
Akt. nr. 4 Lf ~ Y



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 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 myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms
Regionskommune, Miljø og Natur og Danmarks Naturfredningsforening.

F. Schønnemann

Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret
Til Deres orientering.
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Sagsnummer: 283/610.18/200002376/7
O 3 MRS, 2003

Dato:

Sagsbehandler: MLA Lokalnummer: 4425

Til Jordbrugskommissionen for Bornholms Regionskommune
østre Ringvej 1
3700 RØNNE
Fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune v/
Damgade 4 a
3700 Rønne

• Eft. :
rL;1ob!

Forsvarsstaben
Postboks 385
1503 København V
Forsvarets Radiostation
Strandmarksvejen 2
3730 Neksø
H.C.Møller166 Dueoddevej 8
3730 Neksø

-3(,'1 Leif Walther
Strandmarksvejen 4
3730 Neksø

Emne: Ansøgning om lovliggørelse i.h.t. landbrugsloven, del af
matr. nr. 28 a Poul sker og del af matr. nr. 28 d og dispensa-
tion fra Strandmarksfredning .• Ref. : a. Strandmarksfredning tinglyst den 20. juli 1965
b. Telefonsamtale den 26. februar 2003 mellem Jordbrugskom-

missionens sekretær Poul Kofoed og fuldmægtig Marianne
Larsen, Forsvarets Bygningstjeneste.

Bilag: l. Ortofoto over det berørte område.
2. Nugældende lejekontrakt vedr. matr. nr. 28 a Poulsker.
3. Nugældende lejekontrakt vedr. matr. nr. 28 d Poulsker.

Som oplyst ved ref.b. den 26. februar 2003 mellem Poul Kofo-
ed, sekretær for Jordbrugskommissionen og fuldmægtig Marianne Lar-
sen, Forsvarets Bygningstjeneste er Forsvarets Bygningstjeneste i
Fredningsnævne~.

for VA 60
_ Bornholms amts fredningskreds

FORSVARETS BYGNINGSTJENESTE
[8] D
Flcdcllk~holrw; K,lncll lO Sct 1\ ldthlcl'g[ldc l)(j R
Postbo\ 24 Po;,tbo\ 5 I I
DK-I 00 I Københa\ n K DK-8800 Viborg

Telefon .II I 147 Ol og 1'662 1477
Indvalg 33 1447 Ol og 86 62 72 77 -j lokalnr
Telefax 3.1 .12 1029 og 86 61 1858

CVR nr 15 8S 5258
E-mari tbt~ fbt d"
www fbt dk
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forbindelse med en anden sag ved Forsvarets Radiostation blevet op- ~
mærksomme på, at der ikke foreligger en tilladelse til anvendelse af
landbrugsarealer, lejet af Forsvarsstaben til brug for Forsvarets
Radiostation, herunder opsætning af antennemaster.

Der er tale om 2 arealer, begge beliggende i umiddelbart for-
længelse af Forsvaret Radiostation, matr. nr. 28 c Poulsker.

Forsvarets Bygningstjeneste skal derfor på vegne af Forsvars-
staben ansøge Jordbrugskommissionen om lovliggørelse af den siden
1964 eksisterende brug af arealerne, herunder de opsatte antennean-
læg på ejendommene 28 d Poulsker og 28 a Poulsker til brug for For-
svarets Radiostation.

Forsvarets Bygningstjeneste skal endvidere på vegne Forsvars-
staben ansøge Fredningsnævnet for Bornholms Amt om en lovliggørende
dispensation fra ref.a., Strandmarksfredning ved Dueodde.

på ejendommen matr. nr. 28 d omfatter lejemålet på 1,94 ha.
På arealet er opsat et antal enkeltstående antenner. Ejendommen er
ifølge tingbogsoplysninger på i alt 2,4 ha, noteret som landbrugs- .'
ejendom.

på ejendommen matr. nr. 28 a omfatter lejemålet 7 ha. Arealet
anvendes til udenoms areal for Forsvarets Radiostation og der er op-
sat 1 ca. 70 meter høj barduneret gittermast. Arealet er lejet fra
ejendommen Duegård, landbrugsejendom ifølge tingbogen på 62,2 ha.

For begge de lejede arealer gælder, at de er baseret på leje-
kontrakter, indgået i 1964 ved etableringen af Forsvarets Radiosta-
tion, gældende fra 1. april 1964 med en gensidig uopsigelighed i 5
år, hvorefter lejekontrakterne er gældende indtil de opsiges af en
af parterne med 1 års varsel til en 1. april. Kopi af de oprindelige
gældende lejekontrakter vedlægges som bilag 2. og 3.

De 2 lejemål, herunder antenneanlæggende er af en sådan vig-
tighed for driften af Forsvarets Radiostation, at Forsvarsstaben har
indgået aftale med de respektive ejere, Leif Walther og H.C.Møller
om, at der påbegyndes forhandlinger om indgåelse af nye lejekontrak-
ter med henblik på ny uopsigelighedsperiode. •

Ved nærværende ansøgning om lovliggørelse og lovliggørende
dispensation fra Strandmarksfredningen påtænkes ikke gennemført æn-
dringer i den eksisterende anvendelse af de lejede arealer eller er-
statning af eksisterende antenner og gittermast.

Til brug for Jordbrugskommissionens og fredningsnævnets be-
handling af nærværende ansøgning, vedlægges som bilag 1 ortofoto
over det berørte område.
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Forsvarets Bygningstjeneste og Forsvarsstaben står til rådig-
hed med yderligere oplysninger og gennemfører gerne besigtigelser,
såfremt Jordbrugskommissionen eller Fredningsnævnet måtte finde be-
hov derfor, evt. i forbindelse med førstkommende møde i Jordbrugs-
kommissionen den 20. marts 2002.

Marlanne arsen
fuldmægtig
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FORSVARETS BYGNINGS~JEN~STE, ØSTRE BYGNINGSTIISTRIKT, lejer herved
af gåydejey H. C. ~~øller, D~egård pr. Neksø, det på vedhæf~ede
tegning nr. 283-102-ol967xX med rød farve skraverede delareal af
matr. nr. 28 a af ?oulsxer sog~, Bornholms am~.

--
TIet lejede a~eal ey opm~lt til 70.000
For leje~~le~ gælde~ følgende vilkår:

2
J:J. •

§ l. •Lejemå1e~ reg~es fya l. april 1964 og er gensidig
uopsige1ig~ i 5 ~~, hvoref~e~ det varer, indt~l de~ af en af
parterne skriftlig~ o~siges ~ed e~ års varsel til en l. april.

§ 2.

le jeren r~?-r for egen reg!l~r.:.g"til

dige byg~ingsarbejde~ =o~ ops~illing af an~ennemaster med tilhørende
bardunfundamen~er sa~~ ~i~ a~ nedgrave kabler til forsvarets ti1s~øde
de ejendom.

§ 3.

Ejeren p~~age~ 3lg in~et ansvar for de opførte anlæg. •

§ 4.
?o~ de~ leje~e be~ales en årlig afgift, der fastsæ~tes til

værdien a: 154 hkg byg, cere;~e~ efter kapitelstaks~en for Bor~olms
, ,

J.; _

Afreg~i~5e~ =:n~er s~ed hver l. april forud for l år
ef~er de~ i . jan~ar/=e8r~ar o=:en~liggjor~e kapitelstaks~.

§ 5·
sig til a~ holde areale~ fri~ for

ukrud~ enue~ ved :~r:~~~~~S elle~ udsæd af
C:c:fc!Frln1n§'~-lfBt:'~~t :..;.-: -.:_ ::: _ .~~~ - -',:, 2.~~e::.=-st.

for \. \.l O~) ~
Bornholms amts frednIngsKredS § 6.

el.lign. ..: . jgræs o - ~,-n
<...J ---- ---e

Ved le~e~i:e~3 o]3igelsE ryddeliggøres areale~ efter
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forhandling med e~ere~ ved østre Bygningsdistrik~s foranstaltning.

§ 7.

Nærv8~e~de ko~~~ak~ kan af lejeren for dennes regning
tinglyses på ejendowneu.

§ 8.
Kontrakve~ s~emples efter s~em?ellovens § 75 til et

beløb a~ 35,00 kr., de~ betales af Øs~re Bygni~gsdistrikt,
idet den årlige leje ikke sxø~nes at ville overstige 7.000.- kr.

2' J,i! '':':4København,' den ',L

SOtl leje~:
Duegård , den 1'3/7 - r;..;
SOIil ejer:

ØSTRE BYGNINGSDISTRiKT
FORSVARETS BYGNINGSTJENSSTE

"--'\ ~ ,

'-~-y/ /.;" /
__ ....~~.t.~_., ...... " _ .". ,J

Egil Palbol
oberstløjtnant, distrik;:;chef

if~ fL. ~~...............................
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283 Dueodde

Tillæg nr. l
til

lejekontrakt 0BA nr. a 5/1964 mellem Forsvarets Bygningstjeneste,
østre Bygningsdistrikt, - fra l JAN 1991 ændret til Forsvarsstaben,
Sandagergård, Postbox 385, 1503 København V, - og gårdejer H.C.Møl-
ler, "Duegård", Dueoddevej 8, 3730 Neksø, vedrørende leje af et
70.000 kvm stort areal af matr. nr. 28 ~ af Poulsker Sogn, Born-
holms Amt.

§ l.

Lejekontraktens bestemmelser er i øvrigt uændrede •

•
København, den % /f?/
For Forsvarsstaben
som lejer:

"Duegård", den 8""Æ /c19/
som udlejer:

J.Asp
oberstløjtnant

chef for administrationsafdelingen
H.C.Møller

gårdejer
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IFOrtSVAR3TS3YG~I~GS~~3:.~S~3,eS~RE BYG~INGSDIS~RIKT~lejer herved af
avlsbruger H. M. Ras~usser., Vallehus pr. Neksø, de~ på vedhæf~ede
tegning nr. 283-lo2-o1S67x med rød farve skraverede areal, matr. nr.
28 e af ?oulsker sog~, 30r~no~ilis Aæt.
:D . l . d ;<- .. - -o Ar'- 2e~ e J e e er opUlc::..l.l; -:;:...:...!...l. Li- ~::I ::J.

For lejemåle~ gælder =ø~ger-de v~lkår:

§ .1.

LeJe~~let regr.es fra _. ~~r~l 1964 og er gensid~g uopsigeligt i 5 år,
hvorefter de~ varer, ~~d~~:de~ af en af parl;er~e skriftligt opsiges
med l års varsel til ..-...... "":c ....._. april.

§ 2.
Lejeren har rel; ~~l fer eger. reg~lr.g at udføre nødvendige bygnings-
arbejder for 0-:'1--':'11":'·""'-l-';;:) v --- ---o af a~-:;er.neiliaSl;ermed tilhørende bardunfunda-
me~~er, sailil;ret ti~ r.ejgravni~g af kabler til forsvarets l;ilsl;ødende
ejendom. •§ 3.
3je:re:l påtager for de opIør-:;esig .;--0-

___ .J ...... ,J ar.sva::::,

§ 4.
For del; lejede oe-:;a:es e~ ar:ig afgift, der fas-:;sæl;-:;estil værdien
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§ 5.
Ejeren forplig~e~ sig til a~ nolde a~ealet frit for ukrudt
e~ten ved s~røjtni~g eller udsæd af græs og iignende, og
har til gengæld re~ ~il høsten fra arealet.

§ 6.
Ved lejemålets opsigelse ryddeliggøres arealet efter forha~dling
med ejere~ ved Øs~re 3yg~ingsdistrik~s foranstaltning •.

§ 7·
Nærværende ko:rl"trak~ a= lejeren for dennes regning tinglyses
'på ejendorn:rr:.en.

§ 8.
Kontrak~en s~e~?les e=~er s~empellovens § 75 til et beløb ~f 10,00 kr."
c.e:nbe"ta':"esaf Zs-;;:~e::::~rg::i::gsdis(;ri:r.:(;,ide't den årlige leje ikke
skønnes at vil:e 07ers(;i~e 2.000.- kr.

Købe~havn, der.
som leje::::-:
ØSTRE BYGNINGSDISTRIKT
fORSVARETS BYGNINGSiEN::STE

~1 ,..=:-.- .0 .'/,.,.I . ,,', .-
____ -'_.~/ •• "' :/ ~ ,. 1"- .. /

~-"'''''''' .. J
Egil Palb"l

oberstløjtnant, aistriidschei

Vallehus, der. 2/ - q - /9tK-
som ejer: ~.

~V~~~.
....... ~ 0.: .
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283 Dueodde

Tillæg nr. l

til

lejekontrakt ØBA nr. a TA/1964 mellem Forsvarets Bygningstjeneste,
østre Bygningsdistrikt, - fra l JAN 1991 ændret til Forsvarsstaben,
Sandagergård, Postbox 385, 1503 København Y, - og gårdejer H.M.Ras-
mussen, "Yallehus", Strandmarksvejen 8, 3730 Neksø, vedrørende leje
af et 19.425 kvm stort areal på matr.nr. 28 e af Poulsker Sogn,
Bornholms Amt. -

§ l.

Lejekontraktens bestemmelser er i øvrigt uændrede.

København, den ~7' ./991
For Forsvarsstaben
som lejer:

"Yallehus ", den ,g - tjJ - C? /
som udlejer:

J.Asp
oberstløjtnant

chef for administrationsafdelingen

H. asmussen
g rdejer



· ,~<,

283 Dueodde

Tillceg nr. 2
til

lejekontrakt 0BA nr. a TA/1964 mellem Forsvarsstaben, Sandagergå.&
Postbox 385,1503 København V og gårdejer H.M.Rasmussen, rrVallehull':
Strandmarksvejen 8, 3730 Nexø, er pr. l OKT 1996 cendret til mellem
Forsvarsstaben, Sandagergård, Postbox 385, 1503 København V, - og
Leif Walther, Strandmarksvejen 4, 3730 Nexø,. vedrørende leje af et
19.425 kvm stort areal af matr. nr. 28 ~ af Poulsker Sogn, Born-
holms Amt.

Den årlige leje andrager kr. 4.000,00, der betales årligt forud
til udlejer, første gang den l APR 1997.
Lejen (A) er fastsat på 8aggrund af nettoprisindexet og reguleres
første gang med virkning fra den l APR 1997. Reguleringen sker
på grundlag af nettoprisindexet for MAR måned forud for lejens
betaling (B) sammenholdt med nettoprisindexet for NAR måned forud
for den senest foretagne pristalsregulering (C). Ved første pris-
talsregulering fastsFettes C til nettoprisindexet for JAN ,.kvartal
1996. tt
Ved pristalsreguleringen beregnes den nye leje som følger:

A x B
C

§ 2.
Lejekontraktens bestemmelser er i øvrigt ~ndrede.

2"!i- )København, den I~
For Forsvarsst
Som lejer:

1996. Nexø, den 1996

Som udlejer:

~/.
(Jo /j I i cvL I...J U dcrJ' /rI-CVl.//-

,~_.//O/c. -/~k~~
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FREDNINGSNÆVNET
r",l '1"'7",; 'r~ ~~ """l' t~ ,...., ;:;-~~~~-

b lJÆ'U ~J.>~~ 1,fl

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Nexø Golfklub
Klubhuset
Strandmarksvejen 14
3730 Nexø

~ O JUNi 2003

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at opsætte 5 stk. 10
m høje flagstænger på P-pladsen ud mod Strandmarksvejen på ejendom-
men matr. nr. 34-a Poulsker , beliggende Strandmarksvejen 14, Poulsker.
Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævents
kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Dueodde,
hvori bl.a. er bestemt om det pågældende område af fredningen:

"... [der må] ikke ske ændring i den bestående tilstand og ikke finde byggeri sted udover
genopbygning og udbygning af bestående landbrugsbygninger ... "

For de tilstødende sommerhusområder, fastsætter fredningen fastsætter
blandt andet, at det er tilladt at anbringe flagstænger med max-højde på 6
m.

Fredningsnævnet har den 23. juni 2003 foretaget besigtigelse, hvorunder
repræsentanter for golfklubben oplyste, at golfsæsonen løber fra 1. april til
1. november.

Bornholms Regionskommune har indstillet, at der meddeles tilladelse til
opsætning af de ansøgte flagstænger på vilkår, at højden reduceres til 6
eventuelt 8 m, at flagstængerne placeres på P-pladsen i bagkanten af det
grønne areal mod Strandmarksvejen, og at stængerne fjernes uden for golf-
sæsonen.

Danmarks Naturfredningsforening har indstillet, at der ikke meddeles tilla-
delse til det ansøgte.

Fredningsnævnet finder i medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyuelsesloven
alene at kunne meddele tilladelse til opsætning af 2 stk. 6 m høje flagstæn-
ger på vilkår, at højst en af flagstængerne anvendes til flagning med klub-

,,Jlag, at fl~ning iø~ri t alene foretages med nationalitetsflag, og at flag-
~JHt~'åb%l'4~~ilffi~~r:r~fi!lfor golfsæsonen. Nævnet har i sin afgørelse lagt
J.nr. ~~ 2001 .. / X TI C-cJu ~
Akt. nro !;':L L

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 56950245

MPS10839/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2003-20.4
Deres j.nr.

26. juni 2003



vægt på, at der for tilstødende sommerhusområder er fastsat en max-højde
for flagstænger til 6 m, ligesom nævnet finder, at opsætning af en større
mængde flagstænger som ansøgt ikke vil være i overensstemmelse med
fredningskendelsens bestemmelser om, at ændringer i den bestående til-
stand i området alene må finde sted i det omfang landbrugsrelateret genop-
bygning og udbygning måtte tilsige dette.

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 ansøgeren, offentlige myndigheder, Danmarks Natur-
fredningsforening 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 myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms
Regionskommune, Miljø og Natur og Danmarks Naturfredningsforening.

F. Schønnemann

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

Side 2/2



Modtaget

21 MAJ 2003Fredningsnævnet for Bornholms Amt

Damgade 4A

3700 Rønne
Retten i Rønne

20. maj 2003

•
Opsætning af flagstænger, Dueodde Golfbane

Advokatf1rmaet Preben Hansen søger for Nexø Golfklub / Dueodde
Golfbane A/S om tilladelse efter Overfredningsnævnets kendelse af
9.2.1967, Strandmarksfredningen, ændret ved Fredningsnævnets kendelse af
29.5.1984, der muliggør anlæg af golfbane ved Dammegård, til at opsætte S
stk. 10m høje flagstænger på P-pladsen ud mod Strandmarksvejen på
ovennævnte ejendom matr.nr. 34a, Poulsker.

Ejendommen er 1,1 ha stor og omfatter Dammegård, der indeholder
klublokaler m.v., gårdsplads, have, .parkerings- og opholdsarealer. Området er
omfattet af lokalplan 15, Golfbane ved Dammegård.

e I ansøgningen oplyses,
- at der vil blive flaget med standerflag (brede vimpler) med dansk, svensk,
norsk, ED og klubbens eget flag, og
- at der kun vil blive flaget periodisk (i golfsæsonen). Flag~tængerne kan
fjernes i den periode, hvor der ikke sker flagning.

Ovennævnte kendelser bestemmer for lysgront område bl.a., at der ikke må
ske ændring i den bestående tilstand og ikke finde byggeri sted ud over
genopbygning og udbygning af bestående landbrugsbygninger , "

I sommerhusområderne syd for Strandmarksvejen er det tilladt at anbringe
flagstænger, som ikke må overstige en hojde af 6 m.

Regionsrådet kan anbefale Fredningsnævnet at meddele tilladelse til
opsætning af 5 flagstænger under forudsætning af, at hOJden reduceres til 6
m, e\'t. 8 m, at stængerne placeres på P-pladsen l bagkanten af det granne
areal mod Strandmarksvejen, og at stængerne fjernes uden for golfsæsonen.

Fredningsnæ~net.
for lvfJ / 6 q

Bornholms amts fredning~reds



Der vedlægges kopi af sagens bilag samt et oversigtskort.

Med venlig hilsen

8e>-~'tocL
Gerda Kofod
Dir. tlf.: 5692 2053

tfglk@bora.dk

FredningSna::wn~ut tf
for f'JV 6 - .>

ornholms amts frednln kreds

mailto:tfglk@bora.dk


Advokatfirmaet Preben Hansen

Bornholms Regionskornmune
Afd. Natur & Miljø
Skovløkken 4, Tejn
3770 Allinge

Dato
Mit J.nr.
Jurist/Sekr.

:5. maj 2003
:2025708114
:PH/Marianne Brandt

E-mail: marianne.brandt@irnage.dk

Att. Gerda Kofoed

Vedr. Dueodde Golfbane.

På vegne af Nexø Golfklub / Dueodde Golfbane A/S skal jeg herved ansøge om tilla-
delse til opsætning af 5 stk. 10 meter høje flagstænger på parkeringspladsen ud mod
landevejen på Dammegård.

Der vil blive flaget med standerflag (brede vimpler) - med det danske, det svenske,
det norske, EU og klubbens eget flag.

Der vil kun blive flaget periodisk (i golfsæsonen). Flagstængerne kan fjernes i den pe-
riode, hvor der ikke sker flagning.

Det er golfklubbens opfattelse, at flagningen vil se godt ud på det sted, hvor flagstæn-
gerne ønskes anbragt, og at det vil højne standarden for Nexø Golfklub.

el Jeg vedlægger måleblad for området med rød angivelse af flagstængernes placering.

Skulle yderligere oplysninger ønskes, beder jeg om en tilbagemelding. For området
gælder lokalplan 15 - golfbane ved Dammegård, udarbejdet i 1984.

M~lig hilsen

/}:ac-~
I Ifreben Hansen

F red n i'19~n8i)\!n.~E
{,-,- AAJ 03

Bornholms amrs trednin skreds

mailto:marianne.brandt@irnage.dk
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Dueodde Golfbane
Dammegard
Matr.nr. 34a, Poulsker

• flagstang Indtegnet efter ansøgning

Mål
Dato

1 1000
1952003

J nr 01.0510P2S-0015
FJI g;i<.\Sager'Poulsker34a wor

Natur & M,!",
østre RlI'19veJ1
3700 Rønne •Gerda Kofod
Tlf 56922053
tfg, ..,gbora dk
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K o o R D J N A T L l
Gl - s 7 s t e 1'11 194-5

Punktnr. y
1 37891.01
2 37897.01
3 37910.74-

aa

S T E
X

4-1032.61
.tI 033. O.t.
.tlC58.62

4- 37939.02 .tI 063. 91
5 37955.22 4-1060.81
6 37958.4.2 ot.l0H.20

7 38000.91 ot.l036.73
8 38014-.74- 4-1018.4.8
9 38027.31 ot.OS61.31

10 379ot.8. H 4-0958.20
11 37908.91 1..0955.80
30 3794.7. 3 1 4..104..0.4.9

31 37960.93 4..0972.24-
32 37961.28 4..0995.57
33 37954..97 4..0995.81• 34. 37955. 13 ot.l005.4..4-
35 37955.53 4..1031.09
36 3794.7.4.3 4..1031.25

38 37926.03 4..1028.34..
39 3794.6.ot.7 4.0995.87
80 37929.19 4.104-6.37

82 37952.29 4.1033.96
380 37954..63 ot.0972.34-

6112 37906.52 4.0957.24-

6113 37903.04- ot.0965.37
6 l Iot. 37892.75 4.1003.23
6115 37890.4.B J,.1013.01

Godkendt d. 10.7.2001
U2001/03959

~elnr. 1 af matr. nr. 34 a ,

-I-

-:- Y= 38 000

De!nr. 2 af
matr. nr. 34 Q

E Povl sker,n Ejerlav:

I'l Nexø.~ Kommune:
"3 0prlålt I. november 2000.,

~

~
n M~lforhc'd 1 1000c
;: 99107c Lsp J nr.' landlnspeklor

'"og~ ---l__ -*,,-----lr-- --'

E
c
E
~
x
o

~

Signaturforklaring:
S o : Setonskelpæl
J o : Jernrør med skeltegn
p o : Plade eller bolt med skeltegn

• o : Træpæl med skeltegn

S/D o : Setons pæl sikret med underjordisk drænrør
8/J o: Setonskelpæl sikret med underjordisk jernrør
J/D o: Jernrør sikret med underjordisk drænrør
J/J o: Jernrør sikret med underjordisk jernrør
S o: Plastlkafmær1<niQg slkrel med underjordisk sonde 70 KHz
_. _. _. - : Blindt skel, der Ikke bortfalder

Andre signaturer:
Se DS 104 og 198

Mål eller koordinater, der kun er til brug ved Indlægningen på matnkelkortet. er angivet med klamme.
Mål eller koordinater, der er overført fra en sag. der tidligere er indsendt til Kort- og Matnkelstyrelsen. er mærket med GI.

LANDINSPEKTØR IVAR JØRGENSEN
~7L...n C::VANFKF TI F c::::::,c,L...CJ ,c,C::::::L...n

NANSENSGADE S
FAX C::;6L...9 6S3F\.

J-9

-l- -I-

De!nr. 1 af
matr. nr. 34 a

10970m~

32 ~1
)-6 ~J

35 34
.o~' 33 380N-a2

30 36
J-10

,c:..~~~,5401

"f" -1-
GI-6117

nr. 7L.,
GI - 611'8 B!..1

K o o R o l N A T L )
G J - s 7 • t e m 19 ot.5

PunUnr. y
6116 37891.65
6117 37890.22
6118 37889.02

S T E

X
4.1025.33
4-10ot.1.4.1
4.1O4-7. 1 8

64-01 37917.54- 4.0993.15
H02 37900.06 4-1004-.85
61..03 37899.12 4.10a.97

64-04- 37914..26 ot.i02B.30
64-05 37923.55 ot.l036.26

138-04.-169 37924..15 4.0850.36

138-0ot.-170 37876.16 4-1062.83

aa
O)

a
~
II
>:

y=37 800 -1-

'j\\, -'ill l f '\:2 \ ~ l~~OC5C? ~Fr8dninq~n1'JV~~1
fnr ~ o':)

Bornholms amts fredntn skreds



Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

~/

Hovedmodtager
Lene og Jørgen Petersen
Skansevej 59,2. th.
3400 Hillerød

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 5695 0245

MPSI0880/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2003-35.4
Deres j.nr.

27. oktober 2003• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladels'e til på ejendommen
matr.nr. 121-xd Poul sker , beliggende Munkegårdsskoven 8, at opføre en
44 m2 stor tilbygning til et eksisterende sommerhus. Projektet er nærmere
beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 9. februar 1967 om frednig af Strandmarken ved Dueodde, der
for nærværende område bla. fastsætter:

"på hver grund må kun opføres en beboelse på max 120 m2 og et udhus på max 30m2."

Imedfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation til udførelse af projektet på vilkår, at der ikke opføres yderli-
gere bebyggelse på ejendommen, herunder udhus, samt at tilbygningen
overholder fredningskendelsens bestemmelser om farve- og materialevalg .• 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.

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

\2., \\/6~0002
ua I I,



andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms
Regionskommune, Miljø og Natur og Danmarks Naturfredningsforening.

F. Schønnemann

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

Side 2/2
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Fredningsnævnet for Bornholms Amt

Damgade 4A
3700 Rønne

24. september 2003

Tilbygning til sommerhus, Munkegårdsskoven 8, Poulsker

Yed brev af 17.9.2003 har Regionskommunens Plan& Byg for Lene og
Jorgen Petersen, Hillerod, søgt om tilladelse efter Overfredningsnævnets
kendelse af 9.2.1967 til at opføre en 44 m2 stor tilbygning til sommerhus på
o,-ennæ,-nte ejendom matr.nr. 121xd, Poulsker.

Ejendommen, der er 2521 m2 stor og bebygget med et 96 m2 stort
sommerhus, ligger i sommerhusområde i Strandmarken.

•
Der soges om tilladelse tl1 at op fore en 44 m2 stor tilbygning indeholdende 23
m2 udhus og 21 m2 carport. Tilbygningen agtes op fort ved husets vestgavl og
udført med tag og ydervægge som eksisterende hus, dvs. sadeltag med
morkegrå eternitplader og ydervægge i hvidmalet gasbeton. Bygningen bliver
således 140 m2 stor.

Fredningskendelsen indeholder bl.a. bestemmelser om, at der på h,-er grund
kun må opfores en beboelse på max. 120 m2 og et udhus på max. 30 m2

bebygget areal.

Frednmgsnæ,-net har tidligere glYet tilladelse tll, at sommerhus og
carport/udhus sammenbygges på ,-ilkår, at det samlede bebyggede areal ikke
o,-erstiger 150 m2

•

Plan & Byg anbefaler tilladelse, idet den samlede bebyggelse er under 150 m2 •

• Fredningsnævn~
for ~j'- / O ~

Bornholms amts fredning3'kreds

.kovløkken 4
I

j

lTejn

3770 Allinge

/Tlf.: 56920000

IFax: 56 92 58 16



ReglOnsrådet kan på denne baggrund anbefale Fredningsnævnet at meddele

dIspensation til det ansogte.

Kopi af sagens bilag Yedlægges.

j'vred venlig hilsen

8e.r~-b~cL
Gerda Kofod

Dir. cif.: 5692 2053
mail: tfg1k@bora.dk

Bl1ag. KopI af sagen

•

•

mailto:tfg1k@bora.dk
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FREDNINGSNÆVNET for Bornholms Regionskommune

37/Yoo

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Svend Andreasen
Gurrevej 83
3000 Helsingør

Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 56950245

HERI0009/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2004-8.2
Deres j.nr.

26. januar 2004

Overfor fredningsnævnet har De og Deres hustru ansøgt om tilladelse til
midlertidigt at anvende Deres sommerhus på ejendommen matr.nr. 121-
abb, Poulsker beliggende Mølle Odde 10, Nexø, til helårsbeboelse, indtil
De har fundet en helårsbolig i Rønne.

Det fremgår af sagen, at sommerhuset er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandrnarken ved Dueod-
de, hvoraf fremgår blandt andet, at sommerhuset alene må benyttes til be-
boelse i perioden 1. april - 30. september.

Efter plan10vens § 41 har pensionister og visse dermed ligestillede perso-
ner ret til at bruge et sommerhus til helårsbeboelse, hvis de har ejet ejen-
dommen i 8 år. Fredningskendelsen indeholder ikke en bestemmelse sva-
rende til planlovens § 41. Det er oplyst, at De og Deres hustru opfylder
kravene i henhold til plan1oven.

Imedfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
Dem og Deres hustru personlig dispensation til helårsbeboelse af Deres
sommerhus indtil udgangen af marts 2005.

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand, jf. § 9, stk. 4 i be-
kendtgørelse om forretningsorden for fredningsnævn.

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 må
ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen
ikke udnyttes medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.
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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.

F. Schønnemann

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

Fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune

Damgade 4a

3700 Rønne

14. januar 2004

e, Anvendelse af sommerhus til helårsbeboelse, Mølle Odde 10

Mona og Svend Andreasen, Helsingør, søger om dispensation fra deklaration
tinglyst 1.7.1967, StrandmarksEredningen, til midlertidigt at benytte deres
sommerhus på ejendommen matr.nt. 121abb, Poulsker, til helårsbeboelse.

Ejendommen, der er 2501 m2 stor, ligger i Strandmarken og er bebygget med
et 70 m2 stott sommerhus og en 30 m2 stor garage/udhus.

Ejerne, der begge er pensionister, er ved at sælge deres hus i Helsingør og vil
derfor ~ midlertidigt i sommerhuset, indtil de finder en bolig i R,,?nne.
Sommerhuset er opført i 1979 af ansøgerne.

Det ansøgte forudsætter Fredningsnævnets tilladelse, da sommerhuset kun
må bruges til beboelse i perioden 1.4. til 30.9, jfr. ovennævnte deklaration.

Det ansøgte kræver ikke tilladelse efter Planloven, da pensionister har ret til
at bruge et sommerhus i sommerhusområde til helårsbeboelse, hvis de har
ejet ejendommen i 8 år, jEr. lovens §41.

Retten til helårsbeboelse er en personlig ret, der bortfalder ved frafJ.vtning og
ved død. Dog kan personer, der har boet sammen med penslOnisten i som-
merhuset, fortsætte helårsbeboelsen.

Så vidt det ses, har Fredningsnævnet i et tilfælde tidligere givet en personlig
tilladelse til helårsbeboelse i et sommerhus i Strandmarken, j.nt. 9/1997.

Frednlngsnæv~~t
for tf7 6 V

Gornholms amts frednm6skreds

.Skovløkken 4

Tejn

3770 ALLINGE

Tlf.: 56 92 00 00

Fax: 569258 16

E-mali:

Modtaget

., ~ JAN. 2004

Rehen i Rønne

J r,;< Cl:)S 1~?25·0034
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Regionsrådet kan anbefale Fredningsnævnet at meddele personlig midlertidig
tilladelse som ansøgt.

Med venlig hilsen

3~~~J-.
Gerda Kofod

Dir. tlf.: 5692 2053

mail: Gerda.Kofod@brk.dk

Fredningsnæv:;e;

Bornholmsam;~rfred~sk'Zl

Side 2/2
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I DELVIS SKANNET

l, .', FREDNINGSNÆVNET

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Flemming Madsen
Aspegård
Sandvejen 7
Pedersker
3720 Åkirkeby

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245

Modtaget I
Skov- og Natun,tyreIMJ'

MPS l 0934/Sagsheh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2004-2.6
Deres j.nr.

19. februar 2004• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 38-a Pedersker, beliggende Sandvejen 7, at opføre en stald og
gyllebeholder. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte
materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af fredningskendelse af
9. februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Dueodde, der for nær-
værende område bl.a. fastsætter: '
" ... må der ikke ske ændring i den bestående tilstand og ikke finde byggeri sted ud over
genopbygning og udbygning af bestående landbrugsbygninger efter tegninger godkendt af
fredningsnævnet. .. "

Fredningsnævnet har den 23. januar 2004 meddelt at være sindet at give
tilladelse til projektet, forudsat at projektets nordside så vidt muligt rykkes
tilbage til en linie regnet fra den nordøstlige gavlende af den eksiterende1_ rødstensstaldbygning.

Efterfølgende har De til nævnet indsendt en plantegning, hvorefter projek-
tet alene rykkes tilbage til en linie regnet fra den sydøstlige gavlende af
den eksisterende rødstensbygning. Det fremgår af sagen, at projektet her-
ved vil få en placering tættere på den eksisterende bygningsmasse, samti-
dig med at der vil være mulighed for at køre landbrugsmaskiner mellem
den eksisterende og den projekterede bygningsmasse. Projektet vil ved
denne placering ikke berøre beskyttelseslinien for det registrerede fortids-
minde på ejendommen.

Nævnet meddeler herved i medfør af i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
tilladelse til udførelse af projektet med en placering som -angivet i oven-
nævnte plantegning.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 bortfalder tilladelsen, såfremt

12.11/6-0002.
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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 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 myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Born-
holms Regionskommune, Miljø og Natur og Danmarks Naturfredningsfor-
ening og AN -agro.

F. Schønnemann

Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret
Til Deres orientering.
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23 DEC. 2003

Retten i Rønnere mngsnævnet

Damgade 4A

3700 Ronne

22. december 2003

Udvidelse af husdyrproduktion, Aspegård, Sandvejen 7, Aakirk1eby

• Flemrrung i\Iadsen, ejer af Aspegård, matr. Nr. 38a m.fl., Pedersker har sogt

ulladelse til udvidelse og omlægning af husdyrproduktionen. Af projektbe-
skrivelsen fremgår, at produktionen onskes udvidet fra 23 dyreenheder til 160
dyreenheder. Regionskommunen har d. 19.12.2003 meddelt ansøger, at udvi-
delsen Ikke kræver VVi\I-redegorelse.

•

I forbindelse med udvidelsen skal der op fores en ny stald på ca. 3835 m2 og
en gyllebeholder pa ca. 4000 m3. Bygningerne ønskes placeret syd for de
eksIsterende bygninger.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar
1967 om fredning af Strandmarken ved Dueodde, hvoraf det fremgår, at der
Ikke må finde byggeri sted ud over genopbygning og udbygning af bestående
landbrugs bygninger.

Med den ansogte placering vil byggeriet komme ul at ligge ca. 50 m fra en
gravhoj og dermed væsentligt Q\-erskride Naturbeskyttelseslovens bestem-
melser om 100 m byggehnje ved fortidsminder. Regionskommunen vil være
indstillet på at meddele tilladelse til en mindre overskndelse, hVIS Fredmngs-
na'Tnet gin r ulladelse til en placering, hvor dette er nodvendigt. ReglOns-
kommunen har droftet en muhg placering, hvor der tages hensyn til gravhø-
jen. Bygmngernes udformning og den ansogte placering samt den nævnte
mulige ændrede placering fremgår af de vedlagte bilag.

,J.nr. SN.~001* \1JI/6"000?,-
2 O FEB. 200~

ej Akt. nr.52.-
Fr8dningSnæv~t

for 2 II li
Bornholms amts frednl g~~dS

•



Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Ruth Petersen
Christianshøjvej 5
3500 Værløse

Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 5695 0245

HER10027/Sagsbeh. HER
J.m. 06.11.01.01.2004-11.7
Deresj.m.

6. april 2004• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 121-aiø, Poulsker, beliggende Kjøddtynjan 8, Nexø, at bibeholde
oplæg af sandvolde. Der er redegjort nærmere for dispensationsansøgnin-
gen i det til nævnet fremsendte materiale.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 5. april 2004.

Det fremgår af sagen, at området er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 9. februar 1967 - Strandmarksfredningen -, der forudsætter, at
der ikke må foretages ændringer i områdets tilstand, med mindre frednings-
kendelsen indeholder hjemmel hertil. For så vidt angår området, hvor den i
nærværende sag omhandlede ejendom er beliggende, kan der i henhold til
fredningskendelsen meddeles tilladelse til at opføre et sommerhus på nær-
mere angivne vilkår. Det er tilladt blandt andet, at rydde den skovagtige be-
voksning op til 10m fra sommerhusets beboelsesbygning. Endvidere er det

• efter fast praksis tilladt at foretage planering af den del af grund stykket, hvor
sommerhuset skal placeres. Fredningskendelsen indeholder derimod ikke
hjemmel til at foretage yderligere terrænændringer, herunder afgravninger,
oplæg af sandvolde og lignende indgreb i det fredede område.

Fredningsnævnets meddeler herved afslag til Deres ansøgning om dispen-
sation, idet de foretagne oplæg af sandvolde må anses for en terrænænd-
ring, der ikke er nødvendig for opførelsen af sommerhuset.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 påklages til Na-
turklagenævnet .

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

r_ Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Skov- og NatuJrsty:relsen
J.nr. SN 20010 12..11/' -O<:oz.
I\kt. nr.s~ '--.. Bil.
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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 findes
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, Bornholms
Regionskommune, Miljø og Natur og Danmarks Naturfredningsforening .

.-----: S~=-----
F. Schønnemann

Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.


REGeNt 31/'1. otJ
FREDNINGSNÆVNET for Bornholms Regionskommune

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Jørgen Madsen
Askhøj 15
2850 Nærum

Damgade4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245

HER10044/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2004-33.4
Deres j.nr.

28. juli 2004

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 121-rk, Poulsker, beliggende Gubbegårdsvejen 27, Nexø, at fore-
tage en Offi- og tilbygning. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet
fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 9. februar 1967 vedrørende fredning af arealer ved Dueodde
m.m. (Strandmarksfredningen), der fastsætter blandt andet, at der på hver
sommerhusgrund må opføres en beboelse på max 120 m2 og et udhus på
max. 30 m2.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 27. juli 2004.

•
Da projektet indebærer, at fredningskendelsens grænser for bygningsareal
overskrides, finder fredningsnævnet at måtte meddele afslag til projektet i
dets nuværende form. Fredningsnævnet vil dog i overensstemmelse med
hidtidig praksis være sindet at meddele tilladelse til et revideret projekt,
der indebærer, at den samlede bebyggelse på ejendommen ikke overstiger
150 m2. Det vil væreet vilkår for en sådan tilladelse, at der ikke efterføl-
gende opføres yderligere bebyggelse, herunder udhusbebyggelse, på ejen-
dommen.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

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

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Skov~ ogNaturst
J,nr. SN 2001 - 1 :z. ([ ~e~s~ c:l
Akt. nr. S1- ~



Side 2/2

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.

Genpart af denne skrivelse er sendt til
holms Regionskommune, Miljø
Naturfredningsforening.

Skov- og Naturstyrelsen, Born-
og Natur og Danmarks

F. Schønnemann

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

•

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.


FrndningSnævne~t
,'"55 o

Rornholms Rmls frednIng. kmf-



" RE&.Nl 37/1( 0(;)
FREDNINGSNÆVNET for Bornholms RegionskommuneI•"

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

§~ l' '1' ",'" C'r~ -,' ~'(,1

f! \11\\ ':\\ I t;\\" ': r, ' J, 'l
,I n ~-'\ 'l '),\dl 1'''/ ':
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Hovedmodtager
Dueodde GolfBane NS
v/J. Lou-Møller
Nørremøllevej 8
3730 Nexø

Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 56950245

HERI0050/Sagsbeh. HER
J.m.06.11.01.01.2004-31.4
Deresj.m.

29. juli 2004

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 34-a og 34-c, Poulsker, beliggende Strandmarksvejen 14, Poul-
sker, at regulere Dammebæks løb. Projektet er nærmere beskrevet i det til
nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 9. februar 1967 vedrørende fredning af arealer ved Dueodde
m.m. (Strandmarksfredningen), der fastsætter blandt andet, at der ikke må
ske ændringer i den bestående tilstand.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 27. juli 2004, hvorunder
det blev oplyst blandt andet, at projektet er nødvendiggjort af, at Born-
holms Regionskommune ikke længere finder det hensigtsmæssigt at vand
fra åløbet blandes med vand, der er oppumpet i søen med henblik på brug
for vanding af goltbanens arealer. Det har på grund af blandt andet økono-
miske hensyn ikke hidtil været muligt at etablere/erhverve vandforsyning,
der overflødiggør anvendelse af søen som reservoir, hvorfor det er nød-
vendigt at forlægge åløb et uden om søen. Det blev på besigtigelsen endvi-
dere oplyst, at det af hensyn til golfbanens drift vil være nødvendigt at rør-
lægge ca. 10m. af det ændrede åløb.

Fredningsnævnet finder, at den projekterede ændring og delvise rørlægning
af åløbet udgør en ikke ubetydelig ændring af det fredede område, hvorfor
det forudsætter særlige vægtige grunde at dispensere fra fredningskendels-
ens klare forbud mod ændringer i den bestående tilstand. Herefter, og da
der ikke i projektet er påvist sådanne vægtige grunde, finder fredningsnæv-
net at måtte meddele afslag til projektet.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

• Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnetaf golfbanen, offentlige myndigheder, Danmarks Natur-
fredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig

Skov~og Naturst~relseYil
J.nr. SN 2001 ~/) / (!~-()(JO :t
Akt. nr. S 7 BiIo



interesse i afgørelsen.

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

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

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.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Born-
holms Regionskommune, Miljø og Natur og Danmarks
Naturfredningsforening.

F. Schønnemann

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

Side 2/2
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Fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune

Damgade 4a
3700 Rønne

22. juni 2004

Ændring af Dammebæks løb, Dueodde Golf Bane, Poulsker

Dueodde Golf Bane har sendt en ansøgning om tilladelse til at regulere
Dammebæks løb på Dueodde Golf Bane, matr.nr. 34c og 34 a, Poulsker.

Det ansøgte forudsætter tilladelse fra Fredningsnævnet efter Overfrednings-
nævnets kendelse af 9.2.1967, Strandmarksfredningen, ændret ved Fred-
ningsnævnets kendelse af 29.5.1984, samt tilladelse fra Regionsrådet efter
Vandløbsloven og efter Naturbeskyttelseslovens § 3, idet Dammebæk samt
en sø nordvest for klubhuset er et beskyttet i henhold til loven.

Strandmarksfredningen bestemmer bl.a. under pkt. 3: "På den del af ejen-
dommen, der er vist med lys grøn farve, må der ikke ske ændring iden bestå-
ende tilstand .... "

e Fredningsnævnets kendelse om ændring af Overfredningsnævnets kendelse
muliggør anlæg af en golfbane ved Dammegård og Lillegård. Golfbanen er
omfattet af lokalplan 15, Golfbane ved Dammegård.

Eksisterende forhold
Dammebæk løber gennem en mindre sø ca. 25 m vest for Dammegård på
matr.nr 34a, samt på matr.nr. 34c. 20 m opstrøms søen er der et lille tilløb fra
øst med meget lav vandføring og sommerudtørring.

Formål med reguleringen
Golfbanen har hidtil benyttet søen som reservoir til vanding. For at sikre at
vandføringen i vandløbet ikke påvirkes af indvindingen ønskes vandløbet
ornlagt uden om søen. Den nye afskærende vandløbs strækning ønskes anlagt
nordvest for søen med start ca. 60 m opstrøms søen.

Fr8dnlngSn~ne(
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Miljømæssige forhold
Dammebæk er målsat til Cl-2 (påvirket af regulering samt vandindvinding) i
Vandplan Bornholm. Selv inormalår er Dammebæk sommerudtørrende
mange steder på den strækning, der ønskes reguleret, og nedstrøms til havet.

Projektets udførelse
I en tilladelse efter Vandløbsloven vil der blive stillet krav om udformning af
den nye vandløbsstrækning, herunder bundforhold, vanclløbets skikkelse og
udformning i øvrigt m.m.

Regionsrådet kan anbefale Fredningsnævnet at meddele tilladelse til det an-
søgte.

Regionsrådet er sindet at meddele tilladelse efter Vandløbsloven og efter
Naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper, såfremt Frednings-
nævnet meddeler dispensation efter fredningskendelsen.

Der vedlægges kopi af sagens dokumenter.

Med venlig hilsen

c9~~cÅ--
Gerda Kofod

Dir. tlf.: 5692 2053

email: Gerda.Kofod@brk.dk

Bilag:

Kopl af sagens domumenter

Oversigtskort

SIc1e 2/2
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Dueodde Golf Bane A/S
vi 1. Lou-Møller,
Nørremøllevej 8, 3730 Nexø.

Nexø d. 25.mar. 2004

Natur og Miljø
Skovløkken 4,
3770 Allinge.

I fortsættelse af tidligere samtaler, fremsender vi hermed anmodning
om tilladelse til at ændre Dammebækkens løb som indtegnet på
vedlagte luftfoto. Samtidig ansøger vi om tilladelse til at øge vand-
indvindingen fra 5000 m3 til 10.000 m3, idet vi ønsker at udvide
arealet, der skal vandes.

Med venlig hilsen

I Dueodde G;lfBane AIS

- ,v/ b\{'-
• ~- / /'oz -- \ L.f '/ L i. -""',-./ L--e.__'t"'_~

/

1. Lou-Møller

t ,13.02. 0:2 p,tg - OO/~
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FREDNINGSNÆVNET for Bornholms Regionskommune
" I

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Qf(~ 1\\ "\\ ""1\ '\?~ lL_-,' ;':~',\ ,f\ \! \,' If7I7l'"~\]
~21 ","",Jl \\'1 I \\I' '- '{

"-" \l 2S \! I' l I
Fib~edtnodtager
Bent Frederiksen
Asavej 26
3700 Rønne

Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 56950245

HER10046/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2004-36.3
·Deres j.nr.

29. juli 2004

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 121-ahs, Poulsker, beliggende Flæskatjivijn2, Poulsker, at opføre
en tilbygning og terrasseoverdækning. Projektet er nærmere beskrevet i det
til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 9. februar 1967 vedrørende fredning af arealer ved Dueodde
m.m. (Strandmarksfredningen), der fastsætter blandt andet, at der på hver
sommerhusgrund må opføres en beboelse på max. 120 m2 og et udhus på
max. 30 m2.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 27. juli 2004.

Da projektet indebærer, at fredningskendelsens grænser for bygningsareal
overskrides, finder fredningsnævnet at måtte meddele afslag til projektet i
dets nuværende form. Der vil dog i overensstemmelse med hidtidig praksis
kunne opnåes tilladelse til et revideret projekt, der indebærer, at den sam-
lede bebyggelse - incl. terrasseoverdækning- på ejendommen ikke oversti-
ger 150 m2. på vilkår, at der ikke efterfølgende opføres yderligere bebyg-
gelse, herunder udhusbebyggelse, på ejendommen.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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 væsentliginte-
resse i afgørelsen.

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

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Skov~ DeLer en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
J ,. og Natu:rstlno 1

' Ir SN 2001 ~ Ja lle sen
Aia. nr; -< / I ,- O (J o:t
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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.

Genpart af denne skrivelse er
holms Regionskommune,
Naturfredningsforening.

sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Born-
Miljø og Natur og Danmarks

F. Schønnemann

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

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.
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Fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune
Damgade 4a

3700 Rønne

NATUR OG MIUØ

7. juli 2004

Opførelse af tilbygning, Flæskatjivijn 2, Poulsker

Regionskommunens Plan & Byg har for Bent Frederiksen, Rønne, søgt om
Fredningsnævnets tilladelse efter Overfredningsnævnets kendelse af 9.2.1967,
Strandmarksfredningen, til at opføre en 7,5 m2 stor tilbygning indeholdende
badeværelse samt overdækning af terrasse på 13 m2 på ovennævnte ejendom
matr.nr. 121ahs, Poulsker.

Ejendommen, der er 2501 m2 stor, ligger i sommerhusområde i Stranclmar-
ken og er bebygget med et 113 m2 stort sommerhus og en 30 m2 stor carport
med udhus.

Tilbygningen agtes opført ved sommerhusets sydvestfacade og udført med
ydervægge og tagdækning som det eksisterende hus. Ligeledes ved sydvestfa-
caden agtes foretaget overdækning af terrasse med tegltag på 13 m2

• Som-e merhusets areal vil herefter blive på 120,5 m2
•

Kendelsen bestemmer bl.a.,

at der på hver grund må opføres en beboelse på max. 120 m2 og et udhus på
max. 30 m2,

at tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte
tegl eller græstørv, og

at ydre bygnings sider skal fremtræde i farver dannet af jordfarver eller hvidt,
sort eller blandings farver heraf.

Regionsrådet vil ikke modsætte sig, at Fredningsnævnet eventuelt meddeler
dispensation til den ansøgte overskridelse af kendeisens bestemmelse om
beboelsens størrelse med 0,5 m2•

e \
Frednin~o~n~v2e76y

Bornholms amts tredni16skredS

.koviøkken 4
I
I
TeJn

13770 ALLINGE

Tlf.: 56 92 00 00

Fax: 56 92 58 16

lE-mali:

naturogmIIJoe@brk.dk

CVR: 7.6-69-63-48

lP-enhed: 1.003.307.21.'!

mailto:naturogmIIJoe@brk.dk
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Der vedlægges kopi af sagens dokumenter.

Kopi af dette brev er sendt til Plan & Byg.

Med venlig hilsen

8~~~oÅ-
Gerda Kofod

Dir. tlf.: 5692 2053

mail: Gerda.Kofod@brk.dk

mailto:Gerda.Kofod@brk.dk
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FREDNINGSNÆVNET

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Jørgen Madsen
Askhøj 15
2850 Nærum

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

Modtaget i
Skov- o~ Naturstyrelsen

25 AUG. 2004

MPS11013/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2004-33.5
Deres j.nr.

24. august 2004

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 121-rk Poulsker, beliggende Gubbegårdsvejen 27, Nexø, at foretage
en om- og tilbygning. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet oprin-
deligt fremsendte materiale, hvoraf fremgik, at sommerhuset efter om- og
tilbygning ville udgøre 134 m2, således at den samlede bebyggelse på ejen-
dommen ville udgøre 152 m2 inklusiv en carport på 18 m2

•

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar
1967 vedrørende fredning af arealer ved Dueodde m.m. (Strandmarksfred-
ningen), der fastsætter blandt andet, at der på hver sommerhusgrund alene
må opføres en beboelse på max. 120 m2 og et udhus på max. 30 m2• Der er i
fredningsnævnet fast praksis for at meddele dispensation til opførelse af
sommerhuse, der måler mere end 120 m2, på vilkår blandt andet, at den sam-
lede bebyggelse på ejendommen ikke overstiger 150 m2•

I overensstemmelse med denne praksis meddelte fredningsnævnet den 28.
juli 2004 afslag til projektet, idet dette efter de dengang foreliggende area-
loplysninger ville medføre, at den samlede bebyggelse på ejendommen over-
steg 150 m2•

Efterfølgende har De meddelt Bornholms Regionskommune, at arealet af
carporten alene er 13,8 m2 frem for 18 m2 som anført i BBR- registret.

Bornholms Regionskommune har ved skrivelse af 9. august 2004 bekræftet
de korrigerede arealoplysninger og anmodet fredningsnævnet om at vurdere
sagen på ny.

I den anledning meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, dispensation til projektet. Det er et vilkår for dispensatio-
nen, at der ikke efterfølgende opføres yderligere bebyggelse, herunder ud-e husbebyggelse, på ejendommen.
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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 må
ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen
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.nk:n.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, Miljø og Natur og Danmarks Naturfredningsfor-
ening.

F. Schønnemann

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

http://www.nk:n.dk/klagegebyr.htm.
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SCANNET,
Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Nexø Golfklub
Klubhuset
Strandmarksvejen 14
3730 Nexø

Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245

Modtaget i
Skov- OIZ' Naturstyrelsen

~ O JAN, 2005 lJ

HERlO064/Sagsbeh. HER
J.m. 06.11.01.01.2004-47.4
Deres j.nr.

6. januar 2005

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 34-a, Poulsker, beliggende Strandmarksvejen 14, 3700 Nexø at
foretage om- og tilbygninger på ejendommens eksisterende bygninger.
Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
fredningskendelse af 9. februar 1967 (Strandmarksfredningen), der fast-
sætter blandt andet:

[der] må ikke ske ændringer i den bestående tilstand og ikke finde byggeri sted ud over
genopbygning af bestående landbrugsbygninger efter tegninger godkendt af fredningsnæv-
net efter samråd med fredningsplanudvalget.

"

Bornholms Regionskommune har anbefalet projektet, dog således, at døre-
ne i stuehusbygningen udformes som to-fløjede fyldningsdøre med ruder,
samt at bræddebeklædningen i gavltrekant på den projekterede nordgavl
udføres med gennemgående lodrette brædder uden overskæring.

Danmaks Naturfredningsforening har anbefalet projektet, dog således, at
de nye gavle opføres som hvidmalede byggeflader svarende til ejendom-
mens eksisterende gavle.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 2. december 2004. Arki-
tekt Niels Holger Larsens bog "Bornholms byggeskik på landet" blev på-
beråbt under besigtigelsen. Fredningsnævnet har efter besigtigelsen fore-
spurgt arkitekt Niels Holger Larsen, hvorvidt de projekterede kviste, hvor
vinduesrammerne består af tre glas delt med to tværgående sprosser, stem-
mer overens med almindelig bornholmsk byggeskik på landet. Niels Hol-
ger Larsen har anbefalet. at kvistene udføres som pultkviste som projekte-
ret, men således, at vinduesrammerne istedet forsynes med to glas delt
med en tværgående sprosse.



I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation til udførelse af projektet på vilkår, at dørene i stuehusbygnin-
gen udformes som to-fløjede fyldningsdøre med ruder, at bræddebeklæd-
ningen i gavltrekant på den projekterede nordgavl udføres med gennemgå-
ende lodrette brædder uden overskæring, og at de projekterede pultkvistes
vinduesrammer forsynes med to glas delt med en tværgående sprosse.

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 Naturfrednings-
forening 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.

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 findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk/klagegebyr.htm.

e' 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.

F. Schønnemann

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

Side 2/2

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.
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Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Birte Poulsen
Strandmarksvejen 8
Poulsker
3730 Nexø

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

MPS11124/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2005-9.4
Deres j.nr.

26. april 2005

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 25-c m.fl. Poul sker , beliggende Strandmarksvejen 8, Nexø, at
opføre en 29,5 m2 stor tilbygning til stuehus. Projektet er nærmere beskre-
vet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 6. februar 1967 om fredning af Strandrnarken ved Dueodde,
der fastsætter blandt andet:

" ... der ikke må ske ændringer i den bestående tilstand og ikke fmde byggeri sted ud over
genopbygning og udbygning af bestående landbrugsbygninger efter tegninger godkendt af
fredningsnævnet efter samråd med fredningsplanudvalget. .. "

Fredningsnævnet har den 4. april 2001 meddelt ansøgeren dispensation til
opførelse af en 65 m2 tilbygning med stort set samme placering som det.1 nu ansøgte. Dispensationen er bortfaldet som ikke udnyttet.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jfr. § 10 stk. 5 i forret-
ningsorden for fredningsnævn, meddeler fredningsnævnets formand herved
dispensation til udførelse af projektet.

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 må
ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen

~::o 1- )L\ lJ ~ 6 ~8:J.:) L..
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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 hjernrneside 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 Regionskornrnune, Natur og Miljø, Danmarks Naturfredningsfore-
ning og BBK-Bornholm v/Leif Koefoed-Jespersen.

F. Schønnemann

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.
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NATUR OG MILJØ
Modtaget

- 8 MRS. 2005

Retten i Rønne

7, marts 2005

• Tilbygning til stuehus, Strandmarksvejen 8, Poulsker

Regionskommunens Plan & Byg har for Birte Poulsen v/Leif Koefoed-
Jespersen, BBK-Bornholm, søgt om tilladelse efter fredningskendelse af
9.2.1967, Strandmarksfredningen, til at opføre en 29,5 m2 stor tilbygning til
stuehuset på ovennævnte ejendom matr.nr. 25c m.fl., Poulsker.

Ejendommen er en landbrugsejendom på 10 ha. Det eksisterende stuehus er
på 126 m2 med 76 m2 udnyttet tagetage. Efter tilbygning vil husets bruttoeta-
geareal blive 231,5 m2•

Fredningsnævnet meddelte den 4.4.2001 dispensation til opførelse af en 65
m2 stor tilbygning med 24 m2 udnyttet tagetage ved husets nordfacade a.nr.
06.11.01.01.2001-8). Denne tilladelse er ikke udnyttet.

•
Der søges nu om en mindre tilbygning på 29,5 m2 uden udnyttet tagetage i en
mere traditionel byggestil. Tilbygningen agtes opført ved nordfacaden, lige-
som tidligere ansøgt projekt, og udført med ydervægge i bindingsværk og
hvide tavl, med 30° sadeltag belagt med røde tegl tagsten og med lodret træ-
beklædning på gavltrekant.

Fredningen er en æstetisk fredning. I kendelsen hedder det bl.a., at der ikke
må ske ændringer i den bestående tilstand og ikke fInde byggeri sted ud over
genopbygning af bestående landbrugsbygninger efter tegninger godkendt af
Fredningsnævnet efter sarnråd med Bornholms Regionskommune.

Regionsrådet kan anbefale Fredningsnævnet at meddele tilladelse til det an-
sogte projekt, eventuelt administrativ tilladelse, idet projektet såvel arealmæs-
Sigt som proportionsmæssigt er betydeligt mindre end det tidligere tilladte.

FredningSnæl'.~~e_ /
for ! 0-.)

Bornholms amts fredn gskrprl<:

.koviøkken 4

Tejn

3770 Allinge

Tlf.: 56 92 00 00

Fax: 56 92 58 16

E-mali:

naturogIl1'IJoc@brk.dl<

www.brk.dk

CVR: 26-69-61-48

P-enhed: 1.003.307.214

http://www.brk.dk
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Kopi af sagens dokumenter vedlægges.

Dtrekte tlf.: 5692 2053

E-mail: Gerda.Kofod@brk.dk

BJlag:Kopi af sagens dokumenter

mailto:Gerda.Kofod@brk.dk
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Fredningsnævnet

Att: Gerda Kofoed

24. februar 2005
,..,.

Vedrørende Strandmarksvejen 8, matr. nr. 25c, Povlsker sogn.

Hermed en ansøgning fra BBK-Bornholm vedr. tilbygning på 29,2 m2 på
ovennævnte ejendom.

I apri12001 har man fået en godkendelse på en tilbygning mod nord som
ikke blev realiseret.

Med venlig hilsen

Jytte Seharer

_ byggesagsbehandler

Direkte tlf.: 5692 2114

E-mail: jyttescharer@brk.dk

., FredningSnæVF1Z~t "
for \/1 6

8crnhOlms amts trednln skmJs

T~ll'\l1:.), ,

mailto:jyttescharer@brk.dk
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SCANNET
Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
BbbeHansen
Skovløkken 4
3720 Åkirkeby

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

HERI0298/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2005-32.4
Deres j.nr.

12. august 2005

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 121-aæ, Poulsker beliggende Skovsangervej 20, Poul sker , 3730
Nexø at udskifte eternittagbeklædningen med glansfuld e Decra Elegance
stålplader. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte ma-
teriale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 9. februar 1969 (Strandmarksfredningen), der fastsætter blandt
andet, at tagdækningen skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde
eller sorte tegl eller græstørv.

Fredningsnævnet har den 10. august 2005 foretaget besigtigelse

• Fredningsnævnet meddeler herved afslag til projektet. Fredningsnævnet
har lagt vægt på, at det i fredningskendelsen forudsatte tagmateria1e har et
mat udseende, hvorved blandt andet undgås, at sommerhusbebyggelsen i
det fredede område får en dominerende fremtræden i forhold til den særeg-
ne og værdifulde karakter af områdets natur. Fredningsnævnet har herudo-
ver lagt vægt på, at nævnet hidtil alene undtagelsesvist har meddelt dispen-
sation til oplægning af stålpladetage i området og kun på fritliggende udhu-
se.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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 må
ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen

2~ -f2J,1 (Co - -:hJL
loS



•

•

~ l•
,'0

Side 2/2

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 findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk/klagegebyr.htm.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms
Regionskommune, Natur og Miljø og Danmarks Naturfredningsforening .

F. Schønnemann

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

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.
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Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Aase og Kurt Madsen
Gartnervænget 3
3760 Gudhjem

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 5695 0245

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

~ ~ tG\~~, ~~E~::
HERI0295/Sagsbeh. HER
J.m. 06.11.01.01.2005-33.4
Deresj.m.

12. august 2005

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 121-acm, Poul sker beliggende Fjælstauninj 3, Poulsker, 3730 Ne-
xø at opføre en 12 m2 tilbygning til et sommerhus. Det eksisterende som-
merhus måler 150 m2. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet
fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 9. februar 1967 (Strandmarksfredningen) , der fastsætter blandt
andet, at der på hver grund må opføres en bebyggelse på max. 120 m2 og
et udhus på max. 30 m2. Det fremgår endvidere af sagen, at fredningsnæv-
net den 6. november 1991 har meddelt tilladelse til opførelse af et 150 m2
sommerhus på vilkår, at der ikke opføres yderligere bebyggelse på grun-
den.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 10. august 2005, hvor det
kunne konstateres, at ejendommen er bebygget med et sommerhus samt en
større fritstående carport.

Imedfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet afslag til
projektet. Fredningsnævnet har herved lagt til grund, at ejendommen i
henhold til en tidligere dispensation er bebygget med et sommerhus, der
overstiger de i fredningskendelsen fastsatte 120 m2, samt at det har været
et vilkår for nævnte dispensation, at ejendommen ikke bebygges yderlige-
re. Herudover har fredningsnævnet ikke fundet grundlag for at fravige den
mangeårige faste praksis i området, hvorefter sommerhusgrundene ikke
kan bebygges udover 150 m2.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Fredningsnævnet har samtidig med denne afgørelse anmodet Bornholms
Regionskommune som tilsynsmyndighed om, at undersøge forholdene om-
kring den på ejendommen opførte carport nærmere.
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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 må
ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen
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 findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk/klagegebyr.htm.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms
Regionskommune, Natur og Miljø og Danmarks Naturfredningsforening.

F. Schønnemann

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

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.
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Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Aase og Kurt Madsen
Gartnervænget 3
3760 Gudhjem

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax, 5695 0245

SCCAlNNET MPSI1232/Sagsbeh. HER
J.m.06.11.01.01.2005-39.7
Deresj.m.

• 18. november 2005

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om lovliggørende tilladelse til bibe-
holdelse af en dobbelt carport på ejendommen matr.nr. 121-acm Poulsker,
beliggende Fjælstaunijn3, Poul sker , 3730 Nexø. Projektet er nærmerebe-
skrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Dueodde,
der fastsætter blandt andet, at der på hver grund må opføres en enkelt be-
boelse med ikke over 120 m2 bebygget areal og et udhus med ikke over
30 m2 bebygget areal.

•
Fredningsnævnet har den 6. november 1991 meddelt tilladelse til opførelse
af et 150 m2 sommerhus på ejendommen på vilkår, at der ikke opføres
yderligere bebyggelse på grunden. Fredningsnævnet har under en besigti-
gelse den 10. august 2005 i anden anledning konstateret, at carporten var
opført uden nævnets tilladelse.

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen påny den 9. november 2005,
hvorunder Kurt Madsen oplyste blandt andet, at han efter en henvendelse
til den daværende Nexø kommune i 2001 fik oplyst, at det var unødvendigt
at søge om tilladelse til opførelse af carporten. Medarbejderen hos Nexø
kommune hed vist nok Jens Kofod. Han har efterfølgende opført carporten i
sommeren 2001 samt fået installeret lys i carporten. Carporten kostede ca.
60.000 kr. at opføre. Carporten er et stort gode for ansøgerens udlejningsgæ-
ster. Carporten ses ikke fra vejen, når træerne bærer løv. Iforbindelse med,
at han opførte carporten, nedrev han en ældre enkelt carport. Han vil være
ked af at skulle rive carporten ned.

Under besigtigelsen den 9. november 2005 konstaterede fredningsnævnet
endvidere, at der på ejendommen er opført et fritliggende udhus.• Bornholms Regionskommune samt Danmarks Naturfredningssforening har
anbefalet fredningsnævnet at meddele afslag til det ansøgte.
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Fredningsnævnet meddeler herved afslag til det ansøgte, når henses til
fredningskendelsens klare bestemmelser om bebyggelse samt fredning s-
nævnets mangeårige og faste praksis, hvorefter der alene meddeles dispen-
sation fra kendeisens bestemmelser om bebyggelse, såfremt den samlede
bebyggelse på ejendommen ikke overstiger 150 m2 og er sammenhængen-
de. Under hensyntagen til den hidtidige og fremtidige administration af
fredningsbestemmelserne for området, og da fredningsnævnet ved oven-
nævnte dispensation af 6. november 1991 har fastsat, at der ikke måtte op-
føres yderligere bebyggelse på grunden, finder fredningsnævnet ikke
grundlag for at meddele dispensation til lovliggørelse af carporten.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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 væsentliginte-
resse i afgørelsen.

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

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

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.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Born-
holms Regionskommune, Natur og Miljø og Danmarks Naturfredningsfor-
ening.

F. Schønnemann

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.
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Genpart til: Skoy- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret
Til Deres orientering .
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Fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune
Damgade 4a
3700 Rønne

7. september 2005

l'\ tJTl
Ansøgning om lovliggørelse af carport, Fjælstauninj 3, Poulsker

Ved påtegning af 25.8.2005 har Fre~gsnævnet anmodet om en udtalelse
over ansøgning fra Kurt Madsen om dispensation til at bibeholde en carport
på ovennævnte ejendom.

Ansøger oplyser, at carporten blev opført for 5 år siden, og at han inden op-
førelsen henvendte sig til daværende Teknisk Forvaltning i Nexø kommune,
der meddelte, at det ikke krævede tilladelse at opføre en sådan carport.

•
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9.2.1967,
Stranc1marksfredningen, hvori bl.a. bestemmes, at der på hver grund må op-
føres en enkelt beboelse med ikke over 120 m2 bebygget areal og et udhus
med ikke over 30 m2 bebygget areal.

Fredningsnævnet har den 6.11.1991 meddelt tilladelse til opførelse af et 150
m2 stort sommerhus på vilkår, at der ikke opføres yderligere bebyggelse på
grunden.

Der ses ikke at foreligge byggetilladelse til carporten i Plan & Bygs arkiv, ej
heller notater eller lignende i forbindelse med henvendelse om byggeriet. I
byggesagen ligger et notat af 23.1.1992 om, at "Det bebyggede areal er op-
brugt i h.t. dispensation fra fredningsdeklarationen". Carporten er ikke regi-
streret i BBR-registret.

Bornholms Regionskommune har som tilsynsmynclighed ifølge Naturbeskyt-
telseslovens §73, stk. 1, i brev af 18.8.2005 pålagt ansøger at lovliggøre for-
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holdet med carporten, enten ved at fjerne carporten senest den 31.12.2005,
eller ved at søge Fredningsnævnet om dispensation til at bibeholde carporten.

Regionsrådet kan anbefale Fredningsnævnet, at der ikke meddeles dispensa-
tion til at bibeholde carporten af hensyn til den fremtidige sagsbehandling i
området.

Sagens dokumenter vedlægges retur.

• J5~~~
Gerda Kofod

Direkte tlf.: 5692 2053

E-mai!: Gerda.Kofod@brk.dk

Bilag: Sagens dokumenter

Side 2/2
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FREDNINGSNÆVNET
REG. Nl 31/r, ()()

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Pierre og Hanne Balling
Postboks 11
4320 Lejre

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245

SCANNET .
MPSl1284/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2006-7.4
Deres j.nr .

14. marts 2006

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 121-rc Poulsker, beliggende Harevej 8, Poulsker, at udvide og
ombygge et eksisterende sommerhus. Projektet er nærmere beskrevet i det
til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 9. februar 1967 (Strandmarksfredningen), der fastsætter blandt
andet, at der på hver grund må opføres en beboelse på max. 120 m2 og et
udhus på max 30 m2, at bygninger skal holdes mindst 5 m fra naboskel, at
tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte
tegl eller græstørv, at ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af
jordfarver eller hvidt, sort eller blandingsfarver heraf, og at skovagtig be-
voksning må ryddes inden for 10 m fra beboelsesbygningen.

• Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 10. marts 2006 .

Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 fastsætter, at fredningsnævnet kan
meddele dispensation fra fredningsbstemmelser, når det ansøgte ikke vil
stride mod fredningens formål. Fredningsnævnet har hidtil afslået at med-
dele dispensation fra ovennævnte fredningskendelse til projekter, der inde-
bærer, at bebyggelsen af en sommerhusparcel overstiger 150 m2. Tilsva-
rende har fredningsnævnet hidtil afslået at meddele dispensation fra fred-
ningskendelsens bestemmelser om skelafstand. På denne baggrund og af
hensyn til præcedens, samt da der ikke er fremkommet oplysninger, der
kan begrunde, at fredningsnævnetfraviger hidtidig praksis, meddeler fred-
ningsnævnet afslag til det ansøgte.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

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.

• Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Born-
holms Regionskommune, Natur og Miljø og Danmarks Naturfredningsfor-
ening.

F. Schønnemann

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

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.
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SCANNET
Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Hans Kofod-Andersen
Hørmarken 11
3730 Nexø

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 56950245

MPSlI289/Sagsbeh. HER
J.m.06.11.01.01.2006-8.4
Deresj.m.

10. april 2006

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. l2l-sb Poulsker, beliggende Sneppevej 15, 3730 Nexø, at opføre
en tilbygning m. v. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet frem-
sendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Dueodde,
der fastsætter blandt andet:

... at ændringer i den bestående tilstand ... ikke må fmde sted.

b) På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke over
120m2 og ike under 35 m2 bebygget areal samt et udhus med ikke over 120 rn2 og ikke
under 35m2 bebygget alreal samt et udhus med ikke over 30m2 bebygget areal ....

f) Bygninger må ikke opføres med mere end l etage med udnyttet tagetage uden kvistvin-
duer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m regnet fra terræn til den linie, hvor
ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter.

g) tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græ-
størv ..

h) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarver. .. eller hvidt, sort eller
blandingsfarver heraf.

j) ... Skovagtig bevoksning må kun ryddes inden for 10 ID fra beboelsesbygning.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 30. marts 2006

Fredningsnævnet meddeler herved afslag til det ansøgte, når henses til
fredningskendelsens klare bestemmelser om bebyggelsens udseende og
størrelse samt fredningsnævnets mangeårige og faste praksis, hvorefter der
alene meddeles dispensation fra kendeisens bestemmelser om bebyggelsens
størrelse, såfremt den samlede bebyggelse på ejendommen ikke overstiger
150 m2 og er sammenhængende. Efter fast praksis meddeles ikke tilladelser

SlV~- 11.. l~0:::>'1b?
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til terrænændringer, der ikke er nødvendiggjort af anlægsarbejder i forbin-
delse med bebyggelsens opførelse. Der foreligger ikke i det oplyste og efter
indtrykket under den foretagne besigtigelse sådanne helt særlige konkrete
forhold, der kan begrunde, at fredningskendelsen og nævnets praksis fravi-
ges.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

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.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Born-
holms Regionskommune, Natur og Miljø og Danmarks Naturfredningsfor-
ening.

F. Schønnemann

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

Side 2/2
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FREDNINGSNÆVNET

SCANNET.
Modtaget j

Skov- n...."I'atl1rSl) r.,lsen

- lAU6. 2006

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245

Hovedmodtager
Mogens Madsen
Lillegård
Strandmarksvejen 9
3730 Nexø

MPSI1385/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2006-36.4
Deres j.nr.

28. juli 2006

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 47-a m.fl. Poulsker, beliggende Strandmarksvejen 9, at udgrave
en dam på ca. 500 m2. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet
fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Dueodde.

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation til udførelse af projektet.

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 må
ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen
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.

S~-}1(-OOl~?

~

http://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 og Danmarks Naturfredningsfor-
ening.

F. Schønnemann

Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret
Til Deres orientering.
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Frederiksborggade 15, 1360Kø-

benhavnK
TI!: 33955700
Fax: 33955769
X 400: S=nkn; P=sdn;
A =dk400; C=dk
E-mail: nkn@nkn.dk

2 2 NOV. 2006
Modtaget i

Skov- og Naturstyrelsen

~ ~ .JAN. 2001

J.nr.: NKN-12l-00008
BOL

Afgørelse

i sagen om en dobbelt carport i Bornholms Regionskommune.

Fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune har den 18. november 2005 efter naturbeskyt-

telseslovens § 50, stk. 1, meddelt afslag på dispensation til at bibeholde en dobbelt carport på ejen-

dommen matr.nr. 121 acm, Poulsker, Fjælstaunijn 3, Poul sker, N exø. Afgørelsen er påklaget til Na-

turk1agenævnet af ansøger.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af

Strandmarken ved Dueodde, der forudsætter, at der ikke foretages ændringer i områdets tilstand,

med mindre fredningskendelsen indeholder hj emmel hertil.

Formålet med fredningskendelsen har været at værne om det allerede i 1936 fredede Dueodde-

område ved at lave en ordning for de tilstødende arealer (Strandmarken) samtidig med, at der skab-

tes mulighed for sommerhusbebyggelse og etableredes offentlig adgang til badestrandene.

Af fredningen fremgår: "På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelse

med ikke over 120 m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal, samt et udhus med ikke over 30 m2 be-

bygget areal. Udhus må ikke opfØresfør beboelsesbygning. "

Fredningsnævnet meddelte den 6. november 1991 dispensation til opførelse af et 150 m2 stort

sommerhus på ejendommen på vilkår, at der ikke måtte opføres yderligere bebyggelse på grunden.

Under en besigtigelse den 10. juni 2005 i anledning af ansøgning om tilladelse til opførelse af en

tilbygning til sommerhuset konstaterede fredningsnævnet, at der på ejendommen var opført en car-

port uden nævnets tilladelse.

mailto:nkn@nkn.dk
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e Den 18. august 2005 pålagde Bornholms Regionskommune ejeren at lovliggøre forholdet ved en-

ten at fjerne carporten eller ved at søge fredningsnævnet om dispensation til bibeholdelse af carpor-
ten.

Den 22. august 2005 ansøgte ejeren om dispensation til bibeholdelse af carporten med oplysning

om, at han efter en henvendelse til daværende Nexø Kommune i 2001 fik: oplyst, at det var unød-

vendigt at søge om tilladelse til carporten.

Den 9. november 2005 besigtigede fredningsnævnet ejendommen og konstaterede, at der foruden

carporten er opført et udhus på ejendommen. På mødet oplyste ejeren, at han opførte carporten ef-

ter at have konsulteret Nexø Kommune i sommeren 2001, samt at der er installeret lys i carporten.

Carporten, der er opført til erstatning for en ældre nu nedrevet carport, har kostet ca. 60.000 kr. og

er et stort gode for ansøgers udlejningsgæster. Den kan ikke ses fra vejen, når træerne bærer løv.

Udhuset var opført, da ansøger overtog ejendommen i 2000.

Bornholms Regionskommune har oplyst, at der ikke ses at foreligge byggetilladelse til carporten i

kommunens arkiv eller notater eller lignende i forbindelse med byggeriet.

Bornholms Regionskommune og Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite har anbefalet

fredningsnævnet, at der ikke meddeles dispensation til at bibeholde carporten afhensyn til den

fremtidige sagsbehandling.

Fredningsnævnets afgørelse

Af fredningsnævnets afgørelse fremgår det, at afslaget er meddelt henset til fredningskendelsens

klare bestemmelser om bebyggelse samt fredningsnævnets mangeårige og faste praksis, hvorefter

der alene meddeles dispensation fra kendelsens bestemmelser om bebyggelse, såfremt den samlede

bebyggelse på ejendommen ikke overstiger 150 m2 og er sammenhængende. Under hensyntagen til

den hidtidige og fremtidige administration af fredningsbestemmelserne for området, og da fred-

ningsnævnet ved dispensation af 6. november 1991 har fastsat, at der ikke må opføres yderligere

bebyggelse på grunden, har fredningsnævnet ikke fundet grundlag for at meddele dispensation til

lovliggørelse af carporten.

Klagen

Klager anfører, at det vil være meget uheldigt for ansøgers turister, at nedrive carporten, at ansøger

i sin tid:fik oplyst afNexø Kommune, at det ikke krævede tilladelse at opføre en dobbelt carport til
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e erstatning for en enkelt carport, at carporten ikke er synlig, når der er løv på træerne, og at ingen

naboer har klaget over carporten.

Fredningsnævnet har ikke haft bemærkninger til klagen.

Afgørelse

Naturk:1agenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelseslovens § 81, stk. 3, truffet

følgende afgørelse.

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 kan der meddeles dispensation fra bestemmelser i en

fredning, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål.

Formålet med fredningskendelsen har været at værne om det allerede i 1936 fredede Dueodde-

område ved at lave en ordning for de tilstødende arealer (Strandmarken) samtidig med, at der skab-

tes mulighed for sommerhusbebyggelse og etableredes offentlig adgang til badestrandene.

Der ses herefter ikke at være forhold, der kan føre til en tilsidesættelse af fredningsnævnets vurde-

ring af det ansøgte, hvorefter fredningsnævnet har fundet, at der ikke imod fredningskendelsens

klare bestemmelse og fredningsnævnets mangeårige og faste praksis, om alene at meddele dispen-

sation til bebyggelse, såfremt den samlede bebyggelse på ejendommen ikke overstiger 150 m2 og

er sammenhængende.

Ansøger oplysning om, at daværende Nexø Kommune i 2001 skulle have oplyst, at det var unød-

vendigt at søge om tilladelse til carporten, ændrer ikke herpå.

På den baggrund stadfæstes fredningsnævnets afslag på dispensation af 18. november 2005.

Bornholms Regionskommune fastsætter en frist for fjernelse af den dobbelte carport.

viceformand fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens §
82. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.
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Skov- og Naturstyre1sen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Flemming Madsen
Aspegård
Sandvejen 7
3720 Åkirkeby

vi Dommeren på Bornholm
Damgade4 A
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 56950245
bornholm@domstol.dk
www.domstol.dk/bornholm

00000109/Sagsbeh. HER
J.nr. 8902-1.2007.4.2
Vedr.

Modtaget i
Skov- og NaturstyrelseY'

~ 2 MRS. 2007
28. februar 2007

Overfor fredningsnævnet er der ved fremsendelsesbrev af 5. januar 2007
fra Bornholms Regionskommune ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr. nr.38-a, Pedersker, beliggende Sandvejen 7, at opføre en 1800 m2
stor stald og en fortank på 100m3. Projektet er nærmere beskrevet i det
materiale, der er sendt til fredningsnævnet og erstatter et tidligere projekt,
som fredningsnævnet har meddelt tilladelse til i 2004.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en fredningskendelse
af 9. februar 1967 om fredning af Strandrnarken ved Dueodde, der for
nærværende område fastsætter blandt andet:

"... må der ikke ske ændring i den bestående tilstand og ikke finde byggeri sted ud over
genopbygning og udbygning af bestående landbrugsbygniger efter tegninger godkendt af
fredningsnævnet. .. "

Fredningsnævnethar ved en ensstemmig og upåklaget afgørelse af 19. feb-
ruar 2004 meddelt tilladelse til at opføre en stald på ca. 3.855 m2 og en
ca. 4.000 m3 stor gyllebeholder på ejendommen.

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskytte1ses1oven, jf. § 10, stk. 5 i bekendt-
gørelse om forretningsorden for fredningsnævn meddeler fredningsnævnets
formand herved tilladelse til udførelse af det nu forelagte projekt, der stør-
relsesmæssigter betydeligt mindre end det projekt, der oprindeligt er med-
delt tilladelse til at opføre.

Fredningsnævnets afgørelse af 19. februar 2004 er samtidig bortfaldet.

Efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 bortfalder den nu meddelte tilla-
delse, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år.

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-

mailto:bornholm@domstol.dk
http://www.domstol.dk/bornholm
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resse 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.

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, Teknik og Miljø, Miljøcenter Roskilde og Dan-
marks Naturfredningsforening

Henrik Engell Rhod

Genpart til: Skov- og Naturstyrelsen
Til orientering

Side 2/2
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Miljøcenter Roskilde

Ny 0stergade 7-11
4000 Roskilde

D 5 JAN. 2007
NATUR OG MILJØ

2. januar 2007

Opførelse af svinestald og fortank, Aspesgård, Sandvejen 7, Pedersker

Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, har modtaget en ansøgning fra
Bornholms Landbrug for gårdejer Flemming Madsen, Aspesgård, Sandvejen
7,3720 Aakirkeby, om tilladelse til udvidelse/omlægning afhusdyrprodukti-
on på ovennævnte ejendom.

Regionskommunen har den 13.12.2006 meddelt ansøger, at udvidel-
sen/ omlægningen ikke kræver VVM-redegørelse.

I forbindelse med udvidelse/omlægning af produktionen søges tilladelse efter
en fredningsdeklaration stadfæstet af Overfredningsnævnet 9.2.1967 til at
opføre en 1800 m2 stor stald og en fortank på 100 m3•

Fredningsnævnet meddelte den 19.2.2004 tilladelse til opførelse af en ny stald
på ca. 3835 m2 og en ca. 4000 m3 stor gyllebeholder på ejendommen. Dette
projekt er ikke udført, men erstattes af det nye.

Sagen fremsendes til behandling i Miljøcenter Roskilde.

Med venlig hilsen

\0~~JA-~{6cL
Gelda Kofod

Direkte tlf: 5692 2053

E-matl gerda.kofod@brk.dk

Bil.lg. Kopi af sagens dokumenter

IIJ~
fr() 2 - I. Zt:J() f. t, ../

• Skovlokken 4

I Tejn

, 3770 Allinge

Tlf.: 56 <)2 00 00

Fax: 56 92 S8 16

E-maJ!:

naturog mll)oe:iPbrk.clk

, www.brk.dk

CVR: 26-69-63-18

P-enhed: 1.003.307.366

mailto:gerda.kofod@brk.dk
http://www.brk.dk


Bornholms Landbrug
Planteavl

Flemming Madsen
Aspesgård Sceering 2006

J.Nr.
Målforhold: 1:750

Dato: 23.10.2006/15:24:12 tnit.: TV
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Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Dueodde Vandrerhj em
Skrokkegårdsvej 17

M dt t· 3730 Nexøo age I
Skov- og Naturstyrelsen

2 1 NOV. 2007

vi Dommeren på Bornholm
Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245
bornholm@domstol.dk
www.domstol.dk/bornholm

00000688/Sagsbeh. HER
J.m. 8902-1.2007.28.4
Vedr.

19. november 2007

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr. m.121-np, Poulsker, beliggende Skrokkegårdsvej 17, 3730 Nexø, at
foretage om- og tilbygning af butik og cafeteria på Dueodde Camping. Pro-
jektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Ovefredningsnævnets
kendelse af 9. februar 1967 og Overfredningsnævnets tillægskendelse af 8.
januar 1973.

Det fremgår af fredningsbestemmelserne blandt andet:
II

Uanset forannævnte bestemmelser skal det være tilladt at fortsætte driften af vandrerhjem-
met, herunder en udbygning og/eller ombygning af vandrerhjemmet som vist på vedhæftede
deklarationskort efter forud indhentet tilladelse fra de påtaleberettigede fredningsmyndighe-
der.

II

Danmarks Naturfredningsforening har ikke fremsat indsigelser mod projek-
tet, men bemærket, at der på tagfladerne ikke bør monteres ovenlysvinduer
eller ovenlyslignende solfangere.

Bornholms Regionskornmune har anført blandt andet, at projektet som følge
af sit formsprog, der er forskelligt fra den nuværende bygningsrnasse, kan
komme til at få en for dominerende virkning

Miljøcenter Roskilde har vurderet, at projektet ligger inden for rammerne af,
hvad der kan dispenseres til i forhold til fredningskendelserne samt anført, at
det i forbindelse med en eventuel tilladelse kan overvejes, om der skal stilles
kravlbegrænsninger med hensyn til eventuel fremtidig skiltning og udendørs
udstilling.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 8. november 2007.

Fredningsnævnets afgørelse.



I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved til-
ladelse til udførelse af projektet, på vilkår,

• at der ikke opføres/påmonteres baldakiner/solsejl foran vinduesspidserne
i tagfladen på projektets sydøstlige langside,

• at tagdækning udføres i mørkegrå farve eller brændte røde eller sorte tegl,
• at der ikke i tagfladerne monteres ovenlysvinduer,
• at ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarver eller

hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blanding,
• at der i forbindelse med projektet ikke opføres/påmonteres faste eller

midlertidige overdækninger på projektets sydøstlige langside,
• at nævnte langside friholdes for udendørs udstillinger,
• at eventuelle udendørs udstillinger ved facaden mod Skrokkegårdsvejen

holdes inden for den overdækning, som de faste baldakiner/solsejl foran
gavlvinduesspidserne måtte yde,

• at sådanne udstillinger ikke er permanente, og
• at der ikke opføres fast fritstående skiltning.

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 Na-
turklagenævnet af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfrednings-
forening 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.

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 fred-
ningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen,
før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Na-
turklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk/klagegebyr.htm.

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms
Regionskommune, Natur og Miljø, Miljøcenter Roskilde og Danmarks
Naturfredningsforening
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Genpart til: Skov- og Naturstyrelsen
Til orientering
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MILJØMINISTERIET

Miljøcenter Roskilde

Fredningsnævnet fro Bornholm
Retten på Bornholm
Damgade 4A
3700 Rønne

Vand- og naturområdet

J.nr. ROS-412-00180

Ret.lanth

Den 14. september 2007

Modtaget

'1 7 SEP, 20'[

Ansøgning om til- og ombygning" af butik og cafeteria på Dueodde

Camping

Bornholms Regionskommune har ved brev af 17. august 2007 fremsendt en

ansøgning om til- og ombygning af butik og cafeteria på Dueodde Camping,

som er beliggende Skrokkegårdsvej 17,3730 Nexø.

Det areal hvorpå Dueodde Camping er beliggende er omfattet af Overfred-

ningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 og Overfredningsnævnets til-

lægskendelse af 8. januar 1973. Det fremgår af tillægskendelsen, at det

skal være tilladt at fortsætte driften af vandrerhjemmet, herunder at til- og

ombygge efter forud indhentet tilladelse fra de påtaleberettigede frednings-

myndigheder.

Det fremgår af ansøgningen, at formålet med om- og tilbygningen er at gøre

bebyggelsen mere tidssvarende, sammenhængende og harmonisk. I alt

nedrives 426 m2 (342 m2 bebyggelse og 84 m2 overdækning). I stedet øn-

skes opført 570 m2 incl. overdækkede arealer.

Bornholms Regionskommune anfører i sin fremsendelse af sagen, at byg-

geriet ligger tæt på vejen og dermed kan komme til at virke synsmæssigt

mere dominerende end det eksisterende byggeri. Det anføres endvidere, at

det ansøgte byggeri er forskelligt fra det eksisterende, og at det af den

grund bør overvejes om det ansøgte byggeri harmonerer med de eksiste-

rende bygninger.

Fredningsnævnet
" for 7JY7 .•

Bornholm o (eJ ~

Miljøcenter Roskilde· Ny østergade 7-11 • 4000 Roskilde
Tlf, 72 54 6500· Fax 99999999. CVR 29776946· EAN 5798000872110· post@ros.mim.dk· www.ros,mim.dk



Det er Miljøcenter Roskildes vurdering, at det ansøgte ligger indenfor ram-

merne af, hvad der kan dispenseres til i forhold til fredningskendelserne.

Miljøcentret skal henlede fredningsnævnets opmærksomhed på, at det an-

søgte vil erstatte et i dag meget iøjnefaldende butiksområde med uden-

dørsudstilling og skilte. Det kunne i forbindelse med en eventuel tilladelse til

det ansøgte overvejes, om der skal stilles krav/begrænsninger med hensyn

til eventuel fremtidig skiltning og udendørs udstilling.

Med venlig hilsen

Lars Thiim

72548075

lanth@ros.mim.dk

Bilag: brev fra Bornholms Regionskommune med bilag
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Miljøcenter Roskilde

Ny 0stergade 7-11

4000 Roskilde

17. august 2007

2 O AUG. 2007 TEKNIK & MIUØ eSkovløkken 4

3770 Allinge

Tlf.: 56 92 00 00

Fax: 56 92 58 16

E-mail:

Tekn ikog miljoe@brk.dk

www.brk.dk

CVR: 26-69-63-48

P-enhed: 1.003.307.366

Ansøgning om til- og ombygning af butik og cafereria på
Skrokkegårdsvej 17, 3730 Nexø

Bornholms Regionskommune har den 10. juli 2007 modtaget en ansøgning
om til- og ombygning af butik og cafeteria m.m. på Dueodde Camping, på
ejendommen:

Skrokkegårdsvej 17, Nexø, matr. nr. 121np Poulsker.

Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration og sagen fremsendes
derfor til videre behandling.

Teknik og Miljø har følgende bemærkninger til projektet:
N rerhed til vejen:
Byggeriet ligger tæt ud til vejen og kan derfor komme til at virke synsmæ-ssigt
mere dominerende end det gør nu idet de eksisterende bygninger der er mere
"afdæmpede" i formsproget og derfor falder mere ind i omgivelserne.
2 forskellige formsprog:
Formsproget i det ansøgte byggeri er forskelligt fra det eksisterende. Det bør
overvejes om det ansøgte byggeri harmonerer med de eksisterende bygninger
der bevares, og som har et traditionelt og mere diskret formsprog (traditio-
nelt vandrehjem med lave rødmalede træbarakker og hvide sprossevinduer).

Dueodde Camping har også søgt om at opsætte 18 campinghytter uden for
det fredede område, som behandles efter campingreglementet.

Kopi af ansøgning med bilag vedlægges.

-mai!: jane.andersen@brk.dk

Fredningsnævne~/
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FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Peer Kofoed Andersen
Dyndebyvejen 9
3730 Nexø

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr. nr.35-d 
Povlsker, beliggende Dyndebyvejen 9, 3730 Nexø, at opføre et nyt drivhus. Projektet er 
nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 9. 
februar 1967 om fredning af arealer ved Dueodde. Det fremgår blandt andet af afgørelsen, at
der indenfor det område, hvor ejendommen er beliggende, ikke må ske ændringer i den 
bestående tilstand, og der ikke må finde byggeri sted, udover genopbygning af bestående 
landbrugsbygninger efter tegninger godkendt af fredningsnævnet.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 10. september 2012.

Bornholms Regionskommune har ved fremsendelsen af sagen oplyst, at regionskommunen, 
henset til, at drivhuset er af beskeden størrelse i forhold til gårdens samlede bygningsmasse, 
og da drivhuset placeres i tilknytning til gården, anbefaler, at der meddeles dispensation til det 
ansøgte, og at regionskommunen agter at meddele dispensation fra skovbyggelinjen og 
fortidsmindebeskyttelseslinjen, hvis fredningsnævnet meddeler dispensation til det ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforening har oplyst, at naturfredningsforeningen ikke vil udtale sig 
imod det ansøgte.

Naturstyrelsen Roskilde har ikke været mødt under besigtigelsen og har ikke haft 
bemærkninger til det ansøgte.

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til 
udførelse af projektet.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145

bornholm@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN 12/2012
Den 19. september 2012



Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for Natur- og 
Miljøklagenævnet af Dem, 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 Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren 
indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret er 500 kr. Nævnet vil sende 
klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er 
modtaget.

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Natur og 
Miljø, Naturstyrelsen Roskilde, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk 
Ornitologisk Forening. 

Henrik Engell Rhod



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM Damgade 4 A 
 3700 Rønne 

Tlf. 5695 0145  
  bornholm@fredningsnaevn.dk 

Lizzi og Jørgen Nielsen www.fredningsnaevn.dk 
Skovduevej 24 J.nr. FN 14/2012 
3730 Nexø Den 3. december 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr. nr. 121-sl 
Povlsker, beliggende Skovduevej 24, Dueodde, 3730 Nexø, at opsætte solcelleanlæg. 
Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 9. 
februar 1967 om fredning af arealer ved Dueodde. Det fremgår af fredningen blandt andet, at 
der indenfor det pågældende område på hver grund alene må opføres en enkelt beboelse på 
maksimalt 120 m² samt et udhus på maksimalt 30 m². Tagdækningen skal være mørkegrå eller 
af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv.  
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 19. november 2012. 
 
Bornholms Regionskommune har oplyst, at regionskommunen støtter al anvendelse af 
alternative energiformer. Regionskommunen vurderer, at det ansøgte solcelleanlæg på grund 
af tagfladens mørke farve og lave hældning næppe vil fremstå særligt synligt for naboer eller 
færdende i området. Regionskommunen anbefaler derfor det ansøgte. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har oplyst, at naturfredningsforeningen tillige anbefaler det 
ansøgte.  
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet meddeler afslag til etablering af solcelleanlæg på Deres ejendom.  
 
Fredningsnævnet finder, at ansøgninger om dispensation til etablering af solvarme-
/solcelleanlæg indenfor en landskabsfredning i udgangspunktet bør behandles lempeligere end 
andre dispensationsansøgninger i relation til fredningsbestemmelsers reguleringer af 
bygningers udseender, idet fredningsnævnet dog fortsat skal foretage en vurdering af blandt 
andet, hvorvidt anlægget vil påvirke den landskabelige og rekreative oplevelse af det fredede 
område i nævneværdig grad, ligesom nævnet skal foretage en vurdering af 
præcedensvirkninger i relation til øvrige lodsejere i det fredede område. Det bemærkes 
herved, at de fredningsmæssige hensyn rækker videre end blot hensynet til fremme af en i 
tiden miljørigtig energiforsyningskilde. 
 
Det fredede område omfatter i det væsentlige et større klitplantageareal med adskillige som-
merhusudstykninger. Fredningen indeholder nøje bestemmelser om sommerhusbebyggelsens 



størrelse, materialevalg og udseende. For så vidt angår tagdækning fastsættes, at den skal 
være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv. 
 
Fredningsnævnet har efter en lang og fast praksis ikke tilladt tagdækning i form af glas- eller 
plastplader ligesom fredningsnævnet ikke har tilladt ovenlysvinduer i det fredede område. 
Dog har fredningsnævnet i relation til solvarmeanlæg siden 2006 lempet praksis således, at 
der efter konkret ansøgning kan meddeles dispensation på nærmere vilkår til etablering af 
solfangeranlæg på indtil 2 m2 på sommerhusenes tagflader.  Denne dispensationspraksis, der 
kun berører en begrænset del af tagfladen, er indført under hensyntagen til blandt andet den 
miljørigtige energifrembringelse sammenholdt med, at varme frembragt af solvarmeanlæg i 
modsætning til elektricitet frembragt ved solcelleanlæg skal anvendes på det sted, hvor 
varmen frembringes. 
 
Solcelleanlæg vil optage en stor del af eller hele tagfladen, der herefter vil fremstå med en 
mørk glasagtig overflade. Tagfladen vil herved fremstå mere dominerende i omgivelserne i 
forhold til det afdæmpede indtryk, som fredningskendelsens bestemmelser om tagbeklædning 
søger at besvare. Dette vil markant ændre sommerhusbebyggelsens fremtoning i den fredede 
klitplantage og indvirke negativt på oplevelsen af de landskabelige og rekreative værdier, der 
søges beskyttet ved fredningen.  På denne baggrund og af hensyn til præcedens i relation til 
øvrige sommerhusejendomme i det fredede område meddeler fredningsnævnet afslag til 
etablering af solcelleanlæg på Deres ejendom.  
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for Natur- og 
Miljøklagenævnet af Dem, 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 Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren 
indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret er 500 kr. for privatpersoner. 
Nævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra 
fredningsnævnet. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før 
gebyret er modtaget. 
 
Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myndig-
heder til udførelsen af projektet. 
 
Genpart af denne skrivelse er sendt til Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Natur og 
Miljø, Naturstyrelsen Roskilde, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk 
Ornitologisk Forening.  
 
 
 

Henrik Engell Rhod 
 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 5695 0145 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN 15/2012 
Den 3. december 2012 

 
 
 
Tom Maxmølris 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr. nr. 121-ahf 
Povlsker, beliggende Skovsangervej 34, Dueodde, 3730 Nexø, at opsætte solcelleanlæg. 
Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 9. 
februar 1967 om fredning af arealer ved Dueodde. Det fremgår af fredningen blandt andet, at 
der indenfor det pågældende område på hver grund alene må opføres en enkelt beboelse på 
maksimalt 120 m² samt et udhus på maksimalt 30 m². Tagdækningen skal være mørkegrå eller 
af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv.  
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 19. november 2012. 
 
Bornholms Regionskommune har oplyst, at regionskommunen støtter al anvendelse af 
alternative energiformer. Regionskommunen vurderer, at det ansøgte solcelleanlæg på grund 
af tagfladens mørke farve og lave hældning næppe vil fremstå særligt synligt for naboer eller 
færdene i området. Regionskommunen anbefaler derfor det ansøgte. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har oplyst, at naturfredningsforeningen gerne havde haft 
flere oplysninger om det ansøgte solcelleanlægs udformning og placering, men at naturfred-
ningsforeningen henset til projektets formål anbefaler det ansøgte.  
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet meddeler afslag til etablering af solcelleanlæg på Deres ejendom.  
 
Fredningsnævnet finder, at ansøgninger om dispensation til etablering af solvarme-
/solcelleanlæg indenfor en landskabsfredning i udgangspunktet bør behandles lempeligere end 
andre dispensationsansøgninger i relation til fredningsbestemmelsers reguleringer af 
bygningers udseender, idet fredningsnævnet dog fortsat skal foretage en vurdering af blandt 
andet, hvorvidt anlægget vil påvirke den landskabelige og rekreative oplevelse af det fredede 
område i nævneværdig grad, ligesom nævnet skal foretage en vurdering af 
præcedensvirkninger i relation til øvrige lodsejere i det fredede område. Det bemærkes 
herved, at de fredningsmæssige hensyn rækker videre end blot hensynet til fremme af en i 
tiden miljørigtig energiforsyningskilde. 
 
Det fredede område omfatter i det væsentlige et større klitplantageareal med adskillige som-
merhusudstykninger. Fredningen indeholder nøje bestemmelser om sommerhusbebyggelsens 
størrelse, materialevalg og udseende. For så vidt angår tagdækning fastsættes, at den skal 
være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv. 
 



Fredningsnævnet har efter en lang og fast praksis ikke tilladt tagdækning i form af glas- eller 
plastplader ligesom fredningsnævnet ikke har tilladt ovenlysvinduer i det fredede område. 
Dog har fredningsnævnet i relation til solvarmeanlæg siden 2006 lempet praksis således, at 
der efter konkret ansøgning kan meddeles dispensation på nærmere vilkår til etablering af 
solfangeranlæg på indtil 2 m2 på sommerhusenes tagflader.  Denne dispensationspraksis, der 
kun berører en begrænset del af tagfladen, er indført under hensyntagen til blandt andet den 
miljørigtige energifrembringelse sammenholdt med, at varme frembragt af solvarmeanlæg i 
modsætning til elektricitet frembragt ved solcelleanlæg skal anvendes på det sted, hvor 
varmen frembringes. 
 
Solcelleanlæg vil optage en stor del af eller hele tagfladen, der herefter vil fremstå med en 
mørk glasagtig overflade. Tagfladen vil herved fremstå mere dominerende i omgivelserne i 
forhold til det afdæmpede indtryk, som fredningskendelsens bestemmelser om tagbeklædning 
søger at besvare. Dette vil markant ændre sommerhusbebyggelsens fremtoning i den fredede 
klitplantage og indvirke negativt på oplevelsen af de landskabelige og rekreative værdier, der 
søges beskyttet ved fredningen.  På denne baggrund og af hensyn til præcedens i relation til 
øvrige sommerhusejendomme i det fredede område meddeler fredningsnævnet afslag til 
etablering af solcelleanlæg på Deres ejendom.  
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for Natur- og 
Miljøklagenævnet af Dem, 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 Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren 
indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret er 500 kr. for privatpersoner. 
Nævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra 
fredningsnævnet. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før 
gebyret er modtaget. 
 
Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myndig-
heder til udførelsen af projektet. 
 
Genpart af denne skrivelse er sendt til Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Natur og 
Miljø, Naturstyrelsen Roskilde, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk 
Ornitologisk Forening.  
 
 
 

Henrik Engell Rhod 
 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
BOFA 
Almegårdsvej 8 
3700 Rønne 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til udskiftning af miljøstationen på 
matr.nr. 7000m, Poulsker, beliggende Fyrvejen ved Dueodde. Projektet er nærmere beskrevet 
i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
 
Sagens oplysninger 
 
Det fremgår af sagen, at arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 
1967 om fredning af arealer ved Dueodde, der fastsætter blandt andet, at der ikke må ske 
ændring af de eksisterende forhold. 
 
Fredningsnævnet har den 16. juni 2000 tilladt etablering af den eksisterende miljøstation. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at den eksisterende miljøstation, der består af konventionelle 
affalds- og glascontainere placeret i en indhegning med træbeklædning på klink ønskes 
udskiftet med underjordiske affaldsbeholdere (Molok-system), hvor kun en lille del af 
affaldsbeholderen (indkastdelen) er over jorden.   
 
Bornholms Regionskommune har ved brev af 29. oktober 2013 anbefalet projektet, da 
kommunen vurderer, at det nye system bliver mindre iøjnefaldende end det eksisterende. 
 
Naturstyrelsen har ved brev af 18. november 2013 oplyst, at projektet ikke giver anledning til 
bemærkninger. 
 
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 1973 om forretningsorden for fredningsnævn, da sagen skønnes at være 
af underordnet betydning i forhold til fredningens formål sammenholdt med den i år 2000 
meddelte dispensation til den eksisterende miljøstation. 
 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 5695 0145 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN 22/2013 
Den 22. november 2013 



Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage er afsluttet. Det følger endvidere af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes 
inden 3 år efter, at den er givet. 
 
 
Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks 
Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 
Klagevejledning 
 
Fredningsnævnets afgørelse kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 87. 
 
Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne. 
 
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. 

 
Klagegebyr 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren 
indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret er 500 kr.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har 
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Opkrævningen skal benyttes ved indbetaling af gebyret. 
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og 
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrbetalingen findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside www.nmkn.dk. 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis 
 

http://www.nmkn.dk/


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 frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 
Natur- og Miljøklagenævnet, 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 klageren trækker sin klage 
tilbage, eller 

2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Naturklagenævnet 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. 
 
 
 

Henrik Engell Rhod 
 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
 
Kurt Tranberg Madsen 
Gartnervænget 3 
3760 Gudhjem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om lovliggørende dispensation til bibeholdelse af 
henholdsvis et udhus og et solvarmeanlæg på ejendommen matr. nr. 121-acm Povlsker, 
beliggende Fjælstaunijn 3, 3730 Nexø. Udhuset og solvarmeanlægget er nærmere beskrevet i 
det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
 
Sagens oplysninger 
 
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. 
februar 1967 vedrørende fredning af arealer ved Dueodde (Dueoddefredningen). 
Fredningskendelsen fastsætter blandt andet, at ”… på hver særskilt matrikuleret grund må kun 
opføres én enkelt beboelse med ikke over 120 m2 og ikke under 35 m2 areal, samt ét udhus 
med ikke over 30 m2 bebygget areal.” Herudover fastsætter fredningskendelsen blandt andet, 
at ”tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller 
græstørv”.  
 
Efter fredningsnævnets mangeårige faste praksis kan der på hver ejendom i fredningsområdet 
i stedet opføres en samlet bebyggelse på 150 m2. I overensstemmelse hermed meddeltes i 
1991 dispensation til at opføre et 150 m2 sommerhus på ejendommen på vilkår, at 
ejendommen ikke måtte bebygges yderligere. 
 
Det omhandlede fritstående udhus måler 3,10 x 4,10 m. 
 
For så vidt angår fredningens bestemmelser om tagbeklædning, har fredningsnævnet siden 
2009 meddelt dispensationer til oplægning af solvarmepaneler på vilkår, at solpanelet 
monteres i plant niveau med taget, at solpanelet placeres i tagets længderetning, at solpanelets 
maksimale areal udgør 2,0 m2, at solpanelet monteres således, at ingen del af solpanelet er 
monteret mere end 3 m over husets fundamentslinie, og at solpanelets ramme holdes i en 
mørk ikke-reflekterende farve. 
 
Solvarmeanlægget på sommerhusets tag består af 4 paneler på 1,40 x 2,00 m. 
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Fredningsnævnet har den 18. november 2005 meddelt ansøgeren afslag på lovliggørende 
dispensation til bibeholdelse af en carport på ejendommen. Fredningsnævnets afslag blev den 
22. november 2016 stadfæstet af Naturklagenævnet. Det fremgår af fredningsnævnets 
afgørelse blandt andet: ”Under besigtigelsen den 9. november 2005 konstaterede 
fredningsnævnet endvidere, at der på ejendommen er opført et fritliggende udhus”. Denne 
konstatering er ikke behandlet nærmere i nævnets afgørelse, og kommunen har som 
tilsynsmyndighed ikke reageret overfor ansøgeren før et høringsbrev den 25. juni 2013.   
 
Fredningsnævnet har i denne sag foretaget besigtigelse den 19. februar 2014. Under 
besigtigelsen har ansøgeren oplyst blandt andet, at der ved overtagelsen af ejendommen stod 
et brændeskur, som han umiddelbart lod erstatte af udhuset. Han har brug for udhuset til 
opmagasinering af havemøbler og lignende. Solvarmeanlægget er for 6-7 år siden oplagt uden 
dispensation fra fredningen. Han mente ikke, at dispensation var påkrævet. Solvarmeanlægget 
anvendes udelukkende til opvarmning af vand i ejendommens indendørs swimmingpool. 
Resten af ejendommen er elopvarmet. 
 
Bornholms Regionskommune har anbefalet, at der ikke meddeles lovliggørende dispensation 
til bibeholdelse af udhuset, idet ejendommens samlede bebyggede areal herved vil overstige 
150 m2. Kommunen har anbefalet, at der meddeles lovliggørende dispensation til 
bibeholdelse af solvarmeanlægget.  
 
Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet, at der ikke meddeles lovliggørende 
dispensation til bibeholdelse af det ansøgte. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Ad udhuset: 
Efter fredningskendelsens klare bestemmelser om bebyggelse samt fredningsnævnets 
mangeårige og faste praksis, hvorefter der alene meddeles dispensation fra kendelsens 
bestemmelser om bebyggelse, såfremt en samlet bebyggelse på ejendommen ikke overstiger 
150 m2, må der som udgangspunkt meddeles afslag til det ansøgte.  
 
Da udhusets tilstedeværelse på ejendommen imidlertid har været kendt af tilsynsmyndigheden 
i forbindelse med en anden fredningsafgørelse i 2005 vedrørende ejendommen uden at 
tilsynsmyndigheden har reageret herpå før 2013, finder nævnet undtagelsesvist og uden 
præjudice for øvrige lodsejere i det fredede område at måtte meddele ansøgeren dispensation 
til bibeholdelse af udhuset, så længe ansøgeren ejer ejendommen, på følgende nærmere vilkår: 
 

• At udhusets udseende overholder fredningskendelsens bestemmelser om materiale- og 
farvevalg. 

• At udhuset ikke ombygges udover, hvad en eventuel overholdelse af fredningskendelsens 
bestemmelser om materialevalg måtte kræve. 

• Dispensationen bortfalder ved udhusets eventuelle undergang, f.eks. som følge af brand, 
storm, hærværk m.m. 

• Dispensationen bortfalder senest ved ansøgerens afhændelse af ejendommen. 

Ad solvarmeanlægget: 
Solvarmeanlæggets areal overstiger væsentligt det areal, som der kan meddeles dispensation 
til efter fredningsnævnets almindelige praksis for dispensationer til solvarmeanlæg i området. 



Da solvarmeanlæggets dimensioner imidlertid er betinget af sommerhusets særligt store 
behov for brugsvandsopvarmning som følge af en indendørs swimmingpool, og da anlægget 
ikke er synligt fra omkringliggende veje, meddeler nævnet dispensation til bibeholdelse af 
anlægget på følgende vilkår: 
 

• At solvarmeanlæggets rammer udføres i en mørk ikke-reflekterende farve. 

• At solvarmeanlægget ikke udbygges.   

• At solvarmeanlæggets placering på taget ikke ændres. 

 
Nævnets afgørelse er enstemmig. 
 
 
Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks 
Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 
Klagevejledning 
 
Fredningsnævnets afgørelse kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 87. 
 
Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne. 
 
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. 

 
Klagegebyr 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren 
indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret er 500 kr.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har 
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Opkrævningen skal benyttes ved indbetaling af gebyret. 
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og 



Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrbetalingen findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside www.nmkn.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 Natur- og Miljøklagenævnets 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 
Natur- og Miljøklagenævnet, 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 klageren trækker sin klage 
tilbage, eller 

2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Naturklagenævnet 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. 
 
 
 

Henrik Engell Rhod 
 

http://www.nmkn.dk/


FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
Ejendomsmægler 
Kim Moore-Kofod 
Nybolig Bornholm 
Købmagergade 5  
3730 Nexø 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til udstykning/opdeling af matr.nr. 121-
akq Povlsker, beliggende Kjøddtynjan nr. 9 og 11, 3730 Nexø, til 2 selvstændigt 
matrikulerede grunde, samt tilladelse til på nr. 9 af udstykningen at placere bebyggelsen på 
toppen af den på grunden beliggende klit. Det ansøgte er nærmere beskrevet i det materiale, 
der er sendt til fredningsnævnet.  
 
 
Sagens oplysninger 
 
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 9. 
februar 1967 om fredning af arealer ved Dueodde, der fastsætter blandt andet, at udstykning 
kun må ske med en grundstørrelse på mindst 2.500 m2, og at længde/breddeforholdet skal 
være sådan, at grunden skal kunne indeholde et kvadrat på 40 x 40 meter, samt at bygninger 
skal holdes mindst 10 m fra midten af den eller de tilstødende veje, hvor større 
byggelinjeafstand ikke er bestemt og mindst 5 m fra naboskel eller sommerhusområdets 
begrænsning. 
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 23. juni 2014. 
 
Bornholms Regionskommune har anbefalet det ansøgte, dog således at bebyggelsen ikke 
placeres ovenpå den på Kjøddtynjan nr. 9 beliggende klit. Kommunen har nærmere 
anskueliggjort, at bebyggelse kan placeres på ”bagsiden” af klittens top set fra den offentlige 
vej Kjøddtynjan. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har ikke udtalt sig imod den ansøgte udstykning, men har 
udtalt sig imod, at bebyggelse placeres ovenpå den på Kjøddtynjan nr. 9 beliggende klit. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Vedr. udstykningen: 
Den samlede størrelse af ejendommen matr.nr. 121-akq Povlsker, udgør 5370 m2. Det er 
derfor muligt at foretage udstykning, hvorefter hver parcel udgør mindst 2500 m2, hvilket er i 
overensstemmelse med fredningskendelsen. Dispensation til udstykning er derfor ufornødent. 
 

Damgade 4 A 
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Vedr. bebyggelsens placering: 
Efter kommunens oplysninger er det i overensstemmelse med fredningskendelsen muligt at 
placere bebyggelse nedenfor højdepunkter i terrænet på grund nr. 9 af den forventede 
udstykning. På denne baggrund og da bebyggelse på toppen af den markante klit vil fremstå 
dominerende i forhold til omgivelserne, meddeler fredningsnævnet afslag på ansøgningen om 
tilladelse til placering af bebyggelse på toppen af klitten. Fredningsnævnet er dog sindet – om 
fornødent i forhold til byggelinjeafstand m.m. - at meddele dispensation til placering af et 
byggefelt mellem klitten og den offentlige vej Kjøddtynjan, således at byggefeltet placeres op 
mod klitten, men ikke på klitten.   
 
Nævnets afgørelse er enstemmig. 
 
 
Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks 
Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 
Klagevejledning 
 
Fredningsnævnets afgørelse kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 87. 
 
Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne. 
 
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. 

 
Klagegebyr 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren 
indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret er 500 kr.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har 
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Opkrævningen skal benyttes ved indbetaling af gebyret. 
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og 



Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrbetalingen findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside www.nmkn.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 Natur- og Miljøklagenævnets 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 
Natur- og Miljøklagenævnet, 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 klageren trækker sin klage 
tilbage, eller 

2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Naturklagenævnet 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. 
 
 
 

Henrik Engell Rhod 
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AFGØRELSE 

i sag om etablering af ovenlysvinduer i Bornholms Regionskommune 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50.1  

  

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Bornholms afgørelse af 10. juli 2013 om 

afslag til isætning af ovenlysvinduer på matr.nr. 121 abl, Poulsker, beliggende Mølle Odde 20, Nexø, 

Bornholms Regionskommune.  

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 

skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1. 

  

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

 

                                                
1 Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 om naturbeskyttelse 
2 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer 
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 

Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af ejendommens ejer. 

 

Klager har begrundet det ansøgte med manglende dagslys og dårligt indeklima, samt henvist til at 

energibesparelse og forbedring af indeklimaet er to konkrete forhold, der skulle kunne begrunde en 

dispensation.  

  

Sagens oplysninger 

Ejendommen, der er på 2545 m2, ligger i et sommerhusområde ved Dueodde og er omfattet af Over-

fredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Dueodde (Dueodde 

fredningen). 

 

Formålet med fredningen er, at fastlægge en plan for den rekreative udnyttelse af området, herun-

der udlægning af arealer til sommerhusbebyggelse og arealer med offentlig adgang.  

 

Fredningen indeholder navnlig forbud mod ændringer i den bestående tilstand, bebyggelsesregule-

rende foranstaltninger samt bestemmelser om åbning for offentligheden.  

 

Ejendommen er beliggende inden for et område af fredningen, hvor der bl.a. er fastsat bestemmelser 

om, at bygninger ikke må opføres i mere end én etage med udnyttet tagetage uden kvistvinduer eller 

lignende, og ikke må gives en højde over 2,80 m regnet fra terræn til den linje, hvor ydervæg og 

tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter), og at tagdækningen skal være mørkegrå farve eller 

brændte røde eller sorte tegl eller græstørv.  

 

Ejendommens eksisterende bebyggelse består ifølge BBR af et sommerhus med et samlet bebygget 

areal på 148 m2, herunder indbygget garage og overdækket terrasse. Huset, der er opført i 2002, er 

beklædt med træ og tagbeklædningen er cementsten. 

 

Der er ansøgt om at isætte to Velux ovenlysvinduer på hver 78 x 140 cm, henholdsvis i tagflade over 

køkken og i tagflade over stue. Ansøgningen er dels begrundet med manglende dagslys, idet det 

nuværende glasareal i både køkken og stue er meget småt dels dårligt indeklima. Det er oplyst, at 

vinduerne isættes med mørk, lav inddækning både for at opnå en bedre isoleringsevne og for at gøre 

dem mindre synlige. Endvidere er det oplyst, at der er andre huse med ovenlysvinduer i området.  

 

Bornholms Regionskommune har i brev af 16. maj 2013 til fredningsnævnet henvist til, at frednings-

nævnet hidtil har haft en fast praksis om ikke at dispensere til ovenlysvinduer inden for det fredede 

område, og regionskommunen har vurderet, at der ikke i denne sag er sådanne særlige forhold, der 

kan begrunde en dispensation, hvorfor det anbefales, at fredningsnævnet fasholder sin praksis. 

Endvidere oplyses det, at regionskommunen ikke er bekendt med, at der er givet dispensation til 

ovenlysvinduer i andre huse i området, og at kommunen som tilsynsmyndighed vil undersøge dette 

forhold nærmere.  

 

Fredningsnævnet for Bornholms besigtigelse 

Fredningsnævnet har den 28. juni 2013 besigtiget ejendommen og har konstateret, at ejendommens 

sommerhus allerede har et enkelt ovenlysvindue isat, og at enkelte nabosommerhuse også har oven-

lysvinduer.  
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Fredningsnævnet for Bornholms afgørelse 

Det er oplyst i fredningsnævnets afgørelse, at nævnet efter en mangeårig fast og restriktiv praksis 

ikke har meddelt dispensation til oplægning af glas- og plastplader eller isætning af ovenlysvinduer 

på sommerhuse i det fredede område under hensyntagen til den lysindvirkning som ovenlysvinduer 

kan afstedkomme i området, samt den præcedens, som en dispensation vil afstedkomme i det store 

sommerhusområde, som fredningskendelsen og dens klare og faste bestemmelser om bebyggelse og 

udseende regulerer. 

 

Det er endvidere oplyst, at fredningsnævnet i nyere praksis har meddelt dispensation til oplægning 

af solvarmeanlæg på ejendomme i det fredede område bl.a. på vilkår om, at anlægget monteres 

plant i niveau med taget, at anlæggets maksimale areal udgør 2 m2, at anlægget monteres således, 

at ingen del af anlægget er monteret mere end 3 meter over husets fundamentslinje, samt at an-

læggets ramme holdes i en mørkegrå eller sort ikke reflekterende farve. Denne dispensationspraksis, 

der må betragtes som snæver, er begrundet i miljømæssige fordele for så vidt angår solvarmepane-

ler af en begrænset størrelse. 

 

Herudover henviser fredningsnævnet til, at Natur- og Miljøklagenævnet ved afgørelse af 6. august 

2012 har stadfæstet et af fredningsnævnet tidligere meddelt afslag til isætning af ovenlysvinduer på 

en anden ejendom i det fredede område. I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse fremgår det bl.a., 

at nævnet ligesom fredningsnævnet finder, at isætning af ovenlysvinduer forudsætter en dispensati-

on fra fredningen, og at Natur- og Miljøklagenævnet - som fredningsbestemmelserne er formuleret – 

ikke finder, at et ovenlysvindue kan sidestilles med et solvarmeanlæg. 

 

Fredningsnævnet har meddelt afslag til det ansøgte.  

 

Af fredningsnævnets afgørelse fremgår bl.a.: 

 

”Isætning af et ovenlysvindue forudsætter en dispensation fra fredningen, og således som fredningsbe-

stemmelserne er formuleret, kan et ovenlysvindue ikke sidestilles med et solvarmeanlæg. Herefter, og da 

der ikke er oplyst konkrete forhold, der kan begrunde en fravigelse af den faste og restriktive praksis, 

hvorefter der ikke meddeles dispensation til isætning af ovenlysvinduer i sommerhuse i området, meddeler 

fredningsnævnet afslag til det ansøgte projekt.  

 

Det forhold, at flere sommerhuse i området allerede har isat ovenlysvinduer uden fornøden dispensation fra 

fredningsnævnet og påtaler fra tilsynsmyndigheden, kan ikke begrunde en ændring af praksis efter fred-

ningskendelsens klare og faste bestemmelse om bebyggelse og udseende. Dette forudsætter en ændring af 

fredningen, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 5.  

 

Naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 3 fastsætter, at en fredningssag, herunder en sag om ændring af en 

fredning, alene kan rejses af Miljøministeren (Naturstyrelsen), kommunalbestyrelsen (Bornholms Regions-

kommune) eller Danmarks Naturfredningsforening. 

 

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.”  

 

Klagen 

Klager finder navnlig, at fredningsnævnets afgørelse mangler en konkret beskrivelse af, hvad slags 

lysindvirkning og gener de to vinduer vil have på den omgivende skov ved ejendommen. Vinklen på 
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taget og den ansøgte placering af vinduerne medfører således, at sollys næppe vil reflektere på den 

omgivende skov. Endvidere anføres det, at sommerhuset allerede har et ovenlysvindue, der var en 

del af den oprindelige tegning, der blev godkendt, da huset blev bygget i 2002.     

 

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en 

fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foreta-

ges efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  

 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af 

Strandmarken ved Dueodde (Dueodde fredningen). 

 

Fredningen indeholder navnlig forbud mod ændringer i den bestående tilstand, bebyggelsesregule-

rende foranstaltninger samt bestemmelser om åbning for offentligheden.  

 

Ejendommen er beliggende inden for et område af fredningen, hvor der bl.a. er fastsat bestemmelser 

om, at bygninger ikke må opføres i mere end én etage med udnyttet tagetage uden kvistvinduer eller 

lignende, og at tagdækningen skal være mørkegrå farve eller brændte røde eller sorte tegl eller 

græstørv.  

 

Fredningsnævnet for Bornholm har vurderet, at det ansøgte ovenlysvindue kræver dispensation fra 

fredningen, og at et ovenlysvindue som fredningsbestemmelserne er formuleret ikke kan sidestilles 

med et solvarmeanlæg. Fredningsnævnet finder bl.a. under hensyntagen til den lysindvirkning som 

ovenlysvinduer har ikke, at der er oplyst sådanne konkrete forhold, der kan begrunde en fravigelse 

af den faste og restriktive praksis på området.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet lægger til grund, at den af fredningsnævnet anførte lysindvirkning fra 

ovenlysvinduer bl.a. omfatter den udstrømning af elektrisk lys, der sker om aftenen og natten fra 

vinduet til omgivelserne.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte fredningsnævnets vurdering.  

 

De af klager anførte forhold om anlæggets synlighed samt det forhold, at der er flere andre som-

merhuse i området, der - uden tilladelse - har etableret ovenlysvinduer, ændrer ikke herved.  

 

På den baggrund stadfæstes Fredningsnævnet for Bornholms afgørelse af 10. juli 2013 om afslag på 

dispensation til isætning af ovenlysvinduer.   

 

 

 

 

 

Lars Busck 

Fredningskonsulent 
/ 

Mette Hemmingsen  

Fuldmægtig 
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Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 

• Fredningsnævnet for Bornholm, J.nr. FN15/2013, bornholm@fredningsnaevn.dk  

• Bornholms Regionskommune, J.nr.: 01.05.10P25-0210, teknikogmiljoe@brk.dk,  

ilsebil.hansen@brk.dk   

• Naturstyrelsen, J.nr.: NST-4112-01706, nst@nst.dk, lanth@nst.dk   

• Naturstyrelsen, Att.: Fredningsregistret, nst@nst.dk  

• Tømrerfirma Ejvind Nielsen A/S, ejvind.nielsen@email.dk  

 

og pr. brev til:  

• Mette og Jonas Björk, Holländervägen 47, 23733 Bjärred, Sverige 

 

  



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
BOFA 
Almegårdsvej 8 
3700 Rønne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 5. marts 2015 ansøgt om dispensation til udskiftning af 
miljøstationen på matrikuleret vej- og parkeringsareal af 7000-am Povlsker, beliggende 
Skrokkegårdsvejen, 3730 Nexø. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til 
fredningsnævnet.  
 
 
Sagens oplysninger 
 
Området er omfattet af en fredningsdeklaration fra 1967 – Strandmarksfredningen – om bl.a. 
udlæg af parkeringsplads på dette sted. Deklarationen fastsætter blandt andet, at der ikke må 
ske ændringer i den bestående tilstand, samt at der ikke må bygges, hegnes eller ske 
erhvervsmæssig udnyttelse bortset fra skovdrift. 
 
Fredningsnævnet har i 2000 meddelt dispensation til etablering af den eksisterende 
miljøstation.  
 
Det fremgår af ansøgningen, at den eksisterende miljøstation, der er udført 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. Frednings-
nævnet har i 2013 meddelt dispensation til etablering af en tilsvarende miljøstation på 
Fyrvejen ved Dueodde. 
 
Bornholms Regionskommune, der ejer arealet, 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 
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Den 17. marts 2015 



være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål, når samtidig henses til den i 
2000 meddelte dispensation til den eksisterende miljøstation. 
 
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 

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


 
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 
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 
 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
Edgar Due Lund 
Storegade 37 
3700 Rønne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at foretage skovning i form af tynding 
på ejendommen matr. nr. 121-dr, Poulsker, beliggende Sommerodden, 3730 Nexø. Ansøgeren 
har anført, at tyndingen på længere sigt vil medføre et tættere plantebælte mellem 
sommerhusene.  
 
 
Sagens oplysninger 
 
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. 
februar 1967 om fredning af arealer ved Dueodde (Strandmarksfredningen). Formålet med 
fredningen har været at værne om det allerede i 1936 fredede Dueodde-område ved at lave en 
ordning for de tilstødende arealer (Strandmarken) samtidig med, at der skabtes mulighed for 
sommerhusbebyggelse og etableredes offentlig adgang til badestrandene. Fredningsbestem-
melserne indeholder en plan for den rekreative udnyttelse af området med det formål at sikre 
friarealer og at regulere bebyggelsen i området. Der gælder derfor forskellige bestemmelser 
for forskellige dele af det fredede område. 
 
For et delområde, der på kortet over fredningen er indtegnet som mørkegrønne arealer, 
fastsætter fredningen, at der ikke må ske ændringer i den bestående tilstand. Arealerne danner 
en skovagtig bevoksning i bælter mellem sommerhusbebyggelserne, så indsigten til 
bebyggelserne skærmes. Imidlertid har skoven siden fredningstidspunktet udviklet sig, idet 
skoven generelt er blevet tættere og træerne større. En sammenligning af luftfotos fra 1971 og 
2014 bekræfter dette.  
 
For et delområde, der på kortet over fredningen er indtegnet som gule arealer, fastsætter 
fredningen, at der ikke må ske ændringer i den bestående tilstand, men med den tilføjelse, at 
offentligheden har adgang til området. Arealerne ligger nærmest kysten og danner med et 
præg af klithede overgang fra strand til skovklit og det egentlige skovområde. Imidlertid er de 
lysåbne klitnaturtyper siden fredningen trængt tilbage af selvsået skovfyr. En sammenligning 
af luftfotos fra 1971 og 2014 bekræfter denne udvikling.  
 
Det gule delområde af fredningen er i det væsentlige sammenfaldende med et Natura 2000 
område, hvor især klitheden og den grå klit skal beskyttes eller gerne udvides, mens skovfyr 
på klitter (skovklit) også skal sikres som naturtype i området. 
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Fælles for både de mørkegrønne og de gule delområder af fredningen, som den foreliggende 
ejendom er en del af, er bestemmelser om, at erhvervsmæssig udnyttelse bortset fra 
vedligeholdelse af skovdrift ikke må finde sted. 
 
Fredningsnævnet har den 19. marts 2015 foretaget besigtigelse, hvor det kunne konstateres, at 
den ansøgte skovning ved tynding er iværksat og til dels afsluttet. 
 
Bornholms Regionskommune har anført, at en vis udtynding af trævegetationen må betragtes 
som vedligeholdelse af skoven således, at områdets naturkvaliteter, som fredningen skal sikre, 
fastholdes i form af en skovagtig bevoksning i bælter mellem sommerhusbebyggelserne, så 
indsigten til bebyggelserne skærmes. For så vidt angår den sydligste del af ejendommen, 
anbefaler kommunen at der foretages større rydninger, navnlig af hensyn til beskyttelsen af 
Natura 2000 værdierne i området. 
 
Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk forening har tilsluttet sig 
kommunens anbefalinger og yderligere anført, at ved udtynding bør dødt ved, spættetræer 
med videre bevares, da det vil bidrage til at sikre områdets naturværdi. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 

Ansøgningen angår skovning ved tynding. Da en skovning ved tynding må anses for 
vedligeholdelse af skovdrift, og da denne form for skovning samtidig fastholder den i det 
mørkegrønne delområde fredede skovagtige bevoksning og understøtter, at indsigten til 
sommerhusbebyggelserne skærmes samt understøtter områdets diversitet i relation til både 
plante og dyreliv, forudsætter skovning ved tynding ikke dispensation fra fredningskendelsen, 
men kan af lodsejeren umiddelbart foretages efter nærmere samråd med Bornholms 
Regionskommune som tilsynsmyndighed.  

Fredningsnævnet har ingen bemærkninger imod, at lodsejeren i de områder, der på kortet over 
fredningen er indtegnet som mørkegrønne arealer, i forbindelse med tyndingen og efter 
samråd med tilsynsmyndigheden etablerer små lysninger med henblik på at understøtte 
biodiversiteten i området.  

Med henblik på så vidt muligt at genskabe og beskytte det fredede klitlandskab samt 
naturtyper og levesteder i øvrigt, der er beskyttet som følge af Natura 2000 udpegningen i en 
del af det fredede område, meddeler fredningsnævnet dispensation til at foretage større og 
egentlige rydninger i de områder, der på kortet over fredningen er indtegnet som gule arealer. 
Rydningerne skal foretages i samråd med Bornholms Regionskommune som tilsynsmyndig-
hed. 
 
 
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. 

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


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 
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 
 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 

 

 

 

Eva Hurup-Andersen 

Kannikegårdsvej 52B 

3730 Nexø 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at opføre en tilbygning og en 

overdækket terrasse til sommerhus på ejendommen matr. nr. 121-æy Povlsker, beliggende 

Skovfyrvej 9, 3730 Nexø. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til 

fredningsnævnet.  

 

 

Sagens oplysninger 

 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. 

februar 1967 – Strandmarksfredningen –, der for den omhandlede ejendom fastsætter blandt 

andet, at der på grunden kun må opføres én enkelt beboelse med ikke over 120m2 og ikke 

under 35 m2 bebygget areal samt ét udhus ned ikke over 30 m2 bebygget areal. Endvidere må 

bygninger ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage uden kvistvinduer og 

lignende og ikke gives en højde over 2,80 m regnet fra terræn til den linie, hvor ydervæg og 

tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke 

overstige 55 grader. Herudover fastsætter kendelsen, at tagdækning skal være af mørkegrå 

farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv. 

 

Det er oplyst, at ejendommens samlede bebyggelse efter projektets udførelse ikke vil 

overstige 150 m2, når også medregnes den del af en overdækket terrasse, der er hævet mere 

end 0,5 m over terræn.  

 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 20. august 2015. 

 

Bornholms Regionskommune og Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet det ansøgte. 

 

Foreningen Bornholm har ikke haft bemærkninger mod det ansøgte.  

 

Naturstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af 

plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets 

bilag IV.  
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Fredningsnævnets afgørelse 

 

I overensstemmelse med nævnets mangeårige og faste praksis for så vidt angår bygningers 

areal og antal, og da overskridelsen af fredningskendelsens bestemmelse om den maksimale 

facadehøjde er begrænset og begrundet i projektets sammenhæng med den eksisterende 

bebyggelse, meddeler nævnet i medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven, dispensation til 

projektet på vilkår, at sommerhuset efter projektets udførelse fremstår som en samlet 

bebyggelse i overensstemmelse med ansøgningens projektbeskrivelse, og at ejendommen ikke 

bebygges yderligere.  

 

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 

 

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  

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


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 

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, Foreningen Bornholm, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

 

 

Henrik Engell Rhod 

 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 

 

 

 

Oliver Gesche 

Enrumdammen 8 

2950 Vedbæk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om godkendelse og dispensation til opførelse af et 

sommerhus på ejendommen matr. nr. 121-amo Povlsker, beliggende Kjøddtynjan 9, 3730 

Nexø. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  

 

 

Sagens oplysninger 

 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. 

februar 1967 – Strandmarksfredningen –, der for den omhandlede ejendom fastsætter blandt 

andet, at der på grunden kun må opføres én enkelt beboelse med ikke over 120m2 og ikke 

under 35 m2 bebygget areal samt ét udhus ned ikke over 30 m2 bebygget areal. Endvidere må 

bygninger ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage uden kvistvinduer og 

lignende og ikke gives en højde over 2,80 m regnet fra terræn til den linie, hvor ydervæg og 

tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke 

overstige 55 grader. Herudover fastsætter kendelsen, at tagdækning skal være af mørkegrå 

farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv. 

 

Det er oplyst, at ejendommens samlede bebyggelse efter projektets udførelse ikke vil 

overstige 150 m2.  

 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 20. august 2015. 

 

Bornholms Regionskommune og Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet det ansøgte. 

 

Foreningen Bornholm har ikke haft bemærkninger mod det ansøgte.  

 

Naturstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af 

plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets 

bilag IV.  

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I overensstemmelse med nævnets mangeårige og faste praksis for så vidt angår bygningers 

areal og antal, og da overskridelsen af fredningskendelsens bestemmelse om den maksimale 
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facadehøjde er begrundet i ejendommens helt særlige terrænmæssige udfordringer, også set i 

forhold til øvrige sommerhusejendomme, der er omfattet af fredningskendelsen, samt da 

projektet i øvrigt er udformet således, at det stort set ikke vil kunne ses fra offentlig vej og 

kun i begrænset omfang fra nabobebyggelse, meddeler nævnet i medfør af § 50, stk. 1 i 

naturbeskyttelsesloven, dispensation til projektet på vilkår, at sommerhuset efter projektets 

udførelse fremstår som en samlet bebyggelse i overensstemmelse med ansøgningens 

projektbeskrivelse, og at ejendommen ikke bebygges yderligere. 

 

Fredningsnævnet har ingen bemærkninger mod den oplyste udformning af uoverdækkede 

terrassearealer, og at tagbeklædningen eventuelt udføres som et levende tag. 

 

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 

 

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  

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


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 

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, Foreningen Bornholm, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

 

 

Henrik Engell Rhod 

 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Bornholms Regionskommune 
Teknik & Miljø 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om permanent dispensation til en primitiv lejrplads på 
ejendommen matr. nr. 121-ab Povlsker, beliggende Udegårdsvejen 20, 3730 Nexø. Projektet 
er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Sagens oplysninger 
 
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. 
februar 1967 – Strandmarksfredningen –, samt deklarationer tinglyst på ejendommen den 20. 
juli 1965 og 22. februar 1969. Det fremgår af fredningsbestemmelserne for det omhandlede 
område blandt andet, at bestemmelserne tilstræber en åbning af adgangen til naturområdet 
mod stranden af hensyn til friluftslivet, og at motorkørsel, campering, teltslagning og brug af 
ild af enhver slags forbydes.  
 
Fredningsnævnet har den 20. oktober 2008 meddelt en tidsbegrænset dispensation på 5 år til 
etablering af den omhandlede primitive lejrplads. Tilladelsen blev meddelt på vilkår af, at der 
på lejrpladsen ikke etableredes anlæg af nogen art. 
 
Naturklagenævnet har den 28. maj 2009 stadfæstet fredningsnævnets afgørelse med det 
yderligere vilkår, at forbud mod åben ild fremgår af opslagstavlen på pladsen.  
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 20. august 2015. 
 
Bornholms Regionskommune og Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet det ansøgte. 
 
Foreningen Bornholm har ikke haft bemærkninger mod det ansøgte.  
 
Naturstyrelsen har oplyst, at det i 2008 er vurderet, at det ansøgte ikke vil påvirke Natura 
2000–området nr. 188, Dueodde, hvor lejrpladsen er beliggende.  
 
Nogle lodsejere samt Grundejerforeningen Jomfrugårdsskoven har rejst indsigelse mod, at 
dispensationen til lejrpladsen gøres permanent og har oplyst, at også området uden for 
lejrpladsen jævnligt benyttes til teltslagning, samt at teltliggere ofte efterlader affald i 
området.   
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Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet lægger til grund, at den primitive lejrplads jævnligt er blevet benyttet siden 
etableringen i 2009 og som sådan understøtter friluftslivet. Det er således nævnets konkrete 
vurdering, at en permanent dispensation til lejrpladsen ikke på afgørende måde vil 
tilsidesætte, de hensyn som fredningsbestemmelserne skal varetage, navnlig såfremt det på 
skiltningen på lejrpladsen både på dansk og på de blandt områdets gæster almindeligt 
forekommende fremmedsprog samt i muligt omfang med piktogrammer tydeliggøres, 
hvorledes lejrpladsen må benyttes og skal efterlades samt oplyses om adgang til offentlige 
toilet- og affaldsfaciliteter i området.   
 
Som følge af det anførte meddeler fredningsnævnet i medfør af § 50, stk. 1, i 
naturbeskyttelsesloven på ny dispensation til den primitive lejrplads, dog således, at 
dispensationen ikke er tidsbegrænset. Dispensationen er meddelt på vilkår,  

• at skiltningen på pladsen udformes både på dansk og på de blandt områdets gæster almindeligt 
forekommende fremmedsprog samt i muligt omfang med piktogrammer,  

• at skiltningen tydeliggør, hvorledes lejrpladsen må benyttes og skal efterlades, 

• at skiltningen skal oplyse om blandt andet forbud mod åben ild samt om adgang til offentlige 
toilet- og affaldsfaciliteter i området.  

Eventuel campering og teltslagning i det fredede område uden for lejrpladsen vil fortsat stride 
mod fredningsbestemmelserne, som det påhviler kommunen at påse overholdelsen af, jf. 
naturbeskyttelseslovens § 73. 
 
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 
 
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 
 

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


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 
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, Foreningen Bornholm, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 

Henrik Engell Rhod 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
 
Hans Edvard Svart 
Knudsvej 2 
3700 Rønne 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at opføre en tilbygning på 49m2 på 
ejendommen matr. nr. 121-mæ, Poulsker, beliggende Skovduevej 17b, 3720 Nexø. 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 oprettet ved aftale med 
fredningsplanudvalget ved Bornholms Amt den 30. juni 1971 og tinglyst den 12. juli 1971. 
 
Bornholms Regionskommune har anbefalet projektet ved sagens fremsendelse til 
fredningsnævnet den 2. oktober 2015. 
 
Naturstyrelsen har ved mail den 4. november 2015 vurderet blandt andet, at projektet ikke vil 
medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Deklarationen, der er oprettet efter aftale den 30. juni 1971 med det daværende 
fredningsplanudvalg for Bornholms amt, må efter sit indhold anses for oprettet til opfyldelse 
af vilkår i forbindelse med en dispensation fra en dagældende fredningsplan for det område, 
hvor ejendommen er beliggende.   
 
Administrationen af fredningsplanerne var henlagt til amtskommunerne, og administrationen 
af og tilsynet med planlovgivningen, der efter 1975 afløste fredningsplanerne, blev henlagt til 
andre myndigheder end fredningsnævnene, herunder amtskommunerne. For så vidt angår 
fredningsnævnets påtaleret i den omhandlede deklaration, må påtaleretten derfor anses for 
overgået til Bornholms Amt efter 1975, jf. optagelsen i Overfredningsnævnet Orienterer nr. 
390, november 1987. Da amtskommunernes plan- og tilsynsopgaver sidenhen i det 
væsentligste er overgået til kommunerne, må påtaleretten i dag anses for overgået til 
Bornholms Regionskommune. 
 
Som følge af det anførte er fredningsnævnet ikke påtaleberettiget, og fredningsnævnets 
tilladelse til det ansøgte projekt er derfor ufornøden.    
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Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse 
nr. 1173 af 20. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. 
 
 
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 
bruge Klageportalen, skal sendes til Fredningsnævnet. Anmodningen om fritagelse for at 

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


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, Foreningen Bornholm, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 
 
 

Henrik Engell Rhod 
 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 

 

 

 

 

Jan Jensen 

 

jan@copenhagensouvenir.com 

 

 

 

 

 

 

Over for fredningsnævnet er der den 27. juni 2016 ansøgt om lovliggørende dispensation til 

bibeholdelse af et opført legehus på ejendommen matr. nr. 121-akr Povlsker, beliggende 

Kjøddtynjan 27, 3730 Nexø. Det opførte legehus er nærmere beskrevet i det materiale, der er 

sendt til fredningsnævnet.  

 

 

Sagens oplysninger 

 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af den på ejendommen tinglyste 

Strandmarksfredning fra 1967, der fastsætter blandt andet:  

 

”… 

b)  På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres én enkelt beboelse med ikke 

over 120 m² og ikke under 35 m² bebygget areal samt ét udhus med ikke over 30 m² 

bebygget areal. 

 

f)  Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage uden 

kvistvinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m regnet fra terræn til den 

linie, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter) 

        …” 

 

Af mail af 10. august 2016 fra ansøgeren til nævnet fremgår blandt andet  

 

”… 

Vi kunne ønske os at nedtage huset på stolperne (således at vi skærer huset af stolperne) 

og flytte det over til vort anneks på 20 m², hvorved vi vil bygge det på det eksisterende 

anneks, således at det minimum har halvdelen (= 1 meter) forbindelse til anneks. (Anneks 

vil blive i alt 24 m²) 

…” 

 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 23. august 2016. 

 

Bornholms Regionskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen Bornholm 

har oplyst, at man ikke kan anbefale, at der meddeles dispensation til bibeholdelse af det 

opførte legehus.  
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Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre 

beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der 

fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

Efter fredningskendelsens klare bestemmelser om bebyggelse, hvorefter der alene må opføres 

indtil 2 adskilte bebyggelser på ejendommen, meddeler fredningsnævnet afslag til 

bibeholdelse af det opførte legehus som en selvstændig bebyggelse på ejendommen, hvor der 

i forvejen er opført en beboelse og et anneks.  

 

Fredningsnævnet har ved denne afgørelse ikke taget stilling til, hvorvidt legehuset i stedet kan 

sammenbygges med det eksisterende anneks, herunder hvorvidt en sammenbygning kræver 

dispensation fra fredningskendelsens bestemmelser om blandt andet bebyggelsens størrelse, 

idet sammenbygningen ikke er skitseret nærmere for nævnet. 

 

Ved nævnets modtagelse af skitse og eventuelt yderligere materiale angående den påtænkte 

sammenbygning, vil nævnet forelægge kommunen det modtagne materiale til udtalelse 

forinden nævnet træffer afgørelse. 

 

Det forhold at ansøgeren påtænker at sammenbygge legehuset med annekset friholder ikke 

ansøgeren fra at bortfjerne det opførte legehus i overensstemmelse med denne afgørelse. 

 

Nævnets afgørelse er enstemmig. 

 

 

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.  

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


 

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 

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 Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Bornholms 

Regionskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Foreningen Bornholm, Friluftsrådet og 

Dansk Ornitologisk Forening. 

 



 

 

Henrik Engell Rhod 

 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
Conny og Bent Kjøller 
 
 
Mail: conny_kjoeller@mail.dk 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om lovliggørende dispensation til bibeholdelse af et 
udhus på 18 m² opført 2 m fra naboskel på matr.nr. 121-acp Povlsker, beliggende Kjøddtynjan 
2, 3730 Nexø. På ejendommen er i forvejen opført en carport på 28 m² og en 
sommerhusbeboelse. Det ansøgte er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til 
fredningsnævnet.  
 
 
Sagens oplysninger 
 
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration af 1967.  Af 
deklarationen fremgår blandt andet:  
 

”b) På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres én enkelt beboelse med ikke over 

120 m² og ikke under 35 m² bebygget areal samt ét udhus med ikke over 30 m² bebygget 

areal. 

 

e) Bygninger skal holdes mindst 10 m fra midten af den eller de tilstødende veje, hvor 

større byggelinieafstand ikke er bestemt og mindst 5 m fra naboskel eller sommerhus-

områdets begrænsning.” 

 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 18. januar 2017. 
 
Bornholms Regionskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen Bornholm 
har oplyst, at man ikke kan anbefale at udhuset bibeholdes ved lovliggørende dispensation. 
  
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der 
fremgår af habitatsdirektivets bilag IV.   
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse er klare og utvetydige og fastsætter blandt 
andet, at der på hver særskilt matrikuleret grund alene må opføres én enkelt beboelse med ikke 
over 120 m² og ikke under 35 m² bebygget areal, samt ét udhus med ikke over 30 m² bebygget 
areal. Afstand til naboskel skal være mindst 5 m. 
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Fredningsnævnet har en lang og fast praksis for i området at meddele dispensation til, at der på 
hver særskilt matrikuleret grund i stedet kan opføres een samlet bebyggelse på indtil 150 m². 
 
Fredningsnævnet har i intet tilfælde i området meddelt dispensation til bebyggelse, der i antal 
eller størrelse overstiger henholdsvis 2 bygninger eller 150 m², med mindre helt konkrete 
omstændigheder foreligger, eksempelvis i fredningsnævnets afgørelse af 21. februar 2014 (FN 
23/2013), hvor fredningsnævnet meddelte lovliggørende dispensation til bibeholdelse i 
pågældende lodsejers ejertid af et mindre fritstående udhus, idet tilsynsmyndigheden havde 
forholdt sig passiv, uagtet udhusets tilstedeværelse i flere år havde været kendt af 
tilsynsmyndigheden efter besigtigelse i en tidligere dispensationssag på ejendommen. 
 
I den foreliggende sag, hvor ejerne i forbindelse med opførelsen af en carport i 2004 er blevet 
oplyst af tilsynsmyndigheden om, at carporten kun kunne bygges, hvis et daværende mindre 
udhus på kun ca. 3 m² blev fjernet, og hvor ejerne desuagtet sidenhen har opført både carporten 
og det i denne sag omhandlede større udhus, finder fredningsnævnet hverken ved tilsynet eller 
ejerens oplysninger til sagen sådanne konkrete omstændigheder, der kan tale for at dispensere 
fra fredningens klare og utvetydige bestemmelser om antal, størrelse og placering af bebyggelse 
på ejendommen. Fredningsnævnet har samtidig lagt vægt på, at en lovliggørende dispensation 
på et grundlag som i denne sag foreliggende vil skabe en uhensigtsmæssig præcedens i det store 
sommerhusområde, som fredningen omfatter. 
   
Fredningsnævnet meddeler derfor afslag til det ansøgte. 
 
Nævnets afgørelse er enstemmig. 
 
 
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. 

http://www.naevneneshus.dk/


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 Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (pr. 1. februar 
2017 Miljøstyrelsen), Bornholms Regionskommune, Danmarks Naturfredningsforening, 
Foreningen Bornholm, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 
 
 

Henrik Engell Rhod 
 

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


FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
Michael Dam 
 
 
 
 
 
Mail: m-dam@webspeed.dk 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til at opføre sommerhus med et 
bebygget areal på 160 m², en delvist overdækket terrasse på ca. 10 m² samt endnu et 
overdækket areal på 5-8 m² på ejendommen matr.nr. 121-aha Povlsker, beliggende 
Skovsangervej 24, 3730 Nexø. Ejendommen er markeret på nedenstående kort. 
 
 

 
 
 
 
Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. 
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Sagens oplysninger 
 
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en fredningskendelse fra 1967. Kendelsen 
fastsætter blandt andet:  
 

”b) På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres én enkelt beboelse med ikke over 

120 m² og ikke under 35 m² bebygget areal samt ét udhus med ikke over 30 m² bebygget 

areal.”  

 
I forbindelse med en fredningssag rejst i 1996 af daværende Nexø kommune, der foreslog 
fredningskendelsen ophævet med henblik på i stedet at lokalplansregulere området, bestemte 
Naturklagenævnet ved afgørelse af 29. december 1997, at fredningskendelsen ikke skulle 
ophæves. Det fremgår af afgørelsen blandt andet, at samtlige de lodsejere og 
grundejerforeninger, der på afgørelsestidspunktet var omfattet af fredningsbestemmelserne og 
havde udtalt sig i anledning af sagen, havde angivet, at de ikke ønskede en hel eller delvis 
ophævelse af fredningen eller væsentlige ændringer heri. 
 
Fredningsnævnet har i denne sag foretaget besigtigelse den 18. januar 2017. 
 
Bornholms Regionskommune har anført, at en imødekommelse af ansøgningen vil kunne 
danne præcedens for fremtidig forvaltning af fredningsbestemmelserne. 
 
Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen Bornholm har oplyst, at man ikke kan 
anbefale, at der meddeles dispensation til opførelse af et sommerhus af den ansøgte størrelse. 
 
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har vurderet, at et sommerhus kan placeres uden for 
Natura 2000-området og vurderes ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af udpegnings-
grundlaget for Natura 2000 området eller påvirke yngleområder for arter på habitatsdirektivets 
bilag II- og IV-arter, herunder områdets økologiske funktionalitet for disse arter. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Ansøgningen angår et projekt med et bruttoareal, der overstiger 150 m². 
 
Fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse er klare og utvetydige og fastsætter blandt 
andet, at der på hver særskilt matrikuleret grund alene må opføres én enkelt beboelse med ikke 
over 120 m² og ikke under 35 m² bebygget areal, samt ét udhus med ikke over 30 m² bebygget 
areal. Naturklagenævnet har i 1997 opretholdt fredningskendelsen uændret. 
 
Fredningsnævnet har en lang og fast praksis for i det fredede sommerhusområde at meddele 
dispensation til, at der på hver særskilt matrikuleret grund i stedet kan opføres een samlet 
bebyggelse på indtil 150 m² bebygget areal. I arealet indregnes overdækkede opholdsarealer, 
herunder terrasser.  
 
Fredningsbestemmelserne og dispensationspraksis angår således bebyggelsens bruttoareal. Der 
er i fredningskendelsen ikke holdepunkter for at foretage arealberegningen således, at det 
bebyggede areal i stedet beregnes som et indvendigt areal med tillæg af den på tidspunktet for 
fredningskendelsen almindeligt anvendte vægtykkelse i sommerhusbyggeri med den følge, at 



efterfølgende skærpede krav til konstruktion og isolering med tykkere vægge til følge ikke skal 
indgå ved beregningen af bebyggelsens størrelse.  
 
Som følge af det anførte og da den af ansøgeren ønskede metode for arealberegning vil 
indebære en videregående ændring i forhold til fredningsbestemmelsernes ordlyd samt have 
vidtrækkende præcedens for det fredede sommerhusområde, finder fredningsnævnet, at en 
sådan ændring ikke kan finde sted i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 om 
dispensation, men i givet fald må foretages ved en ændring af fredningen, jf. 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 5.  
 
Fredningsnævnet meddeler derfor afslag på dispensation til opførelse af det ansøgte projekt. 
 
Nævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 5, jf. § 33, stk. 3, at sager om ophævelse eller 
ændring af en fredning alene kan rejses af miljø- og fødevareministeren, kommunalbestyrelsen 
eller Danmarks Naturfredningsforening. 
 
 
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.   

http://www.naevneneshus.dk/
http://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 Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (pr. 1. februar 
2017 Miljøstyrelsen), Bornholms Regionskommune, Danmarks Naturfredningsforening, 
Foreningen Bornholm, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 
 

Henrik Engell Rhod 
 

http://www.naevneneshus.dk/


FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Oliver Gesche 
Enrumdammen 8 
2950 Vedbæk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til opførelse af et sommerhus som en 
samlet bebyggelse på 150 m2 fordelt på 108 m2 beboelse, 7 m2 skur og 35 m2 overdækket 
terrasser på den ubebyggede ejendom matr.nr. 121-amo Povlsker, beliggende Kjøddtynjan 9, 
3730 Nexø. Ejendommen måler 2685 m2 og er ubebygget. Projektet er nærmere beskrevet i 
det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Projektet erstatter et projekt, som 
fredningsnævnet den 26. august 2015 har meddelt tilladelse til (FN-BOR-09-2015). 
 
Ejendommens beliggenhed er markeret med en rød prik på følgende kortudsnit: 
 
 

 
 
 
 
Sagens oplysninger 
 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 5695 0145 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-7-2017 
Den 22. maj 2017 



Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. 
februar 1967 – Strandmarksfredningen –, der overordnet går ud på, at frede og åbne et bælte 
langs kysten, hvor offentligheden frit kan færdes og opholde sig. Dette område afgrænses 
mod nord af et bælte, der ligeledes er fredet, og skærmet af dette bælte udstykkes i ordnede 
sommerhusgrunde. Disse områder afskærmes igen fra landevejen af et fredet bælte. Man har 
herved søgt at give lodsejerne lige adgang til salg af sommerhusgrunde i området. For 
opførelse af sommerhuse fastsætter kendelsen blandt andet, at der på grunden kun må opføres 
én enkelt beboelse med ikke over 120m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal samt ét udhus 
med ikke over 30 m2 bebygget areal. Endvidere må bygninger ikke opføres med mere end 1 
etage med udnyttet tagetage uden kvistvinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 
m regnet fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). 
Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige 55 grader. Herudover fastsætter 
kendelsen, at tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl 
eller græstørv. Bygninger skal placeres neden for højdepunkter i terrænet på de enkelte 
parceller. Skovagtig bevoksning må kun ryddes inden for 10 m fra beboelsesbygning. 
 
Ejendommen, som den foreliggende ansøgning omhandler, er stærkt kuperet med blandt andet 
en markant bevokset klit. Fredningsnævnet har den 24. juni 2014 (FN-BOR-04-2014) meddelt 
afslag på en ansøgning om tilladelse til placering af bebyggelse på toppen af klitten. 
Fredningsnævnet udtalte samtidig at være sindet – om fornødent i forhold til 
byggelinieafstand m.m. - at meddele dispensation til placering af et byggefelt mellem klitten 
og den offentlige vej Kjøddtynjan, således at byggefeltet placeres op mod klitten, men ikke på 
klitten.   
 
Efterfølgende har fredningsnævnet den 26. august 2015 meddelt tilladelse til, at der på 
ejendommen opføres et sommerhus som en samlet bebyggelse på 150 m2 og en højere facade 
end fastsat i fredningskendelsen på vilkår, at ejendommen ikke bebygges yderligere. Det 
pågældende sommerhus var projekteret placeret i ejendommens sydøstre hjørne med kørevej 
anlagt langs hele ejendommens skel mod vest og sydøst. Sommerhuset ville ved denne 
placering blive opført i ca. kote 7,5. Det fremgår af nævnets afgørelse af 26. august 2015  
(FN-BOR-09-2015) blandt andet: 
”… 

I overensstemmelse med nævnets mangeårige og faste praksis for så vidt angår bygningers 

areal og antal, og da overskridelsen af fredningskendelsens bestemmelse om den maksimale 

facadehøjde er begrundet i ejendommens helt særlige terrænmæssige udfordringer, også set i 

forhold til øvrige sommerhusejendomme, der er omfattet af fredningskendelsen, samt da 

projektet i øvrigt er udformet således, at det stort set ikke vil kunne ses fra offentlig vej og kun 

i begrænset omfang fra nabobebyggelse, meddeler nævnet i medfør af § 50, stk. 1 i 

naturbeskyttelsesloven, dispensation til projektet på vilkår, at sommerhuset efter projektets 

udførelse fremstår som en samlet bebyggelse i overensstemmelse med ansøgningens 

projektbeskrivelse, og at ejendommen ikke bebygges yderligere. 

…” 

 
Med det nu foreliggende projekt vil sommerhuset blive opført i ca. kote 9,5. Denne kote er 
dog ikke ejendommens højeste punkt. 
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 5. maj 2017, hvorunder ejeren med 
projektopstalt og -fotos, visualiseringer og afmærkninger har anskueliggjort udformningen og 
placeringen i terrænet af det nu foreliggende projekt. Ansøgeren oplyste under besigtigelsen, 
at der i modsætning til det tidligere projekt ikke i forbindelse med det foreliggende projekt vil 



blive etableret en kørevej til sommerhuset, men at parkering vil finde sted på et mindre fladt 
areal i skel mod områdets offentlige vej, og at adgangen fra parkeringsarealet til sommerhuset 
udelukkende anlægges som en trampesti. Den i nævnets afgørelse af 26. august 2015 
forudsatte kørevej er derfor ikke relevant for det nu foreliggende projekt at anlægge. Ejeren 
oplyste endvidere blandt andet, at det i forbindelse med projektets opførelse alene vil være 
nødvendigt at fjerne et fåtal træer, og at det er ejerens agt at bibeholde alle øvrige træer på 
ejendommen, herunder også træer indenfor 10 m fra sommerhuset, selvom det i følge 
fredningskendelsen er tilladt at fjerne disse.  
 
Bornholms Regionskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen Bornholm 
har ikke anbefalet det ansøgte, når navnlig henses til projektets placering og facadehøjde. 
 
Friluftsrådet har anbefalet projektet forudsat, at det sænkes knap en meter i terrænet.  
 
Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af 
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV.  
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningskendelsen giver ejere af udstykkede sommerhusparceller i det fredede område ret til 
at bebygge de pågældende parceller, uanset en parcel som den omhandlede måtte frembyde 
helt særlige terrænmæssige udfordringer at bebygge.  
 
Nævnet har derfor i afgørelsen af 26. august 2015 i relation til det dengang foreliggende 
projekt meddelt dispensation fra fredningskendelsens bestemmelser om blandt andet 
facadehøjde for at muliggøre et byggeri, der ud fra en samlet vurdering af både 
fredningskendelsens formål,  kendelsens øvrige bestemmelser om bebyggelse og 
ejendommens helt særlige terrænforhold ville belaste det fredede område visuelt mindre, end 
hvis fredningskendelsens samtlige generelle bestemmelser om sommerhusbebyggelsers 
udformning skulle følges.   
 
I relation til det nu foreliggende projekt, der også er placeret nedenfor ejendommens højeste 
punkt, finder nævnet, at dette projekt ved sin udformning, materialevalget og indpasningen i 
ejendommens terræn og bevoksning indtager en i terrænet mere skånsom og visuelt endnu 
mere diskret placering i det fredede område end det projekt, som nævnet meddelte 
dispensation til ved afgørelsen af 26. august 2015. Af hensyn til oplevelsen af ejendommens  
terræn og naturligt forekommende skovagtige bevoksning finder nævnet det ikke 
hensigtsmæssigt at sænke projektet ca. en meter i terrænet som foreslået af Friluftsrådet under 
besigtigelsen.  
 
Som følge af det anførte og under samtidig iagttagelse af nævnets mangeårige og faste 
dispensationspraksis for så vidt angår bygningers areal og antal på sommerhusparcellerne i 
det fredede område, meddeler nævnet i medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven, 
dispensation til det foreliggende projekt på følgende vilkår,  
 
at sommerhuset efter projektets udførelse fremstår som en samlet bebyggelse i 
overensstemmelse med projektbeskrivelsen i ansøgningen,  
at ejendommen ikke bebygges yderligere, 



at der på ejendommen ikke fældes skovagtig bevoksning udover, hvad projektets etablering 
måtte nødvendiggøre, 
at der fremover ikke fældes skovagtig bevoksning på ejendommen, ej heller inden for 10 
meter fra beboelsesbygningen, medmindre almindelig naturpleje og beboelsesbygningens 
bevarelse måtte nødvendiggøre fældning, og 
at adgangen til beboelsesbygningen alene sker ad en trampesti fra et mindre parkeringsareal 
for ejendommen placeret ved skellet mod offentlig vej. 
 
Samtidig med denne afgørelse tilbagekalder fredningsnævnet afgørelsen af 26. august 2015. 
 
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, 
• 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 

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


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/


FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Carsten Rasmussen 
Ville Heise Park 15 
3450 Allerød 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at etablere solcelledrevet ventilation 
på taget af sommerhuset på ejendommen matr. nr. 121-xx, Poulsker, beliggende Skovduevej 
3, 3730 Nexø. Projektet indebærer oplægning af indtil 3 solcellepaneler á 40 x 60 cm og vil 
således dække et tagareal på enten 40 x 180 cm eller 60 x 120 cm. Projektet er nærmere 
beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Ejendommens beliggenhed er markeret i følgende kortudsnit: 
 

 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. 
februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Dueodde, der fastsætter blandt andet:  
”… 

Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage uden kvistvinduer og 

lignende og ikke gives en højde over 2,80 m, regnet fra terræn til den linie, hvor ydervæg og 

tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). 

 

Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv 

…”  
 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 5695 0145 
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Fredningsnævnet har tidligere meddelt dispensation til oplægning af solpaneler på 
sommerhusbebyggelse i det fredede område på vilkår, 
 
at solpanelet monteres plant i niveau med taget 
at solpanelet placeres i tagets længderetning 
at solpanelets maksimale areal udgør 2,0 m2, 
at solpanelet monteres således, at ingen del af solpanelet er monteret mere end 3 meter over  
    husets fundamentslinje, og 
at solpanelets ramme holdes i en mørkegrå eller sort ikke-reflekterende farve. 
 
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. 
 
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til 
udførelse af projektet på vilkår,  
 
at solcellepanelerne monteres plant i niveau med taget, 
at solcellepanelerne placeres i tagets længderetning, 
at solcellepanelerne placeres i samlet forlængelse af hinanden, 
at solpanelerne monteres således, at ingen del af solcellepanelerne er monteret mere end 3  
    meter over husets fundamentslinie, og 
at solcellepanelernes ramme holdes i en mørkegrå eller sort ikke-reflekterende farve. 
 
Nævnet har lagt til grund, at projektet optager under 2,0 m2 tagareal. 
  
Fredningsnævnets afgørelse er truffet af nævnets formand i overensstemmelse med nævnets 
dispensationspraksis for montering af solpaneler på tagbeklædninger i det fredede område, og 
da projektet 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. 
 
 
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 

http://www.naevneneshus.dk/


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  

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. 

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


 
 
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 
 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Michael Dam 
 
 
m-dam@webspeed.dk 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til at opføre et sommerhus med et 
bebygget areal på 150 m2, inklusiv et redskabsrum på 6,5 m2 på ejendommen matr. Nr. 121-
aha, Poulsker, beliggende Skovsangervej 24, 3730 Nexø. Ejendommen er markeret på 
nedenstående kort. 
 
 

 
 
 
Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
 
Sagens oplysninger 
 
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en fredningskendelse fra 1967. Kendelsen 
fastsætter blandt andet:  
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”b) På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres én enkelt beboelse med ikke over 

120 m² og ikke under 35 m² bebygget areal samt ét udhus med ikke over 30 m² bebygget 

areal.”  

 
Fredningsnævnet har en lang og fast praksis for i det fredede sommerhusområde at meddele 
dispensation til, at der på hver særskilt matrikuleret grund i stedet kan opføres een samlet 
bebyggelse på indtil 150 m² bebygget areal. I arealet indregnes overdækkede opholdsarealer, 
herunder terrasser.  
 
Fredningsnævnet har den 31. januar 2017 (FN-BOR-12-2016) meddelt ansøgeren afslag på 
dispensation til opførelse af et sommerhus på 160 m2 samt at overdække nogle opholdsarealer 
på ejendommen. Nævnet har forud for afgørelsen foretaget besigtigelse den 18. januar 2017. 
På besigtigelsen deltog endvidere Bornholms Regionskommune, Danmarks Naturfrednings-
forening og Foreningen Bornholm, der anbefalede nævnet ikke at fravige hidtidig dispensa-
tionspraksis. 
 
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har forud for ovennævnte afgørelse vurderet, at et 
sommerhus kan placeres uden for Natura 2000-området og vurderes ikke vil medføre en væ-
sentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området eller påvirke yngleområ-
der for arter på habitatsdirektivets bilag II- og IV-arter, herunder områdets økologiske funk-
tionalitet for disse arter. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til 
udførelse af det nu foreliggende projekt på vilkår, at ejendommen ikke bebygges yderligere.  
 
Fredningsnævnets afgørelse er truffet af nævnets formand, da afgørelsen ikke afviger fra 
nævnets lange og faste praksis for i det fredede sommerhusområde at meddele dispensation 
til, at der på hver særskilt matrikuleret grund i stedet kan opføres een samlet bebyggelse på 
indtil 150 m² bebygget areal, og da projektet ikke forudsætter dispensation fra fredningsken-
delsen i øvrigt, hvorfor det ansøgte skønnes at være af underordnet betydning i forhold til 
fredningskendelsens 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. 
 
 
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 

http://www.naevneneshus.dk/


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  

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. 

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


 
 
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 
 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Annette Dyck Brammer  
Lars Henning Brammer 
 
v/Line Smed  
Mail: line@skifter.as 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at opføre en tilbygning på 33 m2 med 
2 ovenlysvinduer på ejendommen matr.nr. 121-afæ Povlsker, beliggende Skovsangervej 1, 
3730 Nexø. Ejendommen er markeret på nedenstående kortudsnit. 
 

 
 
Projektet, der indebærer blandt andet, at det bebyggede areal af sommerhuset vil blive på ca. 
127 m2, er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
 
Sagens oplysninger 
 
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse fra 1967, 
der bestemmer blandt andet:  
 
”På hver grund må kun opføres én enkelt beboelse med ikke over 120 m²[…] samt et udhus 

med ikke over 30 m² bebygget areal. 

… 

Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage uden kvistvinduer og 

lignende. 

… 
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Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller 

græstørv.” 

 
Bornholms Regionskommune og Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet det ansøgte 
projekt. 
 
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. 
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 12. juni 2017. På besigtigelsen blev det 
konstateret, at det ansøgte projekt allerede var opført, og at der i forlængelse af den omhandlede 
tilbygning uden ansøgning tillige var opført et udhus/skur på 5,9 m x ca. 2 m. Skurets 
tagbeklædning var udført med hvide plasttrapezplader.  
 
Bornholms Regionskommune og Danmarks Naturfredningsforening, har anbefalet, at der 
meddeles lovliggørende dispensation til det omhandlede udhus/skur på vilkår, at 
tagbeklædningen udføres i overensstemmelse med fredningskendelsens bestemmelser om, at 
tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Ad. ansøgt tilbygning med ovenlysvinduer:  

 

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet lovliggørende dispensation 
til det projekt, som man har ansøgt fredningsnævnet om dispensation til at udføre. Nævnet har 
herved lagt vægt på,   
 

• at nævnet har fast praksis for i det fredede sommerhusområde at meddele dispensation 
til, at der på hver særskilt matrikuleret grund kan opføres een samlet bebyggelse på 
indtil 150 m² bebygget areal i stedet for et udhus på indtil 30 m2 og et sommerhus på 
indtil 120 m2,  

• at der ikke er konstateret forhold, der kan begrunde en afvigelse fra denne praksis, 
• at de omhandlede ovenlysvinduer har en begrænset størrelse i forhold til tilbygningens 

øvrige tagflade,  
• at ovenlysvinduerne ligger lavt i tagfladen, 
• at ovenlysvinduerne til dels er skjult af tagfladen på det oprindelige sommerhus, og  
• at ovenlysvinduerne ikke kan ses fra vejen. 

 Nævnets afgørelse er enstemmig. 
 
 
Ad. ikke-ansøgt udhus/skur: 

 
Fredningsnævnet behandler den på besigtigelsen konstaterede opførelse af et udhus/skur som 
en ansøgning om lovliggørende dispensation. Det bemærkes herved, at eventuel fritagelse for 
byggetilladelse efter småhusreglementet ikke fritager for eventuel dispensation efter 
fredningsbestemmelserne for det omhandlede område. 
 



Fredningsnævnet er sindet at meddele lovliggørende dispensation til det på besigtigelsen 
konstaterede opførte udhus/skur på vilkår,  
 

• at ejendommen ikke bebygges yderligere, og  
• at den anvendte tagbeklædning af hvide plasttrapezplader udskiftes til en 

tagbeklædning, der er i overensstemmelse med fredningskendelsens bestemmelser om, 
at tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl.  

 
Nævnet lægger herved vægt på, 
 

• at der i nævnet er fast praksis for i det fredede sommerhusområde at meddele 
dispensation til, at der på hver særskilt matrikuleret grund kan opføres een samlet 
bebyggelse på indtil 150 m² bebygget areal i stedet for et udhus på indtil 30 m2 og et 
sommerhus på indtil 120 m2, 

• at der ikke er konstateret forhold, der kan begrunde en afvigelse fra denne praksis, 
• at den anvendte tagbeklædning af hvide plasttrapezplader ikke er i overensstemmelse 

med fredningskendelsens bestemmelser om farve- og materialevalg,  
• at nævnets praksis for at meddele dispensation fra fredningskendelsens bestemmelser 

om bygningssiders og tagbeklædningers farve- og materialevalg er endog særdeles 
restriktiv, og 

• at der ikke for nævnet foreligger oplysninger, der kan begrunde en dispensation til 
lovliggørelse af den anvendte tagbeklædning. 

Ansøgerens eventuelle bemærkninger for så vidt angår pågældende udhus/skur skal indgives til 
fredningsnævnet inden den 20. juli 2017, hvorefter nævnet træffer afgørelse vedrørende 
udhuset/skuret. 
 
 
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. 

http://www.naevneneshus.dk/


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. 
 
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, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 
 

Henrik Engell Rhod 
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FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Annette Dyck Brammer 
Lars Henning Brammer 
 
v/Line Smed 
Mail: line@skifter.as 
 
 
 
 
I forbindelse med behandlingen af en ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning på 33 
m2 med 2 ovenlysvinduer på ejendommen matr.nr. 121-afæ, Poulsker, beliggende 
Skovsangervej 1, 3730 Nexø, er fredningsnævnet blevet opmærksom på, at der udover det 
ansøgte projekt uden nævnets tilladelse tillige er opført et udhus/skur på 5,9 m x ca. 2 m. 
Skurets tagbeklædning er udført med hvide trapezplader. Ejendommen er markeret på 
nedenstående kortudsnit. 
 

 
 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse fra 1967, 
der bestemmer blandt andet:  
 
”På hver grund må kun opføres én enkelt beboelse med ikke over 120 m²[…] samt et udhus 

med ikke over 30 m² bebygget areal. 

… 

Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage uden kvistvinduer og 

lignende. 

… 

Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller 

græstørv.” 
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3700 Rønne 
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Tilsynsmyndigheden Bornholms Regionskommune og Danmarks Naturfredningsforening, har 
anbefalet, at der meddeles lovliggørende dispensation til det omhandlede udhus/skur på vilkår, 
at tagbeklædningen udføres i overensstemmelse med fredningskendelsens bestemmelser om, at 
tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl. 
 
Fredningsnævnet har ved brev af 20. juni 2017 meddelt ejeren, at nævnet er sindet at meddele 
lovliggørende dispensation til det omhandlede udhus/skur på vilkår,  
 

• at ejendommen ikke bebygges yderligere, og  
• at den anvendte tagbeklædning af hvide plasttrapezplader udskiftes til en 

tagbeklædning, der er i overensstemmelse med fredningskendelsens bestemmelser om, 
at tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl.  

Nævnet har samtidig fastsat frist til den 20. juli 2017 for ejerens eventuelle bemærkninger. 
Ved fristens udløb har nævnet ikke modtaget bemærkninger fra ejeren. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved lovliggørende 
dispensation til det opførte udhus/skur på vilkår,  
 

• at ejendommen ikke bebygges yderligere, og  
• at den anvendte tagbeklædning af hvide plasttrapezplader udskiftes til en 

tagbeklædning, der er i overensstemmelse med fredningskendelsens bestemmelser om, 
at tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl.  

Nævnet lægger vægt på, 
 

• at der i nævnet er fast praksis for i det fredede sommerhusområde at meddele 
dispensation til, at der på hver særskilt matrikuleret grund kan opføres een samlet 
bebyggelse på indtil 150 m² bebygget areal i stedet for et udhus på indtil 30 m2 og et 
sommerhus på indtil 120 m2, 

• at ejendommens bebyggelse med det omhandlede udhus/skur ikke overstiger nævnets 
praksis for bebyggelsens størrelse og antal, 

• at mulighederne for bebyggelse af ejendommen er udtømt med opførelsen af det 
omhandlede udhus/skur,   

• at den anvendte tagbeklædning af hvide plasttrapezplader ikke er i overensstemmelse 
med fredningskendelsens bestemmelser om farve- og materialevalg,  

• at nævnets praksis for at meddele dispensation fra fredningskendelsens bestemmelser 
om bygningssiders og tagbeklædningers farve- og materialevalg er endog særdeles 
restriktiv, og 

• at der ikke for nævnet foreligger oplysninger, der kan begrunde en dispensation til 
lovliggørelse af den anvendte tagbeklædning. 

Nævnets afgørelse er enstemmig. 
 
 
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 afgørelsen 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.  

http://www.naevneneshus.dk/
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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, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 
 

Henrik Engell Rhod 
 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Poul Erik og Birgitte Johansen 
 
Mail: bjohan@post.tele.dk 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til udskiftning af et tag på 
ejendommen matr.nr. 121-rq Povlsker, beliggende Østre Fort Allé 10, Dueodde, 3730 Nexø, 
med en tagbeklædning af blanke sorte stålplader. 
 
Ejendommens beliggenhed er markeret på følgende kortudsnit: 
 

 
 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. 
februar 1967 om fredning af Strandmarken ved Dueodde (Strandmarksfredningen).  Af 
fredningskendelsen fremgår blandt andet:  
 
”… 
Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv. 

Bygninger med tage af strå eller andet lige så let antændeligt materiale kan ikke opføres. 

…” 
 
Det omhandlede hus er et A-hus, og den nuværende tagbeklædning er af træspån. 
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3700 Rønne 
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Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 1. august 2017, hvorunder ansøgeren har oplyst, 
at det vil være økonomisk uoverkommeligt at udskifte den udtjente tagbeklædning af træspån 
med et nyt tag af træspån. Ansøgeren oplyste samtidig, at det ikke er ham magtpåliggende at 
kunne oplægge blanke stålplader som ny tagbeklædning, men at et mørkegråt eller helst et sort 
eternittag også vil være en mulighed for ham at anvende. På besigtigelsen kunne konstateres, at 
tagbeklædningen på flere andre ejendomme i området er udført i sort eternit. 
 
Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen Bornholm har anbefalet, at der ikke 
dispenseres fra fredningskendelsens bestemmelser om tagdækning. 
 
Bornholms Regionskommune har oplyst, at det vurderes at kunne blive vanskeligt at håndhæve 
et eventuelt forbud mod ”blanke” tagbelægninger, da der i dag findes mange typer tagbelægning af 

mange forskellige materialer, da mange af disse tagmaterialer er temmelig blanke som nye. 
 
Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte efter Miljøstyrelsens vurdering ikke vil medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle eller rasteområder for de dyrearter, der 
fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Ansøgeren har ikke oplyst andre grunde end økonomiske som begrundelse for ansøgningen om 
at udskifte den eksisterende tagbeklædning af træspån med et blankt sort stålpladetag. 
Ansøgeren har samtidig oplyst, at han som et alternativ til et blankt sort stålpladetag kan 
anvende mørkegrå eternitplader eller helst sorte eternitplader. 
 
Fredningskendelsens bestemmelser om tagbeklædning er utvetydige, og fredningsnævnet har 
en lang og fast praksis for ikke at meddele dispensation til anvendelse af blankt udseende 
tagmaterialer, hvilken praksis er begrundet i blandt andet hensynet til, at bebyggelse i det 
fredede område bør fremstå diskret. Herefter, og da ansøgerens oplysninger ikke kan begrunde, 
at fredningskendelsens bestemmelser og nævnets praksis om tagdækning fraviges, meddeler 
nævnet afslag på ansøgningen om dispensation til at renovere den eksisterende tagbeklædning 
med en tagbeklædning af blanke sorte stålplader. 
  
Fredningsnævnet bemærker, at en tagbeklædning af mørkegrå, herunder koksgrå eternit er 
omfattet af materiale, som fredningskendelsen tillader anvendt som tagbeklædning.  
 
For det tilfælde, at ansøgeren måtte vælge at beklæde taget med sort eternit, meddeler 
fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til anvendelse af 
sådan tagbeklædning. Fredningsnævnet lægger herved vægt på, at sådan tagbeklædning i sit 
farve- og glansudtryk tilnærmelsesvis minder om tagmateriale, som fredningskendelsen 
tillader. 
 
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, 
• 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.  

http://www.naevneneshus.dk/
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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 
 











FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at etablere skydedøre/foldedøre på en 

overdækket terrasse på ejendommen matr.nr. 121-akg, Poulsker, beliggende Savnæbban 6, 

3730 Nexø. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  

 

Ejendommen er markeret på følgende kortudsnit: 

 

 
 

 

 

Sagens oplysninger 

 

 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. 

februar fra 1967, der bestemmer blandt andet:  

 

”… 

a) På grundene må kun opføres bebyggelse, der alene 

anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet l. april til 30. 

september og uden for dette tidsrum til kortvarige ferieophold, 

weekends og lignende. 

b) På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-26-2017  
Den 22. december 2017 



en enkelt beboelse med ikke over 120 m² og ikke under 35 m² 

bebygget areal samt et udhus med ikke over 30 m² bebygget areal. 

Udhus må ikke opføres før beboelsesbygning. 

……. 

h) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet 

af jordfarver (okker, terra di sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop) 

eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers 

blanding. Til døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele 

er også andre farver tilladt. 

…” 

 

Det er oplyst, at sommerhuset måler 118 m2, hvortil kommer en overdækket terrasse, der 

måler 14 m2 samt en garage, der måler 30 m2. Det samlede bebyggede areal måler 162 m2, 

og er opført i 1999 i overensstemmelse med en byggetilladelse fra 1998 fra den daværende 

Nexø Kommune. Kommunen medregnede ikke den overdækkede terrasse til det bebyggede 

areal. 

 

Naturklagenævnet har i en afgørelse af 22. maj 2007 (NKN-121-00014) vedrørende en anden 

ejendom, der er omfattet af samme fredningsbestemmelser udtalt, at der ved beregningen af 

det bebyggede areal skal medregnes tagudhæng, der overstiger 50 cm.   

 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af 

plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets 

bilag IV.) 

 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

Efter de foreliggende oplysninger, hvor den overdækkede terrasse er opført i 1999 sammen 

med den øvrige bebyggelse i overensstemmelse med en byggetilladelse, og da det ligger uden 

for fredningsnævnet at nærmere vurdere anvendelsen og indretningen af et bebygget areal, 

herunder anvendelsen og indretningen af en overdækket terrasse, så længe 

fredningskendelsens bestemmelser om blandt andet materiale- og farvevalg iagttages, og så 

længe der alene er tale om anvendelse til beboelse, som nærmere beskrevet i 

fredningskendelsen, finder fredningsnævnet, at en dispensation til etablering af 

skydedøre/foldedøre under den overdækkede terrasse er ufornøden. 

 

Det kan ikke gøre nogen forskel heri, at kommunen ved meddelelsen af byggetilladelsen i 

1998 fejlagtigt ikke medregnede den overdækkede terrasse til det bebyggede areal. 

 

Fredningsnævnet forudsætter, at det omhandlede skydedør/foldedørs-projekt etableres under 

den overdækkede terrasse, således at den overdækkede terrasse eller det bebyggede areal i 

øvrigt ikke udvides, og at fredningskendelsens bestemmelser om blandt andet farvevalg til 

andre bygningsdele, herunder vindues- og dørrammer, iagttages ved en gennemførelse af 

projektet. 

 

Nævnets afgørelse er enstemmig. 

 



 

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  

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

afgørelse i sagen.  

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


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 

 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Christian Tornberg 
CT@dinforsikringsmaegler.dk 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 2. januar 2018 ansøgt om lovliggørende dispensation til 
bibeholdelse af et hegn og en udhusbygning på ejendommen matr.nr. 121-xp, Povlsker, 
beliggende Strandbyskoven 1, 3730 Nexø. Det ansøgte er nærmere beskrevet i det materiale, 
der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på følgende kortudsnit: 
 

 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 (Strand-
marksfredningen). Kendelsen fastsætter blandt andet:  
 

”… 
            e) Bygninger skal holdes mindst 10 m fra midten af den eller de tilstødende veje, 
hvor større byggelinieafstand ikke er bestemt og mindst 5 m fra naboskel eller 
sommerhusområdets afgrænsning. 
… 
            j) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på stedet 
forekommende vækster eller af højst 1,80 m højt umalet raftehegn kan anbringes i 
umiddelbar tilknytning til og inden for 10 m fra bebyggelsen og sammen med denne 
indesluttende et ubebygget areal på højst 100 m2.  
…”  

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-01-2018  
Den 5. februar 2018 

mailto:CT@dinforsikringsmaegler.dk


I forbindelse med en fredningssag rejst i 1996 af daværende Nexø kommune, der foreslog 
fredningskendelsen ophævet med henblik på i stedet at lokalplansregulere området, bestemte 
Naturklagenævnet ved afgørelse af 29. december 1997, at fredningskendelsen ikke skulle 
ophæves. Det fremgår af afgørelsen blandt andet, at samtlige lodsejere og grundejerforening-
er, der på afgørelsestidspunktet var omfattet af fredningsbestemmelserne og havde udtalt sig i 
anledning af sagen, havde angivet, at de ikke ønskede en hel eller delvis ophævelse af 
fredningen eller væsentlige ændringer heri. 
 
Fredningsnævnet har den 1. februar 2018 foretaget besigtigelse, hvor det kunne konstateres, at 
det opførte hegn skærmer mod indsyn fra vejen, at hegnet er opført mere end 10 meter fra 
bebyggelsen uden sammenhæng med bebyggelsen (fritstående), at hegnet ikke sammen med 
huset indeslutter et opholdsareal, og at hegnet ikke er opført som raftehegn. Det kunne 
endvidere konstateres, at nuværende eller tidligere ejer har fjernet træer og bevoksning på den 
del af ejendommen, der ligger foran hegnet mod vejen. Det omhandlede udhus fremstår som 
en simpel delvis åben konstruktion med tag. 
   
Bornholms Regionskommune har anført, at en dispensation til bibeholdelse af det ansøgte vil 
stride både mod fredningsbestemmelserne og dispensationspraksis. 
 
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet anbefalet, at der ikke meddeles 
lovliggørende dispensation til det ansøgte.  
 
Ejeren af naboejendommen, hvor en del af det omhandlede udhus angiveligt er placeret, har 
oplyst, at han ikke har bemærkninger til, at udhuset i sin nuværende udformning opretholdes 
på sin nuværende placering, men at udhuset ved en levetidsforlængelse, anden ombygning 
eller nyopførelse skal fjernes fra naboens ejendom.  
 
Miljøstyrelsen har oplyst, at være enig i kommunens vurdering. Miljøstyrelsen har i øvrigt 
anført, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- 
eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet har af hensyn til fastholdelsen af det fredede områdes karakter af strand-
plantage med mulighed for nærmere reguleret sommerhusbyggeri og af hensyn til præcedens i 
området en lang og restriktiv dispensationspraksis i forhold til fredningskendelsens detail-
bestemmelser. Denne restriktive dispensationspraksis er opretholdt efter Naturklagenævnets 
afgørelse af 29. december 1997, hvor Naturklagenævnet afviste at ophæve fredningen.  
 
Vedr. hegnet 
Det er fredningskendelsens klare udgangspunkt, at sommerhusgrundene ikke må hegnes. Fra 
dette udgangspunkt undtages alene læhegn i form af levende hegn eller umalet raftehegn på 
højst 1,80 m i højden, når hegnet anbringes i umiddelbar tilknytning til og inden for 10 m fra 
bebyggelsen og sammen med denne indesluttende et ubebygget areal på højst 100 m2. 
 
Det omhandlede hegn fremstår bastant som et plankeværk fremfor et umalet raftehegn og er 
ikke opført i umiddelbar tilknytning til og inden for 10 m fra bebyggelsen og har ikke 
funktion af at indeslutte et terrasseareal eller lignende opholdsareal sammen med 
bebyggelsen. Hegnet fremstår derimod med den funktion, at det udelukkende skal hindre 



indsyn til ejendommen fra vejen. Fredningsnævnet finder derfor ikke, at hegnet opfylder 
fredningens restriktive betingelser for undtagelsesvis at opsætte et hegn på ejendommen. På 
denne baggrund, og da der ikke i sagens oplysninger eller det på besigtigelsen iagttagne er 
grundlag for at fravige fredningskendelsens klare udgangspunkt om, at sommerhusgrundene 
ikke må hegnes, afslår fredningsnævnet at meddele lovliggørende dispensation til 
opretholdelse af det opførte hegn.  
 
Den omstændighed, at ejeren eller en tidligere ejer har fældet træer og bevoksning mellem 
vejen og sommerhuset, og at der de senere år i sommerhusområdet er foretaget rydninger og 
udtyndinger i træer og bevoksning i overensstemmelse med fredningskendelsens bestemmel-
ser om områdets drift og pleje kan ikke føre til en lempelse af fredningskendelsens forbud 
mod, at grundene hegnes.  
 
 
Vedr. udhuset: 
Fredningskendelsens bestemmelser om bygningers placering på ejendommen er klare og utve-
tydige, når det fastsættes, at bygninger skal placeres inden for et byggefelt, der beregnes som 
mindst 10 m fra midten af den eller de tilstødende veje, hvor større byggelinieafstand ikke er 
bestemt og mindst 5 m fra naboskel eller sommerhusområdets afgrænsning.  
 
Det omhandlede udhus er placeret uden for byggefeltet, og fredningsnævnet finder ikke i 
sagen oplysninger, der overfor fredningens klare og utvetydige udgangspunkt kan begrunde, 
at udhuset tillades opretholdt på en placering uden for byggefeltet.  
 
Fredningsnævnet afslår derfor at meddele lovliggørende dispensation til opretholdelse af 
udhuset udenfor ejendommens byggefelt. 
 
Nævnets afgørelse er enstemmig. 
 
 
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. 

http://www.naevneneshus.dk/


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/


FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Kurt Håkonsson 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at opføre en tilbygning samt isætning 
af tre ovenlysvinduer i det eksisterende sommerhus på ejendommen matr. nr. 121-abu, 
Povlsker, beliggende Strandmølleskoven 4, 3730 Nexø. Projektet er nærmere beskrevet i det 
materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på følgende kortudsnit: 
 

 
 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 (Strand-
marksfredningen). Kendelsen fastsætter blandt andet:  
 

”… 

 På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres én enkelt beboelse med ikke over 120 

m² og ikke under 35 m² bebygget areal samt ét udhus med ikke over 30 m² bebygget areal. 

… 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-02-2018  
Den 5. februar 2018 



Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage uden kvistvinduer 

og lignende. 

… 

Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller 

græstørv. 

…”  

 
Bornholms Regionskommune har anbefalet projektet. 
 
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har ikke haft bemærkninger til 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 på vilkår, 
 
at ovenlysvinduerne forsænkes i niveau med tagfladen,  
at taget på tilbygningen udføres i samme materiale og farve som taget på det eksisterende 
sommerhus, og 
at tilbygningens ydervægge opføres i samme byggestil og farve som det eksisterende 
sommerhus.  
 
Fredningsnævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at der på ejendommen – også efter projektets 
udførelse – alene er én samlet bygning på ejendommen, at denne bygning ikke overstiger 150 
m2, at ovenlysvinduerne vil ligge forsænket og lavt i tagfladen, samt at der er begrænset indsigt 
til sommerhuset og dets tagflade fra både vejen og nabosommerhusene på grund af 
skovbevoksningen på grunden og i området i øvrigt.  
 
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.  

http://www.naevneneshus.dk/


 
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  

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. 
 

http://www.naevneneshus.dk/
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Henrik Engell Rhod 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Anette og Klaus Holm 
Kildestræde 10 
3730 Nexø  
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 26. januar 2018 ansøgt om dispensation til opførelse af en 
tilbygning og etablering af solpaneler på ejendommen matr.nr. 121-aho, Povlsker, beliggende 
Kjøddtynjan 20, 3730 Nexø. Det ansøgte er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til 
fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på følgende kortudsnit: 
 

 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 (Strand-
marksfredningen). Kendelsen fastsætter blandt andet:  
 

”… 

             ”b) På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres én enkelt beboelse med 

ikke over 120 m² og ikke under 35 m² bebygget areal samt ét udhus med ikke over 30 m² 

bebygget areal.”  

… 

            g) Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl 

eller græstørv.  

…”  

 

I forbindelse med en fredningssag rejst i 1996 af daværende Nexø kommune, der foreslog 
fredningskendelsen ophævet med henblik på i stedet at lokalplansregulere området, bestemte 
Naturklagenævnet ved afgørelse af 29. december 1997, at fredningskendelsen ikke skulle 
ophæves. Det fremgår af afgørelsen blandt andet, at samtlige lodsejere og grundejerforening-
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er, der på afgørelsestidspunktet var omfattet af fredningsbestemmelserne og havde udtalt sig i 
anledning af sagen, havde angivet, at de ikke ønskede en hel eller delvis ophævelse af fred-
ningen eller væsentlige ændringer heri. 
 
Bornholms Regionskommune har for så vidt angår tilbygningen anbefalet, at der gives tilladelse 
til en udvidelse af sommerhuset som ansøgt mod, at carporten eventuelt gøres mindre, så det 
samlede byggeri ikke overstiger 150 m2. Med hensyn til solpaneler har kommunen anbefalet, 
at der meddeles dispensation til et mindre anlæg end ansøgt.  
 
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har anbefalet, at der for så vidt angår til-
bygningen alene meddeles dispensation på vilkår, at carporten/udhuset reduceres til 10 m2. 
Med hensyn til solfangeranlægget har pågældende interessenter anbefalet, at der alene 
meddeles dispensation til et anlæg på indtil 2 m2.  
 
Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af 
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet har af hensyn til fastholdelsen af det fredede områdes karakter af strand-
plantage med mulighed for nærmere reguleret sommerhusbyggeri og af hensyn til præcedens i 
området en lang og restriktiv dispensationspraksis i forhold til fredningskendelsens detail-
bestemmelser. Den restriktive dispensationspraksis er opretholdt efter Naturklagenævnets 
afgørelse af 29. december 1997, hvor Naturklagenævnet afviste at ophæve fredningen.  
 
Vedr. tilbygningen 

Af dispensationspraksis fremgår, at fredningsnævnet kan meddele dispensation til, at der på 
hver særskilt matrikuleret grund i stedet kan opføres een samlet bebyggelse på indtil 150 m² 
bebygget areal. I arealet indregnes overdækkede opholdsarealer, herunder terrasser. Der er ikke 
praksis for i øvrigt at fravige fredningskendelsens bestemmelser om arealforholdet mellem 
beboelse og udhus.    
 
Med den ansøgte tilbygning vil beboelsen overstige 120 m2, og fredningens detailregulerede 
arealforhold mellem beboelse og et selvstændigt udhus vil blive forrykket, ligesom frednings-
nævnets lange og faste praksis, hvorefter beboelsen kun kan overstige 120 m2, hvis der på 
ejendommen alene opføres een samlet bebyggelse, vil blive tilsidesat. Fredningsnævnet finder 
en sådan forrykkelse og ændring af dispensationspraksis uhensigtsmæssig, både for så vidt 
angår den omhandlede ejendom og for så vidt angår præcedens for det fredede sommerhus-
område i øvrigt. 
 
Under hensyntagen til det konkrete behov for på den omhandlede ejendom at udvide 
beboelsen finder fredningsnævnet imidlertid at kunne meddele dispensation til den ansøgte 
tilbygning på vilkår, at ejendommens selvstændige udhus/carport reduceres til højst 10 m2. 
Ved fastsættelsen af dette vilkår lægger fredningsnævnet vægt på, at udhuset/carporten ikke 
vil fremstå som en markant bygning separat fra beboelsen, der med tilbygningen vil overstige 
120 m2.   
 



En eventuel fremtidig yderligere udvidelse af beboelsen kan kun finde sted i et omfang, hvor 
den samlede bebyggelse på ejendommen fortsat ikke overstiger 150 m2.  
 
Vedr. solpaneler 

For så vidt angår fredningens bestemmelser om tagbeklædning, har fredningsnævnet siden 
2009 meddelt flere dispensationer til oplægning af solpaneler i det fredede sommerhusområde 
på vilkår, at solpanelet monteres i plant niveau med taget, at solpanelet placeres i tagets 
længderetning, at solpanelets maksimale areal udgør 2,0 m2, at solpanelet monteres således, 
at ingen del af solpanelet er monteret mere end 3 m over husets fundamentslinie, og at 
solpanelets ramme holdes i en mørk ikke-reflekterende farve. 
 
Fredningsnævnet har i et enkelt tilfælde og på nogle nærmere vilkår meddelt dispensation til 
tagmontering af et solfangeranlæg på indtil 11 m2, idet ejendommen på grund af en indendørs 
swimmingpool havde et særligt stort behov for opvarmning af brugsvand.   
 
I den foreliggende sag, hvor sommerhuset har et særligt stort behov for opvarmning af brugs-
vand som følge af en indendørs swimmingpool, meddeler fredningsnævnet dispensation til 
tagmontering af et solpanelanlæg på indtil 11 m2 på vilkår, at  
 
at solpanelerne monteres samlet, 
at solpanelerne monteres i plant niveau med taget,  
at solpanelerne monteres i tagets længderetning, og  
at solpanelernes eventuelle rammer holdes i en mørk ikke-reflekterende farve.  
 
Fredningsnævnet har ved begrænsningen af solpanelernes areal til 11 m2 lagt vægt på, at et 
større anlæg vil virke dominerende på sommerhusbeboelsen og i området. 
 
Nævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Tilladelserne 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, 

http://www.naevneneshus.dk/


• 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  

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/
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FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Nis Warming 
Ørstedsvej 57 
6760 Ribe 
nwa@planethuse.dk 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 15. februar 2018 ansøgt om tilladelse til at opføre et 
sommerhus på ejendommen matr.nr. 121-alv, Poulsker, beliggende H. C. Møllersvej 34, 3730 
Nexø. Det fremgår af projektet, der er sendt til fredningsnævnet, blandt andet, at sommerhuset 
samlet vil blive 150 m2 inklusiv en overdækket terrasse, at taget bliver med sorte 
betontagsten, at væggene bliver træbeklædte, at døre og vinduer sortmales, og at der isættes et 
ovenlysvindue på 78 x 98 cm i tagfladen mod nord. I øvrigt er projektet nærmere beskrevet i 
det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. 
 
Ejendommen er markeret på følgende kortudsnit: 
 

 
 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. 
februar 1967 – Strandmarksfredningen –, der fastsætter blandt andet:  
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”… 
  b) På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres én enkelt beboelse med ikke over 
120 m² og ikke under 35 m² bebygget areal samt ét udhus med ikke over 30 m² bebygget 
areal. 
… 
  f) Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage uden 
kvistvinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m regnet fra terræn til den linie, 
hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). Tagets vinkel med det 
vandrette plan må ikke overstige 55o . Bygninger skal placeres neden for højdepunkter i 
terrænet på de enkelte parceller. 
  g) Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller 
græstørv. Bygninger med tage af strå eller andet lige så let antændeligt materiale kan ikke 
opføres. 
…”  

 
Fredningsnævnet har en lang og fast praksis for i det fredede sommerhusområde at meddele 
dispensation til, at der på hver særskilt matrikuleret grund i stedet for 120 m2 beboelse og 30 
m2 udhus kan opføres een samlet bebyggelse på indtil 150 m² bebygget areal. I arealet 
indregnes overdækkede opholdsarealer, herunder terrasser.  
 
Fredningsnævnet har i det fredede område tidligere meddelt dispensation til anvendelse af 
sorte betontagsten samt ovenlysvinduer, når vinduet placeres i en tagflade med lav 
taghældning, og vinduet kun vanskeligt eller i begrænset omfang kan ses fra offentlig vej eller 
naboejendomme. 
 
Bornholms Regionskommune har anbefalet projektet. 
 
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har ikke haft bemærkninger 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 dispensation til udførelse af 
projektet som ansøgt. 
 
Fredningsnævnet finder det ufornødent at meddele dispensation for så vidt angår projektets 
facadehøjde, da afstanden fra terræn til stedet, hvor facadevæg og tag mødes, ikke overstiger 
2,80 m.  
 
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, 
• 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/
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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 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
Louise Stamers 
louise@stamers.dk 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 16. juli 2018 ansøgt om tilladelse til at montere fire 
ovenlysvinduer i taget i forbindelse med opførelse af en tilbygning på ejendommen matr.nr. 
121-aeq, Povlsker, beliggende Fyrvejen 6, 3730 Nexø. Projektet er nærmere beskrevet i det 
materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på følgende kortudsnit: 
 

 
 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af 
arealer ved Dueodde. 
 
Det fremgår af fredningsbestemmelserne blandt andet:  
 
”… 

g) Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller 

græstørv. Bygninger med tage af strå eller andet lige så let antændeligt materiale kan ikke 

opføres. 
…”  
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Fredningsnævnet har den 20. august 2018 foretaget besigtigelse. 
 
Bornholms Regionskommune og Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet, at der 
meddeles dispensation til 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 dispensation til udførelse af 
projektet som beskrevet i ansøgningen. Nævnet har herved navnlig lagt vægt på, at ovenlys-
vinduerne ikke vil kunne ses fra offentlig vej.  
  
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, 
 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. 

http://www.naevneneshus.dk/


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 
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FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
 
EBK Huse 
kku@ebk.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 11. oktober 2018 ansøgt om tilladelse til på ejendommen 
matr.nr. 121-alx, Povlsker, beliggende H.C. Møllersvej 9, 3730 Nexø at isætte et ovenlys-
vindue i taget på et projekteret nyopført sommerhus, der vil have et areal på ca. 88m2. Pro-
jektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Ejendommens beliggenhed er markeret omtrentlig på følgende kortudsnit: 
 

 
 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 9. februar 1967 om fredning 
af arealer ved Dueodde. Fredningsbestemmelserne fastsætter blandt andet:  
 
”… 

a)  På grundene må kun opføres bebyggelse, der alene anvendes til beboelse (natophold) i 

tidsrummet l. april til 30. september og uden for dette tidsrum til kortvarige ferieophold, 

weekends og lignende. 
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b)  På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke over 120 

m² og ikke under 35 m² bebygget areal samt et udhus med ikke over 30 m² bebygget areal. 

Udhus må ikke opføres før beboelsesbygning. 

[…] 

 

f) Bygninger må ikke opføres med mere end l etage med udnyttet tagetage uden kvistvinduer 

og lignende og ikke gives en højde over 2980 m regnet fra terræn til den linie hvor 

ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavl trekanter). Tagets vinkel med det vandrettet 

plan må ikke overstige 55° Bygninger skal placeres neden for højdepunkter i terrænet på 

de enkelte parceller. 

…”  

 
Fredningsnævnets praksis for dispensationer til etablering af ovenlysvinduer i det fredede 
område er restriktiv, men nævnet har efter en konkret vurdering meddelt dispensation til 
etablering af ovenlysvinduer, navnlig når en ejendom er omkranset af skærmende skovbe-
voksning, etableringen sker i en forholdsvis flad tagflade, og det vurderes, at ovenlysvinduet 
ikke vil kunne ses fra veje i området.     
 
Bornholms Regionskommune har anbefalet fredningsnævnet at meddele dispensation til det 
ansøgte. 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Foreningen Bornholm er hørt skriftligt og 
har ikke indgivet indsigelser.  
 
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. 
 
Fredningsnævnet har i forbindelse med sagens behandling ikke foretaget besigtigelse. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til etab-
lering af et ovenlysvindue i det projekterede sommerhus som ansøgt. 
 
Fredningsnævnet har navnlig lagt vægt på, at ejendommen er omkranset af skærmende skov-
bevoksning, at etableringen sker i en forholdsvis flad tagflade, og at ovenlysvinduet vurderes 
ikke at ville kunne ses fra veje i området.     
  
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, 
 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.  
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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 og Friluftsrådet. 
 
 

Henrik Engell Rhod 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
 
EBK Huse 
kku@ebk.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 11. oktober 2018 ansøgt om tilladelse til på ejendommen 
matr.nr. 121-aly, Povlsker, beliggende H.C. Møllersvej 11, 3730 Nexø at isætte et ovenlys-
vindue i taget på et projekteret nyopført sommerhus, der vil have et areal på ca. 88m2. Pro-
jektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Ejendommens beliggenhed er markeret omtrentlig på følgende kortudsnit: 
 

 
 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 9. februar 1967 om fredning 
af arealer ved Dueodde. Fredningsbestemmelserne fastsætter blandt andet:  
 
”… 

a)  På grundene må kun opføres bebyggelse, der alene anvendes til beboelse (natophold) i 

tidsrummet l. april til 30. september og uden for dette tidsrum til kortvarige ferieophold, 

weekends og lignende. 
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b)  På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke over 120 

m² og ikke under 35 m² bebygget areal samt et udhus med ikke over 30 m² bebygget areal. 

Udhus må ikke opføres før beboelsesbygning. 

[…] 

 

f) Bygninger må ikke opføres med mere end l etage med udnyttet tagetage uden kvistvinduer 

og lignende og ikke gives en højde over 2980 m regnet fra terræn til den linie hvor 

ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavl trekanter). Tagets vinkel med det vandrettet 

plan må ikke overstige 55° Bygninger skal placeres neden for højdepunkter i terrænet på 

de enkelte parceller. 

…”  

 
Fredningsnævnets praksis for dispensationer til etablering af ovenlysvinduer i det fredede 
område er restriktiv, men nævnet har efter en konkret vurdering meddelt dispensation til 
etablering af ovenlysvinduer, navnlig når en ejendom er omkranset af skærmende skovbe-
voksning, etableringen sker i en forholdsvis flad tagflade, og det vurderes, at ovenlysvinduet 
ikke vil kunne ses fra veje i området.     
 
Bornholms Regionskommune har anbefalet fredningsnævnet at meddele dispensation til det 
ansøgte. 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Foreningen Bornholm er hørt skriftligt og 
har ikke indgivet indsigelser.  
 
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. 
 
Fredningsnævnet har i forbindelse med sagens behandling ikke foretaget besigtigelse. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til etab-
lering af et ovenlysvindue i det projekterede sommerhus som ansøgt. 
 
Fredningsnævnet har navnlig lagt vægt på, at ejendommen er omkranset af skærmende skov-
bevoksning, at etableringen sker i en forholdsvis flad tagflade, og at ovenlysvinduet vurderes 
ikke at ville kunne ses fra veje i området.     
  
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, 
 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.  
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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 og Friluftsrådet. 
 
 

Henrik Engell Rhod 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 

 

 

 

 

Lilje-huset A/S 

att. Henrik Toghøj 

mail: ht@lilje-huset.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Overfor fredningsnævnet er der den 13. november 2018 ansøgt om tilladelse til opførelse af et 

fritidshus på ejendommen matr. nr. 121-ahm, Povlsker, beliggende Kjøddtynjan 10, 3730 

Nexø. Projektet omfatter et fritidshus på 97,7 m2 med et overdækket areal på 18 m2 og med 

en facadehøjde på op til 2,50 m, når der måles fra terræn til tagets underside og op til 2,93 m, 

når der måles fra terræn til tagets overside. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der 

er sendt til fredningsnævnet.  

 

Ejendommen er markeret på følgende kortudsnit: 

 

 
 

 

 

 

Sagens oplysninger 

 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 9. februar 1967 om fredning 

af arealer ved Dueodde. Fredningsbestemmelserne fastsætter blandt andet, at der på grunden 
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kun må opføres én enkelt beboelse med ikke over 120 m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal 

samt ét udhus med ikke over 30 m2 bebygget areal. Endvidere må bygninger ikke opføres 

med mere end 1 etage med udnyttet tagetage uden kvistvinduer og lignende og ikke gives en 

højde over 2,80 m regnet fra terræn til den linje, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra 

gavltrekanter). Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige 55 grader. Herudover 

fastsætter kendelsen, at tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller 

sorte tegl eller græstørv. Bygninger skal placeres neden for højdepunkter i terrænet på de 

enkelte parceller.  

 

Fredningsnævnet har den 18. februar 2019 foretaget besigtigelse. 

 

Bornholms Regionskommune har oplyst, at bestemmelsen om højde hidtil er praktiseret 

således, at der måles fra terræn til stedet, hvor facade og underside af tag mødes. I forbindelse 

med en tidligere sag har en landinspektør henvendt sig til kommunen og Fredningsnævnet og 

anført, hvorfor han mener, at den hidtidige praksis vedrørende beregning af facadehøjde bør 

ændres. Det anføres blandt andet, at  

 

Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har tilsluttet sig den af kommunen oplyste 

praksis.  

 

Miljøstyrelsen har anført, at fredningens bestemmelse om bygningers fremtræden er nøje 

beskrevet, og at beskrivelsen af, hvordan målingen af de 2,80 m, som er maksimalhøjden af 

bygnings ydervæg, skal udføres, er entydig. Det fremgår af fredningsteksten, at de 2,80 m 

regnes fra terræn til den linje, hvor ydervæg og tagflade mødes. Efter Miljøstyrelsens 

opfattelse kan der ikke være tvivl om, at det er afstanden målt fra terræn til det punkt, hvor 

ydervæg rammer tagets underside.  

 

Miljøstyrelsen har i øvrigt 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 

 

Fredningsnævnet tiltræder den praksis, der efter det oplyste hidtil har været fulgt af 

kommunen, og som har støtte i fredningens ordlyd, således at målet på 2,80 m for 

facadehøjden skal regnes fra terræn til det punkt, hvor ydervæg rammer tagets underside. 

 

Herefter, og da det forelagte projekt i øvrigt efter det oplyste overholder fredningens 

bestemmelser, er nævnets dispensation til projektet ufornøden. 

 

Nævnets afgørelse er enstemmig. 

 

 

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  

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. 

 

 

 

 

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


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 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
Helle og Per Folden 
Hørsholmsgade 8, 3. Th. 
2200 Kbh. N 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 18. marts 2019 ansøgt om tilladelse til etablering af et 
elopvarmet vildmarksbad på ejendommen matr.nr.121-afn, Povlsker, beliggende Røkjinkan 5, 
3730 Nexø. Ejendommen måler 2.501 m2 og er bebygget med et fritidshus på 97 m2 og et 
udhus på 10 m2. Fritidshus og udhus er sammenbygget. Det ansøgte er nærmere beskrevet i 
det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på følgende kortudsnit: 
 

 
 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 9. februar 1967 om fredning af 
arealer ved Dueodde. Fredningsbestemmelserne fastsætter blandt andet, at der på ejendomme i 
området kun må opføres en enkelt beboelse på mellem 35 m² og 120 m², samt et udhus på 
maksimalt 30 m².  Efter fast dispensationspraksis kan der i stedet opføres en samlet bebyggelse på 
indtil 150 m2. 
 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-04-2019  
Den 17. april 2019 



En eventuel medregning af det ansøgte vildmarksbad i ejendommens bygningsmasse kan 
således rummes indenfor både kvadratmetergrænsen og grænsen for antal bygningsenheder, 
idet ejendommens nuværende bebyggelse fremstår samlet og udgør 107 m2.  
 
Endvidere fastsætter fredningsbestemmelserne, at  
 
”…  

Båltænding og benyttelse af udendørs ildsteder forbydes.  
…” 
 
Fredningsnævnet har den 27. februar 2019 afslået at meddele lovliggørende dispensation til 
bevaring af et etableret brændeopvarmet vildmarksbad på ejendommen. Det fremgår af 
nævnets afgørelse blandt andet: 
 
”… 

Opvarmningsinstallationen i det omhandlede vildmarksbad har karakter af en brændeovn og 
må som sådan anses for et ildsted, når henses § 2, nr. 9, i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. 
december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, 
varmekilder m.v. (afbrændingsbekendtgørelsen), der definerer ildsteder som ”flytbare eller 

faste brændeovne, pejse, røgeovne m.v., der fungerer ved afbrænding af tørt, rent træ, 

træbriketter m.v., der ikke er affald.” 

  
Det fredede område har fortrinsvis karakter af strandplantage med mange fritidsboliger, og 
fredningens entydige forbud mod båltænding og benyttelse af udendørs ildsteder har til 
formål ud fra et forsigtighedsprincip at hindre ildløs i det fredede område, som i 
sommerhalvåret benyttes intenst til overnatning og ophold.  
 
Som følge af det anførte og af hensyn til præcedens i det fredede område finder 
fredningsnævnet ikke at burde fravige fredningens entydige forbud mod etablering af blandt 
andet udendørs ildsteder. 

…” 
 
Bornholms Regionskommune har anbefalet det nu ansøgte og anført, at ”det er et forholdsvis 

lille anlæg, at det ligger i tilknytning til huset og at grunden i øvrigt ikke er bebygget til 

”grænsen” for det tilladte. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet det nu ansøgte. 
 
Friluftsrådet har oplyst, at ikke har indvendinger mod det nu ansøgte og dets placering. 
 
Dammegårdsskovens Grundejerforening har oplyst, at man intet har at indvende mod 
udendørs bade opvarmet ved el. 
  
Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af 
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 



Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til, at der etableres et elopvarmet vildmarksbad på 
ejendommen som ansøgt. 
 
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, 
 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.  

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


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 
Dammegårdsskovens Grundejerforening. 
 
 

Henrik Engell Rhod 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Thomas Trøster Højfeldt
Persilllevej 46
2300 København S

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 9968 83 03

bornholmfredningsnaevn.dk
www.fred ningsnaevn .d k
J.nr. FN-BOR-06-2019
Den 29. maj 2019

Overfor &edningsnævnet er der den 27. marts 2019 ansøgt om tilladelse til at opføre et
sommerhus på 79 m2 på ejendommen matr.nr. 12l-æi, Povisker, beliggende Skovf’rvej 10.
3730 Nexø. Projektet er nærmere beskrevet i del materiale, der er sendt til fredningsnævnet.

Ejendommen er markeret på følgende kortudsnit:



Sagens oplysninger

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 9. februar 1967 om fredning
af arealer ved Dueodde som opretholdt ved Naturklagenævnets afgørelse af 29. december
1997. Fredningen går overordnet ud på, at frede og åbne et bælte langs kysten, hvor offent
ligheden frit kan færdes og opholde sig. Dette område afgrænses mod nord af et bælte, der
ligeledes er fredet, og skænnet af dette bælte udstykkes sommerhusgrunde på mindst 2.500
m2. Disse områder afskærmes igen fra landevejen af et fredet bælte. For opførelse af sommer
huse fastsætter fredningsbestemmelserne blandt andet, at der på ejendommen kun må opføres
én enkelt beboelse med ikke over 120 m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal samt ét udhus
med ikke over 30 m2 bebygget areal. Endvidere må bygninger ikke opføres med mere end I
etage med udnyttet tagetage uden kvistvinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80
m regnet fra terræn til den linje, hvor ydet-væg og tagfiade mødes (bortset fra gavltrekanter).
Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige 55 grader. Herudover fastsætter
kendelsen, at tagdækning skal være af mørkegrå farve eller afbrændte røde eller sorte tegl
eller græstørv. Bygninger skal placeres neden for højdepunkter i terrænet på de enkelte
parceller.

Ejendommen har højeste punkter og tætliggende terrænkurver mod ejendommens sydvestlige
hjørne. Den øvrige ejendom er hovedsagligt lavere beliggende. Det ansøgte sommerhus er
projekteret opført umiddelbart nedenfor ejendommens højeste punkt og i det væsentligste i
kote 14,0- 14,5.

Det fremgår af ansøgningen blandt andet:

Sommerhusets projekterede placering er gengivet på følgende udsnit:

Projektet tager udgangspunkt i grunden, både dens geograji og beplantning og sanunenhæng



til strandmarken. I tråd med fredningen har vi ønsket at hele projektet skal være så nænsomt
mod grunden som muligt, detfor har vi valgt et skruefundament, ligesom materialevalg og
huset /brm, aflangt og højt afspejler grunden og skovens former, ned de høje tynde træer.

...der anvendes et særligt skruefundament, som hæver huset 0,6 ni. Dette er valgt da skrue-
fundament er en bæredvgtig losning som betyder at vi ikke vil skulle køre med tunge maskiner
og støbe et betonfimdament. Vi ønsker i videst muligt omfang at bevare den eksisterende be
plantning og i det hele taget gør så lidt indgreb på strandmarkens natur.

I/brbindelse med udviklingen afprojektet har det været et selvstændigt ønske at tage så store
hensyn som muligt til grunden og strandmarkens natur og dermed formålet med fredningen af
området.
Dette har blandt andet betydet, at vi har valgt at huset skulle have et relativt lille “foda/byk”
set iJörhold til de nudige 120 m2, samt at huset er placeret på et specielt skruefundament,
som er et punktfitndament, der er mere skånsomt ved naturen og især træernes rødder. På den
måde kan langt flere af træerne bevares, ligesom der ikke er behovfor store entreprenorma
skiner på grunden iJbrbindelse med støbning affiindament.
Husets placering på grunden er valgt udfra et ønske om at være så skånsom ved grunden som
mulig, så der skal graves, planeres og ryddes så lidt som muligt. Huset er placeret i niveau-
plan 14300. og ligger umiddelbart nedenfor grundens højdepunkt på Ca. 16000, som det også
fremgår afsituationsplanen.
Husets materialer er valgt så huset falder naturligt ind i den omgivende naturforpå den
måde at opnå et hits derfremtræder skånsomt og visuelt diskret placeret i terrænet. Huset
beklædes udvendigt med rå ska rpkantede brædder, der med tiden gråner ligesom husets tag
er et morkt ståltag.
For atfå lys ind på de to hemse i soveværelserne har vi indsat to mindre tagvinduer. Vindu

erne udgør en lille andel afdet samlede tagareal ogforsænkes i niveau med tag/laden så de
ikke kan ses fra offentlig vej ligesom at de ikke kan ses afnaboer.

Fredningsnævnet har den 14. maj 2019 foretaget besigtigelse.

Ansøgeren har anført blandt andet, at en lavere placering af sommerhuset, hvis sommerhuset
eksempelvis placeres længere mod øst på ejendommen, vil indebære, at terrassen ikke vil
være videre anvendelig, da den vil vende ind mod klitskrænten, som udgør ejendommens
væsentligste højdepunkter, og samtidig fratage sommerhuset noget afdagslysindfaldet.
Fredningsnævnet har andetsteds i det fredede område, eksempelvis på ejendommen belig
gende Kjøddtynjan 9 (FN-BOR-07-2017), meddelt tilladelse til på en kuperet ejendom at
opføre et sommerhus umiddelbart nedenfor ejendommens højeste punkt, men fortsat højt på
ejendommen.

Bornholms Regionskommune har som tilsynsmyndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 73,
stk. 1, vurderet,

at huset placeres ganske højt i terrænet på cii gammel klitdannelse og delvis ud over en
forholdsvis stejl skråning. Det er ikke grundens højeste punkt, men dog ganske højt i forhold
til det omgivende terræn. Der etableres terrasser i niveau med husets gzih’. Dvs at især
terrassen mod øst kommer til at ligge temmelig højt over nuværende terræn (ca 2 mj



Det er etfbrholdsvis højt hus (5m medJbrholdsvis hoj tagrejsning, Som står på
punktfundamenter hævet cc 20cm over terræn. Disse /brhold sammenholdt med at huset
placeres højt i terrænet gør at det vil komme til at opleves ganske markant.

Det er en stor grund og det vurderes at der vil være plads til at placere huset mere centralt på
grunden lnvn’ed det vil komme til at ligge længere nede i terrænet, og derved virke mere
diskret og inc/passet i forhold til landskabsforholdenc.

Kommunen har vedrørende projektets ovenlysvinduer vurderet, at vinduerne vil opleves
forholdsvis diskrete i og med, at de er forholdsvis små, nedsænkes i tagfiaden og ikke vil være
meget synlige fra veje og nabogrunde.

Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har tilsluttet sig kommunens vurderinger
og anbefalet, at der meddeles afslag til projektets ansøgte placering.

Der er ikke fremkommet bemærkninger imod, at der monteres ovenlysvinduer som ansøgt i
den sydvendte tagfiade på det projekterede sommerhus.

Miljøstyrelsen har oplyst, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område, og vil efter
Miljøstyrelsens vurdering ikke medfore beskadigelse/ødelæggelse afplantearter eller yngle-
eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Fredningsnævnets afgorelse

Vedr, det azsogtes placering:
Fredningsbestemmelseme giver lodsejere i det fredede sommerhusområde ret til at bebygge
ejendommene med sommerhuse inden for rammer, som fredningsbestemmelserne fastsætter
for sommerhuses størrelse og udfomming, uanset en ejendom måtte frembyde helt særlige
terrænmæssige udfordringer at bebygge.

På denne ejendom er det ansøgte projekteret opført umiddelbart nedenfor ejendommens
højeste punkt, men fortsat på øvrige markante højdepunkter på ejendommen set i forhold til
ejendommens øvrige topografi.

Det vil imidlertid være muligt at opføre det ansøgte nedenfor ejendommens markante højde
punkter. Det ansøgte forudsætter derfor, at der kan meddeles dispensation i medfør af natur
beskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Det er fredningsnævnets vurdering på grundlag afbesigtigelsen, at det ansøgte ved den pro
jekterede placering vil fremstå særdeles markant på ejendommen, for naboejendomme og fra
vejen. På denne baggrund, og da der ikke foreligger oplysninger, som nævnet finder for denne
ejendom kan begrunde en dispensation fra fredningsbestemmelsernes entydige udgangspunkt
for placering af sommerhuse på ejendomme i det fredede område, meddeler nævnet afslag til
det ansøgte for så vidt angår dets placering på ejendommen.

Vedr. oi’cnlvsvinduer:



I medfør af § 50, stk. I i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet dispensation til montering af
ovenlysvinduer i tagfiaden som ansøgt. Nævnet har navnlig lagt vægt på, at ovenlysvinduerne
vil ligge forsænket i den sydvendte tagfiade, at de er forholdsvis små og ikke vil være
iøjnefaldende fra veje og naboejendomme.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Kl agevej ledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fodevareklagenævnet. 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 Fodevareklagenævnets 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 afden 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 finanslbv med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den I.
februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen afklagegebyret på sin hjemmeside
www. naevneneshus . dk.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fodevareklagenævnets
digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om
gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fodeyareklagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis
I) 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, al 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
I) 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, Frilufisrådet, Dansk Ornitologisk Forening og
den lokale grundejerforening.

jJç..Enl Rhod



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 

Ulrik Mark            og           Sean Claxton 
Sørupvej 45 Søndergade 2 stue 
3480 Fredensborg                 3740 Svaneke 

Fredningsnævnet har den 2. juli 2019 fra Bornholms Regionskommune modtaget en ansøg-
ning om tilladelse til ombygning af en maskinlænge og stuehuset på ejendommen matr.nr. 
26a, Povlsker, beliggende ”Lille Gubbegaard”, Dueoddevej 6, 3730 Nexø. Der er endvidere 
ansøgt om lovliggørende dispensation til bibeholdelse af en opført rundbuehal på samme 
ejendom. Projektet og dets påtænkte anvendelse er nærmere beskrevet i det materiale, der er 
sendt til fredningsnævnet.  

Ejendommen er markeret på dette kortudsnit, hvor det fredede område er skraveret: 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 

bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-12-2019
Den 9. oktober 2019

Er behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet med
sagsnr. 19/08410. Klik her for at se afgørelsen.



Sagens oplysninger 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af 
arealer ved Dueodde (Strandmarksfredningen), der for ejendommen fastsætter blandt andet:     

”…

3. På den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med lys grøn farve,

må der ikke ske ændring i den bestående tilstand og ikke finde byggeri sted ud over genop-

bygning og udbygning af bestående landbrugsbygninger efter tegninger godkendt af 

fredningsnævnet efter samråd med fredningsplanudvalget. 

Arealet består hovedsagelig af landbrugsareal.

…” 

Det fremgår af luftfoto fra 1949, at ejendommen oprindeligt har været firlænget. Tilbage af 
den oprindelige bygningsmasse er alene stuehuset og en mindre del af en ældre staldlænge 
mod vest. Øvrige længer er på et ikke nærmere oplyst tidspunkt nedrevet og erstattet af en 
markant maskinlænge, opført i rød- og hvidmalede stålplader. Der har ved maskinlængens 
nordøstre hjørne været placeret en husstandsvindmølle, som dog er nedtaget i forbindelse med 
den aktuelle ombygning. 

Fredningsnævnet har den 18. september 2019 foretaget besigtigelse, hvorunder det kunne 
konstateres, at ombygningen af maskinlængens ydre allerede var udført. Ombygningen sås 
udført i overensstemmelse med beskrivelserne i byggeansøgningen og dennes tegninger. Her-
under sås stuehusets tag allerede omlagt og kviste monteret som beskrevet og skitseret i byg-
geansøgningen og dennes tegninger. Vinduerne i stueetagen var under udskiftning fra danne-
brogsvinduer til de i byggeansøgningen beskrevne vinduer, og et terrassevinduesparti i stue-
husets vestgavl var etableret. Rundbuehallen sås tjene som oplag for blandt andet byggemate-
rialer.  

Bornholms Regionskommune har i et brev af 2. juli 2019 og på besigtigelsen anført, at kom-
munen ved en besigtigelse den 25. april 2019 kunne konstatere at ombygningen allerede var 
foretaget, og at der var opført en rundbuehal mod nordvest. Hallen var der ikke ansøgt om.  
Ansøgers rådgiver har efterfølgende oplyst kommunen om, at rundbuehallen er på 5x9m og 
skal bruges til oplag af haveredskaber, byggemateriale, havemøbler m.m.  Ejendommen ligger 
i udkanten af det fredede område.  Fredningsnævnet har tidligere givet tilladelse til opførelse 
af en husstandsvindmølle i tilknytning til maskinlængen på ejendommen. Ejendommen ligger 
et stykke fra landevejen, men også ganske åbent og synligt i landskabet. Kvistene og de man-
ge store vinduespartier i maskinlængen vurderes ikke at falde naturligt ind i byggestilen for 
området i øvrigt og vil kunne virke dominerende. Især om aftenen, hvis der er lys i alle vindu-
erne. Hvis Fredningsnævnet kan godkende det ansøgte vil kommunen efterfølgende behandle 
sagen i forhold til øvrig lovgivning, herunder landzonebestemmelser og bygningsreglementet. 
Kommunen har endvidere oplyst, at ejendommen er under udstykning, hvorved ejendommen 
reduceres til 2 ha og ikke længere vil være en landbrugsejendom i henhold til planloven. For 
så vidt angår rundbuehallen, har kommunen vurderet, at også denne bygning er placeret på et 
areal, der er omfattet af fredningen. 

Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har på besigtigelsen anført blandt andet, at 
man ikke kan anbefale, at der meddeles dispensation til de ansøgte og gennemførte ombyg-
ninger samt opførelse af en rundbuehal, da hverken kviste, den ombyggede maskinlænge eller 



rundbuehallen i sit udtryk passer ind i miljøet i det fredede område, idet kvistene navnlig er 
for dominerende i sit udtryk i forhold til ejendommens  bygningsmasse, og da den ombyggede 
maskinlænge med sine markante vinduespartier fremstår fremmedartet og giver mulighed for 
et markant lysudfald i det omgivende åbne landskab. Hertil kommer, at en dispensation til 
ombygningen vil kunne danne uheldig præcedens for fremtidige ombygninger og byggerier i 
det fredede områdes åbne land. Begge organisationer har på besigtigelsen udtrykt undren 
over, at byggeriet er igangsat og for en stor del tilendebragt uden at der foreligger fornødne 
tilladelser til hverken ombygningerne eller rundbuehallens opførelse.   
 
Miljøstyrelsen har i en mail af 6. august 2019 til fredningsnævnet vurderet, at ejendommen 
ikke er omfattet af Natura 2000. Miljøstyrelsen har desuden vurderet det ansøgte i forhold til 
habitatdirektivets bilag IV og vurderet, at det ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområder i det naturlige udbredelsesområde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 
eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5. 
 
Ansøgeren har i et skriftligt indlæg indgivet efter besigtigelsen anført blandt andet, at ombyg-
ningen er i overensstemmelse med byggeretten i BR18 (§§ 168-186) og med Planlovens §36 
stk. 1 nr. 10, hvorefter til- og ombygning af helårshus - hvorved husets samlede bruttoetage-
areal ikke overstiger 500 m² - ikke forudsætter landzonetilladelse. Ansøgeren har opfattet 
fredningen primært som en landskabsfredning, der skulle sikre de landskabelige værdier i 
området og sikre offentlighedens adgang, og har ikke været opmærksom på, at fredningen 
også omfattede alle forandringer i eksisterende bebyggelse. Med hensyn til stuehuset er for-
målet med ombygningen at ændre status til flexbolig (feriebolig, privat og til udlejning). Stue-
huset agtes indrettet som én samlet bolig, hvorefter tagetagen og stueetagen fortsat vil udgøre 
én enhed, dog således, at førstesalen kan indrettes til værelsesudlejning i forbindelse med 
Bornholms store arrangementer. Stuehuset er renoveret med nye vinduer, nyt tag samt kviste 
og ovenlysvinduer. Taget er udført som oprindeligt uden udhæng på gavle. Facader og gavle 
står fortsat i blank mur. Murkrone er reetableret ligeledes i blank mur. Karnap er tilbageført 
med zinktag. Da stuehuset vil blive anvendt primært i sommerhalvåret, vurderes lysudfald at 
være begrænset. Ændringen af stuehuset består af etablering af tre kviste på sydvendt facade. 
Kviste er tilstræbt et udseende svarende til husets oprindelige udtryk, tidsalder og arkitektur. 
Kviste er samtidigt udført i samspil med oprindelig karnap. Hvide plastvinduer er nedtaget og 
erstattet med smalsprossede ensartede vinduer malet i koksgrå nuance for igen at sikre et 
roligt og ensartet udseende, og skorsten er reetableret. På nordvendt tagflade er monteret to 
kviste. Der etableres samtidig otte bevaringsvinduer placeret som oprindelige ovenlys. Der er 
ikke etableret ovenlysvinduer på tagflade mod offentlig vej. Med hensyn til maskinlængen 
anvendes denne fortsat primært til oplag af maskiner / garage og lejligheds til hobbyformål og 
som aktivitetsrum. Ledhejseporte er bevaret. Isætning af vinduespartier er udført med ønsket 
om at skabe et lyst og venligt rum, samt at spare på strømmen og det elektriske lys. Inspira-
tionen til ombygningen og det nye arkitektoniske udtryk stammer fra Madkulturhuset på Mel-
stedgård - Landbrugsmuseum, som udtrykker Bornholms nye nordiske identitet. Maskinlæng-
en var før ombygning udført i stål med hvid maling, der skallede af. I forbindelse med om-
bygningen er bygningen beklædt med vandret hardiplank i sort og fremstår således med matte 
overflader med væsentligt mindre glans og genskin end de tidligere stålplader. Vinduer og 
porte er ligeledes udført med sort heldækkende farve for at sikre et ensartet udseende. Ansøg-
eren ønsker at udskifte eternittag på maskinlænge til samme tagbeklædning som på stuehus 
for at sikre et ensartet udtryk. Brugen af bygningen vil primært være henlagt til de lyse timer, 
hvorfor lysudfald fra maskinlængen forventes at være begrænsede. For alle vinduer i maskin-
længen er etableret gardiner. Længen er desuden placeret meget tæt på fredningens østlige 
afgrænsning, hvorfor eventuelt lys fra bygningen kun i meget begrænset omfang vil berøre 



fredede områder. For så vidt angår rundbuehallen skal den anvendes til opbevaring af mate-
rialer og maskiner. Hallen er placeret ved siden af et gammelt fundament og erstatter nogle 
gamle - nu nedrevne skure. Fredningsnævnet har tidligere givet tilladelse til en husstands-
vindmølle opført i tilknytning til maskinlængen. I forbindelse med ombygningen er vindmøl-
len fjernet, da den var alt for larmende og skæmmende og udgjorde en væsentlig forringelse 
af de landskabelige værdier. Selvom ejendommen ligger et stykke fra landevejen, er den 
ganske åben og synlig i landskabet. Der er ved placering af kviste og valg af materialer og 
farver taget udgangspunkt i den stedlige byggetradition, for at kvistene vil falde naturligt i 
både stuehusets oprindelige arkitektoniske udtryk og den omliggende oprindelige byggestil. 
For at gøre kvistene endnu mindre synlige males alle lyse partier i en grå farve. I længen på-
tænkes etableret lamelgardiner, således at det ikke er muligt at kigge ind om aftenen, ligesom 
lysudfaldet minimeres. Hos mange naboer er opsat meget kraftig udendørsbelysning, hvilket 
er nødvendigt, når man har en landbrugsbedrift. Genskin kan muligvis fjernes ved hjælp af en 
mat foliering. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
ad. maskinlængen: 

Af fotos fra blandt andet Kultur og Miljøatlas 2000 og Cowi vejfoto fra 2016 fremgår, at 
længen indtil ombygningen har fremstået som en almindelig forekommende landbrugs-
maskinlænge med ledhejseport og med ingen eller få vinduer. I forbindelse med ombygningen 
er samtlige bygningssider erstattet af bygningssider, der overvejende udgøres af store vin-
duespartier fra sokkel og næsten til tagudhæng.  
 
Fredningsnævnet finder, at maskinlængen ved ombygningen har fået et udseende, der er 
markant forskellig fra længens hidtidige udseende, navnlig som følge af den omfattende 
anvendelse af vinduesflader, der vil indebære, at længen efter ombygningen kan forventes at 
påvirke det omgivende landskab uhensigtsmæssigt på grund af muligheden for et markant 
lysudfald fra samtlige bygningssider, herunder mod det fredede område. På denne baggrund, 
og da længen sammen med resten af ejendommens bygningsmasse med sin placering på et 
højtliggende og åbent areal har en markant placering i det fredede landskab, finder frednings-
nævnet ikke at kunne meddele dispensation fra fredningsbestemmelsernes forbud mod æn-
dringer i den bestående tilstand til den foretagne ombygning af maskinlængen for så vidt 
angår ombygningens omfattende brug af store vinduesflader, jf. fredningskendelsens pkt. 3 på 
kendelsens side 15, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 5. Den omstændighed, at frednings-
bestemmelserne forudsætter hensyntagen til, at bygninger i det fredede område fortsat bør 
kunne anvendes i en landbrugsmæssig drift, kan ikke føre til et andet resultat. Det bemærkes 
herved, at ejendommen i forbindelse med en aktuel udstykning ikke længere vil have status af 
landbrug, og at ansøgeren har oplyst, at ejendommen fremover forventes anvendt som flex-
bolig.  
 
ad. stuehuset: 

Stuehuset har indtil ombygningen af tagfladen ikke haft kviste i den sydvendte tagflade mod 
landevejen, men alene et par mindre tagvinduer. I forbindelse med ombygningen er der i tag-
fladen mod både nord og syd monteret i alt fem markante kviste, heraf tre kviste i den syd-
vendte tagflade. Kvistene i den sydvendte tagflade er dimensioneret og monteret uden hen-
syntagen til symmetri i forhold til en markant karnap. Samtidig er tagfladen ændret fra røde til 
sorte tagsten. 
 



Fredningsnævnet finder, at ombygningen af tagfladen indebærer en markant ændring af 
ejendommens fremtræden i det fredede område, navnlig som følge af kvistenes størrelse, 
udformning og placering i særligt den sydvendte tagflade, der vender mod det fredede 
område. På denne baggrund, og da stuehusets sydvendte tagflade sammen med resten af 
ejendommen indtager en markant placering i det åbne fredede landskab og er beliggende med 
direkte indsyn fra landevejen, der udgør den offentlige hovedfærdselsåre gennem det fredede 
område, finder fredningsnævnet ikke at kunne meddele dispensation fra fredningsbestemmel-
sernes forbud mod ændringer i den bestående tilstand til den foretagne ombygning af stuehu-
sets tagflade, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 5. 
 
Fredningsnævnet har ingen bemærkninger imod udskiftningen af stuehusets vinduer i øvrigt 
og etableringen af et terrassedørparti i stuehusets vestgavl.  
 
ad. rundbuehallen: 

Fredningsnævnet ligger i overensstemmelse med kommunens vurdering til grund, at rundbue-
hallen er opført på et areal, der er omfattet af fredningen. Da ejendommen efter udstykning 
ikke vil have status af landbrugsejendom, og da fredningsnævnet finder, at hallens funktion 
som oplag for haveredskaber, byggematerialer, havemøbler og andre effekter uden landbrugs-
relateret formål kan opfyldes af maskinlængen, finder fredningsnævnet ikke grundlag for at 
meddele dispensation fra fredningsbestemmelsernes forbud mod ændringer i den bestående 
tilstand til bibeholdelse af den opførte rundbuehal, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 5. 
 
Samlet følger det af ovenstående, at fredningsnævnet ikke meddeler lovliggørende dispensa-
tion til den udførte ombygning af maskinlængen og stuehusets tagflade samt opførelsen af 
rundbuehallen. 
   
Nævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Nævnet bemærker, at ansøgerens forslag til ændringer og foranstaltninger, der kan lovliggøre 
ombygningerne, skal indgives til kommunen som tilsynsmyndighed, der vurderer om de skal 
forelægges nævnet til godkendelse.   
 
 
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/


FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Kurt Tranberg Madsen
Gartnervænget 3
3760 Gudhjem

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 99 6883 03

bornholmfredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-BOR-14-201 9
Den 2. oktober 2019

Ved brev modtaget den 5. august 2019 har De anmodet fredningsnævnet om genoptagelse af
nævnets afgørelse af 21. februar 2014 i sagen FN-BOR-23/20 13 vedrørende ejendommen
matr.nr. l2lacm, Povlsker, beliggende Fjælstaunijn 3, 3730 Nexø, således at det bliver muligt
at beholde et udhus på 12,71 m2 på ejendommen også efter Deres affiændelse af ejendommen.
De har til støtte for anmodningen principalt anført, at udhuset ikke bør medregnes som følge
af Bygningsreglementets bestemmelser om mindre udhuse, subsidiært at udhuset sammen
med sommerhuset alene måler 148,70 m2, når fraregnes tagudhæng med et fremspring på
højest 0,5 m.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om lovliggørende dispensation til bibeholdelse af
henholdsvis et udhus og et solvarmeanlæg på ejendommen matr. nr. 12l-acm Povlsker,
beliggende Fjælstaunijn 3, 3730 Nexø. Udhuset og solvarmeanlægget er nærmere beskrevet i
det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.

Sagens oplysninger

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9.
februar 1967 vedrørende fredning af arealer ved Dueodde (Dueoddefredningen).

Ejendommen er markeret på nedenstående kortudsnit:

Det fremgår af fredningsnævnets afgørelse af2l. februar 2014 blandt andet:



Fredningskendelsen fastsætter blandt andet, at”... på hver særskilt matrikuleret grund må kitti
opføres én enkelt beboelse med ikke over 120 m2 og ikke under 35 m2 areal, samt ét udhus med
ikke over 30 nz2 bebygget areal.” Herudover fastsætter fredningskendelsen blandt andet, at
“tagdækning skal være afmorkegråfan’e eller afbrændte rode eller sorte tegl eller græston”.

Efter fredningsnævnets mangeårige faste praksis kan der på hver ejendom i fredningsområdet i
stedet opføres en samlet bebyggelse på 150 m2. I overensstemmelse hermed meddeltes i 1991
dispensation til at opføre et 150 m2 sommerhus på ejendommen på vilkår, at ejendommen ikke
måtte bebygges yderligere.

Det omhandlede fritstående udhus måler 3,10 x 4,10 m.

For så vidt angår fredningens bestemmelser om tagbeklædning, har fredningsnævnet siden 2009
meddelt dispensationer til oplægning af solvarmepaneler på vilkår, solpanelet monteres i
plant niveau med taget, solpanelet placeres i tagets længderetning, solpanelets maksimale
areal udgør 2,0 m2, at solpanelet monteres således, at ingen del af solpanelet er monteret mere
end 3 m over husets fimdamentslinie, og at solpanelets ramme holdes i en mørk ikke
reffekterende farve.

Solvarmeanlægget på sommerhusets tag består af 4 paneler på 1,40 x 2,00 m.

Fredningsnævnet har den 18. november 2005 meddelt ansøgeren afslag på lovliggørende
dispensation til bibeholdelse af en carport på ejendommen. Fredningsnævnets afslag blev den
22. november 2016 stadfæstet afNaturklagenævnet. Det fremgår af fredningsnævnets afgørelse
blandt andet: “Under besigtigelsen den 9. november 2005 konstateredefredningsnævnet
endvidere, at derpå ejendommen er opført etfritliggende udhus “. Denne konstatedng er ikke
behandlet nærmere i nævnets afgørelse, og kommunen har som tilsynsmyndighed ikke reageret
overfor ansøgeren før et høringsbrev den 25. juni 2013.

Fredningsnævnet har i denne sag foretaget besigtigelse den 19. februar 2014. Under besigtigelsen
har ansøgeren oplyst blandt andet, at der ved overtagelsen af ejendommen stod et brændeskur,
som han umiddelbart lod erstatte af udhuset. Han har brug for udhuset til opmagasinering af
havemøbler og lignende. Solvarmeanlægget er for 6-7 år siden oplagt uden dispensation fra
fredningen. Han mente ikke, at dispensation var påkrævet. Solvarmeanlægget anvendes
udelukkende til opvarmning af vand i ejendommens indendørs swimmingpool. Resten af
ejendommen er elopvannet.

Bornholms Regionskommune har anbefalet, at der ikke meddeles lovliggørende dispensation til
bibeholdelse afudhuset, idet ejendommens samlede bebyggede areal herved vil overstige 150 m2.
Kommunen har anbefalet, at der meddeles lovliggørende dispensation til bibeholdelse af
solvarmeanlægget.

Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet, at der ikke meddeles lovliggørende
dispensationtil bibeholdelse af det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse

Ad udhuset:
Efter fredningskendelsens klare bestemmelser om bebyggelse samt fredningsnævnets mangeårige
og faste praksis, hvorefter der alene meddeles dispensation fra kendelsens bestemmelser om
bebyggelse, såfremt en samlet bebyggelse på ejendommen ikke overstiger 150 m2, må der som
udgangspunkt meddeles afslag til det ansøgte.



Da udhusets tilstedeværelse på ejendommen imidlertid har været kendt af tilsynsmyndigheden i
forbindelse med en anden fredningsafgørelse i 2005 vedrørende ejendommen uden at
tilsynsmyndigheden har reageret herpå før 2013, finder nævnet undtagelsesvist og uden præjudice
for øvrige lodsejere i det fredede område at måtte meddele ansøgeren dispensation til bibeholdelse
afudhuset, sålænge ansøgeren ejer ejendommen, på følgende nærmere vilkår:

• At udhusets udseende overholder fredningskendelsens bestemmelser om materiale- og Carvevalg.
• At udhuset ikke ombygges udover, hvad en eventuel overholdelse af fredningskendelsens

bestemmelser om materialevalg måtte kræve.
• Dispensationen bortfalder ved udhusets eventuelLe undergang, f.eks. som følge af brand, storm,

hærværk m.m.
• Dispensationen bortfalder senest ved ansogerens athændelse af ejendommen.

[. . •1

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Af fredningsnævnets tilladelse af 6. november 1991 til ejendommens daværende ejer fremgår
blandt andet:

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejendom matr.nr. 12l-acm
Poulsker, beliggende Fjälstaunijn 3, at opføre et 150 m2 stort sommerhus.
[. .
I den anledning skal fredningsnævnet herved i medfør af naturfredningslovens § 34 meddele
tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i overensstemmelse med den indsendte tegning og
beskrivelse, idet nævnet finder, at tagdækningen opfylder de hensyn, der har været afgørende
for kendelsens bestemmelser herom samt på vilkår, at der ikke opføres yderLigere bebyggelse på
ejendommen.

Kommunen har den 20. august 2019 til anmodningen om genoptagelse af nævnets afgørelse
af2l. februar 2014 bemærket:

Fredningsnævnets praksis i liguende sager har været, at der ikke meddeLes dispensation til
bebyggelse ud over de l50m2. Bornholms Regionskommune kan anbefale at denne praksis
fastholdes.

Det er kommunens vurdering at fredningskendelsens bestemmelser og måden at beregne
bebygget areal på gælder uanset at bestemmelserne kan være anderledes eller mere restriktive
end i bygningsreglementet.

Beregningen af hvad der regnes som bebygget areal indenfor Strandrnarksfredningen er fastslået
af Naturklagenævnet.

I en tidligere afgørelse vedrørende en carport på denne ejendom udtaler Naturklagenævnet
desuden:
“Der ses herefter ikke at være forhold, der kan føre til en tilsidesættelse af fredningsnævnets
vurdering af det ansøgte, hvorefter fredningsnævnet har fundet, at der ikke imod
fredningskendelsens klare bestemmelse og fredningsnævnets mangeårige og faste praksis, om
alene at meddele dispensation til bebyggelse, såfremt den samlede bebyggelse på ejendommen
ikke overstiger 150 m2 og er sammenhængende.”



Husets tagudhæng er ikke medregnet i de 150m2. Ved en omtrentlig opmåling ud fra luftfoto
ses, at hvis man regner udhænget med (altså tagfiaden), bliver sommerhuset på over I 70m2.

Miljøstyrelsen har ved mail af 20. september 2019 henholdt sig til en udtalelse af 23. januar
2014 fra det daværende Naturstyrelsen. Det fremgik af udtalelsen blandt andet:

Bornholms Regionskommune har redegjort for de fredningsmæssige forhold, herunder
indholdet af den deklaration ejendommen er omfattet af.

Kommunen henviser i den forbindelse til, at der i forbindelse med, at der blev meddelt
dispensation til opførelse af sommerhuset på ejendommen blev stillet vilkår om, at der ikke blev
bygget yderligere på ejendommen.

Endvidere henviser Bornholms Regionskommune til den klare praksis fredningsnævnet har for
behandling af ansøgninger om bebyggelse i området.

Ejendommen
Oplysninger om ejendommen ifølge BBR:

• Sommerhus
• Areal 2665 m2
• Samlet boligareal 150 m2

Det fremgår således ikke af BBR, at der skulle være yderligere bygninger på ejendommen.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningsnævnet lægger i overensstemmelse med nævnets tilladelse af 6. november 1991 og
kommunens udtalelse af 20. august 2019 til grund, at sommerhuset på ejendommen måler 150
m2 uden tagudhæng. Fredningsnævnet finder herefter ikke grundlag for at genoptage nævnets
afgørelse af2l. februar 2014 i sagen FN-BOR-23/2013, men henholder sig til afgørelsen og
dens begrundelse.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Klagevejledning

Eventuel klage over denne afgørelse skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen 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 fristen 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 afklagegebyret 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 rar helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klageffist, 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 ikice, 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 Omitologisk Forening.
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FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM Damgade4A
3700 Rønne
Tlf. 99 68 83 03

bornhoImfredningsnaevn.dk
Kurt Tranberg Madsen www.fredningsnaevn.dk
Gartnervænget 3 J.nr. FN-BQR-21-2019
3769 Gudhjem Den 20. januar 2020

Ved mail af 18. december 2019 har De anmodet fredningsnævnet om at genoptage nævnets
afgørelse af2l. februar 2014 i sagen FN-BOR-23/2013 vedrørende ejendommen matr.nr.
l2lacm. Povisker, beliggende Fjælstaunijn 3,3730 Nexø, med henblik på, at et udhus på
12,71 m2 kan bibeholdes efter Deres afliændelse af ejendommen.

I forbindelse med en tilsvarende anmodning modtaget den 5. august 2019 har
fredningsnævnet den 2. oktober 2019 ikke ffindet grundlag for at genoptage nævnets afgørelse
af2l. februar 2014, men har henholdt sig til afgørelsen og dens begrundelse.

Deres mail af 18. december 2019 var vedhæftet et dokument i en filtvpe. som nævnet ikke
kunne åbne læsbart. Ved mail af 10. januar 2020 har De indgivet dokumentet i et for nævnet
læsbart format.

Det fremgår af dokumentet blandt andet:

[...]min tidligere arbejdskollega, har fortalt mig, at Ca. — 12 huse, på adresserne lige
rundt om mit sommerhus, faktisk overstiger arealbegrænsningenpå 150 in Begrundelsen
Jör, at der er givet dispensation i disse tilfælde, et at Nexø Kommune i 1998 fejlagtigt skulle
have meddelt bygherren byggetilladelse. På daværende tidspunkt, har Kommunen
fonnegentlig anvendt regler, hvor titan ikke medregnede alle overdækkede arealer i det
bebyggede areaL Dette forhold bliver forst slået endeligfastpr. 22. maj 2007, hvor
Naturklagenævnet — dog ikke enstemmigt — bestemmer, at alt overdækket bebyggelse skal
medregnes under de 150 ni2.

Desitagtet, kan det ahsåfastslås at der er huse tiied et større bebygget areal end mit inkL
udhus, som har opnået dispensationfra Fredningsbestemmelsen vedr. Strandmarken. Jeg har
tidligere meddelt Fredningsnævnet, at jeg, dajegforespurgte samme Nexø Kommunes
Tekniske Forvaltning, fik den besked, atjegfrit kunne fjerne det allerede eksisterede udhus,
og bygge et nyt, Desværre fikjeg aldrig denne tilladelse på sh’tfi.

Det kan ikke undgås, at det virker &ænkende på ens rets-folelse, at ikke alle behandles på
lige fod

Grunden til, at jeg er noget vedholdende i denne sag, er, at hvis udhuset fjernes, vil en
fre,ntidig ejet’ være nødsaget til at finde alternativ opmagasinering til alt udendørs materiel —



eller lade det stå ude om vinteren — selvfølgelig. Der er ikke plads indenfor grundet husets
indretning.

Fredningsnævnet skal henholde sig til afgørelserne af 21. februar 2014 og 2. oktober 2019 og
begrundelseme heri. Den omstændighed, at daværende Nexø kommune på et tidspunkt
angiveligt har udarbejdet fej lagtige beregninger til brug for dispensations- og
byggesagsbehandlingen i relation til andre sommerhuse i området kan ikke føre til et andet
resultat.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Kopi af dette brev er sendt til Miljøstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks
Naturfredningsforening, Foreningen Bornholm, Frilufisrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

Med venlig hilsen

HenjikEngell Rhod



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Anja Hauschild Engelhardt 
Korsdalsvej 80B 
2610 Rødovre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 31. oktober 2019 ansøgt om tilladelse at opføre et 
sommerhus på ejendommen matr.nr. 121-sa, Povlsker, beliggende Gubbegårdsvejen 21, 3730 
Nexø. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 
 
 
 
 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-18-2019  
Den 8. januar 2020 



Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 9. februar 1967 om fredning 
af Strandmarken. Det fremgår af fredningsbestemmelserne blandt andet: 
 
”… 
b) På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke over 120 

m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal samt et udhus med ikke over 30 m2 bebygget areal. 

Udhus må ikke opføres før beboelsesbygning. 

[…] 

e) Bygninger skal holdes mindst 10 m fra midten af den eller de tilstødende veje, hvor større 

byggelinjeafstand ikke er bestemt og mindst 5 m fra nabo skel eller sommerhusområdets 

begrænsning. 

 

f) Bygninger må ikke opføres med mere end l etage med udnyttet tagetage uden kvistvinduer 

og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m regnet fra terræn til den linie hvor ydervæg 

og tagflade mødes (bortset fra gavl trekanter). Tagets vinkel med det vandrettet plan må ikke 

overstige 55 grader bygninger skal placeres neden for højdepunkter i terrænet på de enkelte 

parceller. 

 

g) Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller 

græstørv. Bygninger med tage af strå eller andet lige så let antændeligt materiale kan ikke 

opføres. 

 

h) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarver (okker, terra di sienna, 

umbra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers 

blanding. Til døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele er også andre farver 

tilladt. 

 

j) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på stedet forekommende 

vækster eller af højst 1,80 m højt umalet raftehegn kan anbringes i umiddelbar tilknytning til 

og inden for 10 m fra bebyggelsen og sammen med denne indesluttende et ubebygget areal på 

højst 100 m2. På grundene må i øvrigt kun foretages spredt beplantning med de på stedet 

naturligt forekommende vækster. Karakteren af den eksisterende bevoksning i området (gran, 

fyr, lyng) skal stedse bevares. 
…”  
 
Det fremgår af sagen blandt andet, at projektets facader er højere end fastsat i frednings-
bestemmelserne. På grund af ejendommens skrånende terræn varierer disse højder noget. 
Nordfacaden bliver på knap 3 m fra terræn til tagets overside. Sydfacaden, der er den højeste, 
bliver på ca. 3,70 m fra terræn til tagets overside. Husets skrånende tagflade strækker sig ud 
over terrassen og bliver på det højeste sted knap 4 m fra terræn til tagfladens overside. 
Tagbeklædningen er projekteret udført med sort tagpap. 
 
Fredningsnævnet har den 6. januar 2020 foretaget besigtigelse. 
 
Bornholms Regionskommune har vurderet, at det ansøgte kræver dispensation fra 
fredningsbestemmelserne vedrørende facadehøjde og tagbeklædningens farve. 
 
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har af hensyn til risiko for præcedens 



udtalt principiel betænkelighed mod, at der meddeles dispensation til at fravige navnlig 
fredningsbestemmelserne om facadehøjde. 
 
Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderet, 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. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet dispensation til udførelse af 
projektet med facadehøjder og tagbeklædning som ansøgt. 
 
For så vidt angår projektets facadehøjde, har fredningsnævnet nærmere lagt vægt på, at 
fredningsbestemmelserne efter deres ordlyd og fast praksis fastsætter, at facadehøjden skal 
måles fra terræn til tagets underside, hvilket indebærer, når tagets tykkelse fratrækkes, at 
nordfacadens højde må anses for at opfylde fredningsbestemmelserne. For så vidt angår 
sydfacaden finder nævnet efter en samlet vurdering af grundens størrelse og terræn samt 
projektets afstand til naboer mod nord, øst og vest, afstand til vej og bevoksning mod vej og 
naboejendomme, at der uden præcedens for øvrige ejendomme i området kan meddeles 
dispensation til den projekterede taghøjde ved sydfacaden og terrassen.   
 
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, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 

http://www.naevneneshus.dk/


 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/


FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Oliver Gesche
Enrumdammen 8
2950 Vedbæk

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 99 68 83 03

bornhoLmfredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-BOR-03-2020
Den 11.februar 2020

Overfor fredningsnævnet er der den 7. februar 2020 ansøgt om forlængelse af nævnets
dispensation af 22. maj 2017 til opførelse af et sommerhus som en samlet bebyggelse på 150
m2 fordelt på 108 m2 beboelse, 7 m2 skur og 35 m2 overdækket terrasser på den ubebyggede
ejendom matr.nr. 121-amo, Povlsker, beliggende Kjoddtynjan 9, 3730 Nexø.

Ejendommen er omfattet afOver&edningsnævnets kendelse af 9. februar 1967—
Strandmarksfredningen.

Ejendommen er markeret på dette kortudsnit:

Sagens oplysninger

Det fremgår af nævnets afgørelse af 22. maj 2017 blandt andet:



Fredningskendelsen giver ejere afudstvkkede sommer/i usparce iler i det fredede
område ret til at bebygge de pågældende parceller, uanset en parcel som den
omhandlede måtte frembyde h elt særlige terrænmæssige ud/brdringer at bebygge.

Nævnet har detfor i ajoreisen af26. august 2015 i relation til det dengang
foreliggende projekt meddelt dispensation fra fredningskendelsens bestemmelser om
blandt andet fricadehøjdefår at muliggøre et byggeri, der udfra en samlet vurdering
afbådefredningskendelsensformål, kendelsens øvrige bestemmelser om bebyggelse
og ejendommens helt særlige terrænforhold ville belaste det fredede område visuelt
mindre, end hvis fredningskendelsens samtlige generelle bestemmelser om
sonimerhusbebyggelsers udformning skulle følges.

I relation til det nu foreliggende projekt, der også er placeret nedenfår ejendommens
højeste punkt, finder nævnet, at dette projekt ved sin udfbrnming, materialevalget og
indpasningen i ejendommens terræn og bevoksning indtager en i terrænet mere skåmi
som og visuelt endnu mere diskret placering i det fredede område end det projekt,
som nævnet meddelte dispensation til ved afgørelsen af26. august 2015. Afhensyn til
oplevelsen afejendommens terræn og naturligt forekommende skovagtige bevoks
ningfinder nævnet det ikke hensigtsmæssigt at sænke projektet ca. en meter i ter
rænet som foreslået afFrilu/isrådet under besigtigelsen.

Som følge afdet anførte og under samtidig iagttagelse afnævnets mangeårige og
faste dispensationspraksis for så vidt angår bygningers areal og antal på sommer
husparcellerne i det fredede område, meddeler nævnet i.medfor af’ 50, stk. 1 i
naturbeskyttelsesloven, dispensation til det foreliggende projekt påfølgende vilkå,ç

at sommerhuset efter projektets udførelse fremstår som en samlet bebyggelse i
overensstemmelse med projektbeskrivelsen i ansøgningen,
ti ejendommen ikke bebygges yderligere,
at der på ejendommen ikkefældes skovagtig bevoksning udover, hvad projektets
etablering måtte nødvendiggore,
at der fremover ikke fældes skovagtig bevoksning på ejendommen, ej heller indenfor
10 meterfra beboelsesbygningen, medmindre almindelig naturpleje og
beboelsesbygningens bevarelse måtte nødvendiggøre fældning. og
at adgangen til beboelsesbygningen alene sker ad en tramnpesti fra et mindre
parkeringsarealfoi ejendommen placere? ved skellet mod offentlig vej. -

Samtidig med denne afgørelse tilbagekalderfredningsnævnet afgørelsen af26. august
2015.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før
klagefristen er udløbet, eller behandling afcii eventuel klage måtte være afsluttet.
Det fålger endvidere afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf § 66, stk 2, at
tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.



Nævnets afgørelse blev ikke påklaget.

Det fremgår af den aktuelle ansøgning, at det var lodsejerens plan at påbegynde byggeriet i
foråret 2020, men at salget af en anden fast ejendom, der skal finansiere byggeriet, endnu ikke
er gennemført. Lodsejeren har ikke planer eller intentioner om at foretage ændringer i
projektet, som dispensationen af 22. maj 2017 angår.

Tilsynsmyndigheden Bornholms Regionskommune har oplyst, at man ikke har bemærkninger
til det ansøgte.

Miljøstyrelsen har forud for nævnets afgørelse af 22. maj 2017 vurderet, at projektet ikke ville
medføre beskadigelse/ødelæggelse afplantearter eller yngle- eller rasteområder for de
dyrearter, der fremgår afhabitatdirektivets bilag IV.

Fredningsnævnets afgørelse

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation på ny
til opførelse af det projekt, som nævnet ved afgørelse af 22. maj 2017 meddelte dispensation
til opførelse af. Vilkårene for dispensationen af 22. maj 2017 gentages.

Fredningsnævnets afgørelse er truffet af nævnets formand, jf. § 10, stk. 5 i bekendtgørelse nr.
842 af27.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.

Klagevej ledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtort, 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. Klageffisten udløber ved midnat på dagen for
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fri
stewtil 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 lonindeks 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 afklagegebyret 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 ogleller 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 Fodevareklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, feks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager
har haft et afgorelsesudkast i partshøring.

Modtagere af denne afgørelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks
Naturfredningsforening, Foreningen Bornholm, Frilufisrådet og Dansk Ornitologisk Forening.



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Philip og Mette Hansen
Fuglevænget 6
5320 Farum

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 99 6883 03

bornholm@fredningsnaevn.dk
www.fred ningsnaevn .dk
J.nr. FN-BOR-i 5-2020
Den 14. juli 2020

Overfor fredningsnævnet er der den 19. juni 2020 ansøgt om tilladelse at opføre et
sommerhus på ejendommen matr.nr. 121æ1, Povlsker, beliggende Vallehusvej 6,3730 Nexø.
Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets afgørelse af 9. februar 1967 om fredning
af Strandmarken ved Dueodde. Det fremgår af fredningsbestemmelseme blandt andet:

b,) På hver særskilt matrikuleret grund må kini opføres en enkelt beboelse med ikke over 120
m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal samt et udhus med ikke over 30 m2 bebygget a,-eaL
Udhus må ikke opføres for beboelsesbygning.

fi Bygninger må ikke opfores med mere end I etage med udnyttet tagetage uden kwistvinduer
og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m regnet fra terræn til den linie hvor ydervæg og
tagfiade mødes (bortset fra gavl trekanter,). Tagets vinkel med det vandrettet plan må ikke

Ejendommen er markeret på dette kortudsnit:

Sagens oplysninger



overstige 55 grader bygninger skal placeres nedenfor højdepunkter i terrænet på de enkelte
parceller.

g) Tagdæk7iing skal være afmorkegråfan’e eller afbrændte rode eller sorte tegl eller
græstoiw. Bygninger med tage afstrå eller andet lige så let antændeligt materiale kan ikke
opføres.

4) Ydre bygningssider skalfremtræde ifan’er dannet afjordfan’er (bkker, terra cli sienna,
umbra, engelskrodt, italienskradt, dodenkop eller hvidt, sort eller ved de nævnte fan’ers
blanding. Til døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele er også andrefarver
tilladt.

j,) Grundene må ikke hegnes. Læhegn iform af levende hegn afdepå stedetJbrekommende
vækster eller afhøjst 1,80 ni højt umalet raftehegn kan anbringes i umiddelbar tilknytning til
og indenfor 10 mfra bebyggelsen og sammen med denne indesluttende et ubebygget areal på
højst 100 m2. På grundene må i øvrigt kun foretages spredt beplantning med de på stedet
naturligtforekommende vækster. Karakteren afden eksisterende bevoksning i området (gran,
fyr, lyng) skal stedse bevares.

Bornholms Regionskommune, der har anbefalet projektet, har oplyst, at ejendommen ikke
indgår i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-
område ligger i en afstand afca. 300 m. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i
sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke et Natura 2000-
område væsentligt eller medføre beskadigelse afplantearter eller yngle- og rasteområder for
de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Danmarks Naturfredningsforening og Frilufisrådet har ikke fremsat bemærkninger imod
projektet.

Miljøstyrelsen har vurderet, at sagen er fildt oplyst af kommunen.

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.

Fredningsnævnets afgørelse

I medfør af § 50, stk. I i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til
udførelse af det endelige projekt som ansøgt på vilkår, at ejendommen ikke bebygges
yderligere, at ovenlysvinduerne monteres forsænket i tagfiaden, og at fredningens
bestemmelser om byggeriets fremtræden i øvrigt overholdes.

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. Klagefdsten 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 afklagegebyret 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 a’fgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren Mr 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 afifist
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 partshoring.

Modtagere af denne afgørelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks
Naturfredningsforening, Foreningen Bornholm, Frilufisrådet og Dansk Ornitologisk Forening.



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Elisabeth Rosendahl Westernrnnn

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 99 68 83 03

bornhoImfredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-BOR-22-2020
Den 25. september 2020

Overfor fredningsnævnet er der den 8. september 2020 ansøgt om tilladelse at opføre et
anneks/udhus på ejendommen matr.nr. 121-zs, Povisker, beliggende Ridderstien II, 3730
Nexø. Projektet, der indebærer, at ejendommens bebyggede areal vil udgøre 148 m2, er
nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til frèdningsnævnet.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 vedrørende
fredning af arealer ved Dueodde (Strandmarksfredningen). Fredningsbestemmelseme
regulerer indgående etablering af sommerhuse i et stort område, der hovedsagligt består af
strandplantage og fastsætter blandt andel:

Ejendommen er markeret på dette kortudsnit:

Sagens oplysninger



6.

b,) På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres én enkelt beboelse med ikke over
120 m2 og ikke under 35 m2 areal, samt ét udhus med ikke ol’er 30 ,,z2 bebygget areal.

fiBygninger må ikke opføres med mere end I etage med udnyttet tagetage uden
kvistvinduer og lignende og ikke gives en hojde over 2.80 ni regnetfra terræn til den
linie hvor yden’æg og tag/lade mødes (bortsetfra gavl trekanter,).

Naturklagenævnet har i en afgørelse af 22. maj 2007 (NKN-121-000l4) om medregningen af
overdækkede arealer i bebyggede arealer i det fredede område udtalt, at der ved beregningen
af det bebyggede areal skal medregnes overdækkede arealer, herunder tagudhæng, der
overstiger 50 cm.

Ansøgeren har den 25. august 2020 tilbagekaldt en sag (FN-BOR- 16-2020) vedrørende et
projekt, der ville indebære, at ejendommens bebyggede areal oversteg 150 m2.

Bornholms Regionskommune har under nævnets behandling af den tilbagekaldte sag oplyst,
at ejendommen ikke indgår i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det
nærmeste Natura 2000-område ligger i en afstand af Ca. 100 m. Det er kommunens vurdering,
at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne
påvirke et Natura 2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse afplantearter eller
yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Danmarks Naturfredningsforening og Frilufisrådet har under nævnets behandling afførnævn
te tilbagekaldte sag udtalt sig imod, at ejendommens samlede bebyggelse overstiger 150 m2.

Fredningsnævnet, der har foretaget besigtigelse i forbindelse med behandlingen af den
tilbagekaldte sag, har fundet det ufornødent at foretage en besigtigelse i anledning af den nu
foreliggende sag.

Fredningsnævnets afgørelse

I medfør af § 50, stk. I i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til det
nu foreliggende projekt. Dispensationen meddeles på vilkår, at projektet i øvrigt overholder
fredningens bestemmelser om bygningshøjde og materiale- og farvevalg.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikice 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 iklce
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,
• 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 I . 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 afklagegebyret 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
I) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren rar 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 klagegebvret, hvis
I) 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 afgorelsesudkast i partshoring.

Modtagere af denne afgørelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks
Naturfredningsforening, Foreningen Bornholm, Frilufisrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

dkEhod



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Anette Christiansen og Jan Jensen

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 9968 83 03

bornholmfredningsnaevn.dk
www.fred ningsnaevn.d k
J.nr. FN-BOR-09-2020
Den 11. september 2020

Overfor fredningsnævnet er der den 31. marts 2020 ansøgt om dispensation til etablering af et
gasopvarmet vildmarksbad på ejendommen matr.nr. 121-akr, Povisker, beliggende
Kjoddtynjan 27, 3730 Nexø. Det ansøgte er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til
fredningsnævnet.

Under sagens behandling har Bornholms Regionskommune som tilsvnsmyndighed anført, at
bebyggelsen på ejendommen ses større end tilladt ifølge fredningsbestemmelseme.

Ansøgeren har anført, at bebyggelsen er opført i overensstemmelse med byggeansøgning til
kommunen og kommunens godkendelse i 2015 heraf.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 vedrørende
fredning af arealer ved Dueodde (Strandmarksfredningen). Kendelsen er tinglyst på

Ejendommen er markeret på dette kortudsnit:

Sagens oplysninger

E,



ejendommen. Fredningsbestemmelseme regulerer indgående etablering af sommerhuse i et
stort område, der hovedsagligt består af strandplantage og fastsætter blandt andet:

6.

b,) På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres én enkelt beboelse med ikke over
120 m2 og ikke under 35 ,n2 areal, samt ét udhus med ikke ol’er 30 m2 bebygget areal.

fi Bygninger må ikke opJbres med mere end I etage med udnyttet tagetage uden
ln’isn’induer og lignende og ikke gives en højde over 2.80 m regnet fra terræn til den
linie hvor yden’æg og tag/lade mødes (bortset fra gavl trekanter,).

k) Båltænding og benyttelse af udendørs ildstederjbrbydes.

Naturklagenævnet har i en afgørelse af 22. maj 2007 (NKN- 121-00014) om medregningen af
overdækkede arealer i bebyggede arealer i det fredede område udtalt, at der ved beregningen
af det bebyggede areal skal medregnes overdækkede arealer, herunder tagudhæng, der
overstiger 50 cm.

Efter fredningsnævnets mangeådge faste praksis kan der på hver ejendom i fredningsområdet
i stedet for en enkelt beboelse pa ikke over 120 m- og et udhus pa ikke over 30 m bebygget
areal dispenseres til opførelse af én samlet bebyggelse på indtil 150 m2.

Fredningsnævnet har den 30. august 2016 meddelt afslag på bibeholdelse af et legehus på
ejendommen.

Bornholms Regionskommune har den 16. juli 2020 i forbindelse med sagsbehandlingen af
den aktuelle sag gjort opmærksom på, at sommerhuset er større end tilladt ifølge frednings
bestemmelserne, da man i byggeansøgningen ikke har medregnet de overdækkede arealer,
idet byggeansøgningen alene angik et hus på 110 m2. Hertil kommer imidlertid to overdæk
kede terrasser på henholdsvis 13 m2 og ca. 15 m2 samt et vindfang på ca. 10 m2, således at
sommerhusets areal udgør ca. 148 m2. På ejendommen er endvidere opført et udhus på 2Dm2.

Ansøgeren har den 11. august 2020 om bebyggelsens antal og størrelse oplyst blandt andet, at
byggeansøgningen i sin tid anførte “samlet boligareal 110 m2”. Boligareal omfatter ikke de
overdækkede terrasser. Kommunen har alle tegninger, herunder plantegning med mål. Der
står ikke et hus på 110 m2. Kommunens Byg- og miljøafdeling har i denne sag lavet
adskillige fejl, som de også tidligere telefonisk, har indrømmet. De harjo for det første ikke
set ansøgningsmaterialet ordenligt igennem før de gav tilladelse. Dernæst gav de forkerte
oplysninger om afstandskrav til vej hvorfotlandmåler matte flytte huset efter det ellerede var
blevet sat af. Det har de også indrømmet, men ville ikke kompensere for en ekstraudgift til
landmåler på næsten 10.000,-. Ca. et års tid efter opførelsen blev kommunen pludselig
opmærksom på, at huset var lidt for stort, men der blev ikke mere ud af det. Nu er lidt mere
end 5 år siden.

Bornholms Regionskommune har oplyst, at ejendommen ikke indgår i et internationalt
beskyttelsesområde Natura 2000. Det nærmeste Natura 2000-område ligger i en afstand af ca.
25 m. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med



andre planer og projekter, vil kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt eller medføre
beskadigelse afplantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af
habitatdirektivets bilag IV.

Fredningsnævnet har den 25. august 2020 foretaget besigtigelse, hvor det kunne konstateres,
at det gasopvarmede vildmarksbad er etableret på et fliseareal i tiLknytning til en terrasse.
Under besigtigelsen opmålte tilsynsmyndigheden udhusets højde fra terræn til den linje, hvor
ydervæg og tagfiade mødes til 3,05 m.

Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har ikke fremsat indsigelser mod en
lovliggørelse af det gasopvarmede vildmarksbad, men har udtalt sig imod en lovliggørelse af
bebyggelsens antal og areal samt udhusets højde.

Fredningsnævnets afgørelse

ad gasopvarmet vildmarksbad:
I medfør af § 50, stk. I i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet dispensation til bibehold
else af det etablerede gasopvarmede vildmarksbad. Nævnet lægger herved navnlig vægt på, at
den gasdrevne opvarmningsenhed er fuldt afskærmet og anbragt på fliser.

ad bebyggelsens antal og størrelse: i

Fredningsnævnet lægger til grund, at ansøgeren ønsker en lovliggorende dispensation til at
beholde den nuværende bebyggelse, hvis fredningsnævnet finder, at bebyggelsen ikke
overholder fredningsbestemmelseme.

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger, herunder det på besigtigelsen konstaterede,
endvidere til grund, at ejendommens sommerhus måler ca. 148 m2, når medregnes
overdækkede arealer, og at udhuset måler 20 m2 og har en højde, der fra terræn til den linje,
hvor ydervæg og tagfiade mødes, måler 3,05 m.

Det følger af fredningsbestemmelseme. der er tinglyst på ejendommen, og derfor er ansøgeren
bekendt, at sommerhusarealet ikke må overstige 120 m2, og at udhusarealet ikke må overstige
30 m2, samt at bygninger ikke må have en højde over 2,80 m regnet fra terræn til den linje
hvor ydervæg og tagfiade mødes, når bortses fra gavltrekanter.

Det fremgår af den afNaturklagenævnet fasislåede praksis, at tagudhæng og overdældcede
arealer skal medregnes ved beregningen afbebyggede arealer i det fredede område, når
tagudhæng/overdækningen overstiger 50 cm.

Fredningsnævnet lægger herefter til grund, at der på ejendommen er opført både et
sommerhus på ca. 148 m2 og et udhus på 20 m2, sidstnævnte med en højde, der ikke
overholder fredningens bestemmelser om bygningshøjde, og at disse forhold derfor kræver en
dispensation fra fredningen.

ad sommerhuset:
Efter fredningsnævnets mangeådge og faste praksis meddeler nævnet dispensation til
bibeholdelse af sommerhuset. Nævnet lægger herved vægt på, at sommerhuset med
overdækkede arealer iklce overstiger 150 m2 og er opført som en samlet enhed.



ad ud/i uset:
En bibeholdelse af udhuset vil indebære, at ejendommens bebyggede areal væsentligt
overstiger 150 m. Herefter, og da der ikke er oplyst sadanne helt særlige forhold og
behov, der for denne ejendom kan begrunde en fravigelse af de i fredningskendelsen og
nævnets praksis fastsatte grænser for bebyggelse, afslår nævnet at meddele lovliggør
ende dispensation til bibeholdelse afudhuset.

Da tilstedeværelsen af et udhus på ejendommen imidlertid har været kendt aftilsyns
myndigheden i forbindelse med blandt andet en tidligere fredningsafgørelse vedrørende
ejendommen, uden at tilsynsmyndigheden har reageret herpå før denne sag, finder
nævnet undtagelsesvist og uden præjudice for øvrige ejendomme i det fredede område,
at måtte meddele ansøgeren dispensation til bibeholdelse afudhuset, så længe ansøger-
en ejer ejendommen, dog på følgende vilkår:

udhusets højde regnet fra terræn til den linje hvor ydervæg og tagfiade mødes,
når bdrtses fra gavltrekanter, bringes ned til en højde, der ikk& overstiger 2,80 m.

Dispensationen bortfalder ved udhusets eventuelle undergang, f.eks. som følge af brand,
storm, hærværk m.m. Dog bortfalder dispensationen senest ved førstkommende
ejerskifte, herunder mageskifte, arveudlæg eller anden overgang til ny ejer.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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 klageffisten 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 1cr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og
organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den I. 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 I.
februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen afklagegebyret 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
I) 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 klageffist, 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
I) 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, feks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager
har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Modtagere af denne afgorelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks
Naturfredningsforening, Foreningen Bornholm, Frilufisrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

HenHk



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Hans Linhardt
Kjøddtynjan 15
3730 Nexø

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 99 68 83 03

bornholm@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-BOR-20-2020
Den 7. januar 2021

Overfor fredningsnævnet er der den 12. august 2020 ansøgt om tilladelse til at beholde en
carport på ejendommen matr.nr. 121-afo, Povlsker, beliggende Kjøddtynjan 15, 3730 Nexø.
Carporten er i 2016 opført for tæt på skel. Carporten og dens placering er nærmere beskrevet i
det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.

Ejendommen er markeret på dette kortudsnit:

Sagens oplysninger

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 —

Strandmarksfredningen —, der overordnet går ud på, at frede og åbne et bælte langs kysten, hvor
offentligheden frit kan færdes og opholde sig. Dette område afgrænses mod nord af et bælte,
der ligeledes er fredet, og skærmet af dette bælte udstykkes i ordnede sommerhusgrunde. Disse
områder afskærmes igen fra landevejen af et fredet bælte. Man har herved søgt at give



lodsejerne lige adgang til salg af sommerhusgrunde i området. For opførelse af sommerhuse
fastsætter kendelsen blandt andet, at der på grunden kun må opføres én enkelt beboelse med
ikke over 120m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal samt ét udhus med ikke over 30 m2
bebygget areal. Bygninger skal opføres min. 5 m fra skel. På nogle af vejene i området er der
byggelinjer på 25 m fra vejmidte. Det gælder blandt andet for Kjøddtynjan. Bygninger skal
placeres nedenfor højdepunkter i terrænet på de enkelte parceller.

Det fremgår af ansøgningen blandt andet:

Hvorfor bygningen er sat af som den er —for tæt på skel til nabo — skal jeg lade være usagt.
Det var autoriserede håndværkere, der udførte arbejdet, ogjegfalte ingen anledning til at sætte
spørgsmålstegn ved, om hvon’idt de udførte ai-bejdet i overensstemmelse med gældende regler.

Jeg mener egentlig ar have handlet i god tro iht. Bvggetilladelsen, da bygningen i 2016 blei’
opfrni, og det ligger i sagens natur, at jeg er ked afsagens drejning. du der bta. vil blive tale
om et betragreligt værdispild, [.4

Bornholms Regionskommune har oplyst, at udover, at carporten er placeret for tæt på
naboskel, er den endvidere placeret for tæt på midten af den offentlige vej Kjøddtynjan.
Kommunen har ikke udtalt sig imod en dispensation som ansøgt.

Frilufisrådet har anført, at fredningskendelsens bestemmelser bør overholdes, men at man
ikke vil udtale sig imod en løsning gennem et eventuelt mageskiffe, hvis det kan lade sig gøre
under iagttagelse af fredningens bestemmelser i øvrigt.

Danmarks Naturfredningsforening har anført blandt andet, at byggeriet bør lovliggores ved
flytning af carporten til en lovlig placering.

Bornholms Regionskommune har endvidere oplyst blandt andet, at arealet ikke indgår i et
internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område ligger i
en afstand afca. 35 m. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i
forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke et Natura 2000-område
væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Miljøstyrelsen har ikke haft oplysninger at tilføje sagen.

Fredningsnævnet har den 5. oktober 2020 foretaget besigtigelse, hvorunder det kunne kon
stateres, at ejendommens sommerhus og carport med udhus er placeret på ejendommens
laveste punkt og omgivet af forholdsvis høje natun’olde. Det oplystes, at en landmåler har
oplyst ansøgeren og naboen om, at et mageskifte givetvis var umuligt, forudsat at det i med
før af fredningsdeklarationen etablerede byggefelt på naboejendommen skulle opretholdes.
Ansøgeren var ubekendt med, hvorvidt hans entreprenør i sin tid har ladet en landmåler
afsætte byggeriet.

Under besigtigelsen blev mulighederne for et mageskifte af et delareal med naboen drøftet.
Fredningsnævnet udsatte sagen på ansøgerens nærmere undersøgelse hos en landmåler og
naboen med hensyn til endeligt at aficlare, hvorvidt et mageskifie måtte være muligt under
iagttagelse af blandt andet naboens byggefelt og fredningens bestemmelse om, at hver grund



skal male mindst 2 500 m2 Efter besigtigelsen og efter nærmere overvejelse har naboen
meddelt, at man ikke ønsker at deltage i et mageskifte.

Fredningsnævnets afgørelse

Når bortses fra carportens placering, er carporten opført i overensstemmelse med bygge-
tilladelsen, herunder under iagttagelse af fredningens bestemmelser om mål, materialer og
farve.

To medlemmer af fredningsnævnet — Henrik Espersen og formanden Henrik Engell Rhod -

finder, at ejendommen frembyder helt særlige kuperede forhold, der indebærer, at en anden
placering af carporten vil indebære, at carporten vil fremstå mere dominerende i landskabet,
og at carporten med sin nuværende placering med udgangspunkt i grundens laveste punkt
derfor fremstår mest diskret, som grunden gør det muligt. Disse to medlemmer finder derfor,
at carportens nuværende placering er den, som bedst tilgodeser fredningens formål om blandt
andet diskret placeret sommerhusbygged. og disse medlemmer stemmer derfor for, at imøde
komme ansøgningen om at beholde carporten på dens nuværende placering.

Et medlem af nævnet — Bjarne Westerdahl - vurderer, at carporten vil kunne rykkes 2,5 m ind
på grunden, uden at det skæmmer landskabet mere, omend carporten vil ligge upraktisk i
forhold til indgangsforholdene til sommerhuset. Altemativt kunne carporten placeres til højre
for sommerhuset set fra vejen med en mere synlig beliggenhed med nuværende bevoksning.
Dette medlem stemmer derfor imod at meddele en dispensation, der rækker længere end til
førstkommende ejerskifte af ejendommen.

Som følge af flertallet meddeler nævnet i medfør af 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven en
tidsubegrænset dispensation til bibeholdelse af den omhandlede carport på dens nuværende
placering.

Opmærksomheden henledes på, at nævnets dispensation alene angår forholdet til den på
ejendommen hvilende kendelse om fredning.

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
klageffistens udløb. Hvis klageffisten 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 I .800 kr. for virksomheder og
organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den I. 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 afklagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk

«ebyret 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 eflerkommelse 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, feks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager
har haft et afgørelsesudkast i paitshøring.

Modtagere af denne afgorelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks
Naturfredningsforening, Foreningen Bornholm, Frilufisrådet og Dansk Ornitologisk Forening.



FREDNINGSNÆVN.ET FOR BORNHOLM

Bente og Anders Torp Gundersen

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 99 68 83 03

bornholm@fredningsnaevn.dk
www.fred ningsnaevn dk
J.nr. FN-BOR-24-2020
Den 8. marts 2021

Overfor fredningsnævnet er der den 6. december 2020 ansøgt om tilladelse at nedrive et ældre
sommerhus og opføre et nyt på 105 m2 med 21 m2 overdækning på ejendommen matr.nr.
l2laer, Povlsker, beliggende Fyrvejen 4, 3730 Nexø. Projektet er nærmere beskrevet i det
materiale, der er sendt til fredningsnævnet.

Ejendommen er markeret på dette kortudsnit:

Sagens oplysninger

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af
områder ved Dueodde (Strandmarksfredningen). Kendelsen inddeler det fredede område i
flere delområder. For hvert delområde gælder særlige bestemmelser om fredning og
udnyttelse. For delområdet, der i kendelsen benævnes det mørkegrønne område, og hvor
ansøgerens ejendom er beliggende, fastsætter kendelsen blandt andet:

Den del afejendommen, derpå vedhæftede kort er vist med mørk grøn farve, fredes,
således at ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure,



• kiosker, lyst/tisse, bade/tisse og lignende, hegning og erhvervsrnæssig.udnyttelse, bortset
fra vedligeholdelse afskovdrji, ikke må finde sted.

Ved en tillægskendelse af 14. december 1978 har fredningsnævnet udtalt, at
Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 ikke er til hinder for, at ansøgerens
ejendom med sommerhus udstykkes fra naboejendommen. Tillægskendelsen ændrer ikke i
fredningsbestemmelseme for ejendommen.

Det eksisterende sommerhus er opført i l930’erne. Ifølge BBR måler det eksisterende
sommerhus 36m2. En overdækning måler 10 m2. BBRs oplysninger er ikke eflerprøvet.
Ansøgeren har oplyst at have opmålt sommerhuset til Ca. 55m2 inklusiv overdækningen.

Bornholms Regionskommune har den 14. januar 2021 om blandt andet Natura 20.00 og Bilag
IV-arter oplyst, at arealet ikke indgår i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000).
Det nærmeste Natura 2000-område ligger i en afstand afca. 65 m. Det er kommunens
vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil
kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse afplantearter
eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår afhabitatdirektivets bilag IV.

Miljøstyrelsen har i en mail af 12. februar 2021 oplyst, at sagen synes fuldt oplyst af
kommuuen.

Fredningsnævnet har den 5. marts 2021 foretaget besigtigelse.

Danmarks Naturfredningsforening og Frilufisrådet har af hensyn til præcedensvirkningen
udtalt sig imod, at der meddeles ansøgeren dispensation til udførelse et projekt, der i areal
overstiger det eksisterende sommerhus.

Fredningsnævnets afgørelse

Under hensyntagen til fredningskendelsens klare forbud mod yderligere bebyggelse i
området, hvor ansøgerens ejendom er beliggende, og da projektet, som ansøgningen angår, vil
mere end fordoble den eksisterende bebyggelse og ikke er bydende nødvendig for den
fortsatte brug af ejendommen, finder fredningsnævnet, at en gennemførelse af projektet vil
indebære en vidtgående afvigelse fra fredningskendelsen, hvorfor en gennemførelse af
projektet forudsætter en ophævelse eller ændring af fredningen, jf. naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 5. Det forelagte projekt kan derfor ikke opnå dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Fredningsnævnet meddeler derfor afslag på ansøgningen.

Det bemærkes, at fredningsnævnet efter ansøgning og på nærmere vilkår om blandt andet
materiale- og farvevalg kan meddele dispensation til et projekt, der arealmæssigt ikke er
større end det nuværende sommerhus og overdækning.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Klagevejledning



Der kan .klages over denne afgørelse til Miljø- ogFødevareklagenævnet. Klagefristen udløber
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgøfelsen 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 efier 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 I. 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 afklagegebyret 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 eflerkommelse 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, feks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efier at klagér
har hafi et afgørelsesudkast i partshøring.

Modtagere af denne afgørelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Bon±olms Regionskommune, Danmarks
Naturfredningsforening, Foreningen Bornholm, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Maja og Jørn Holm-Jensen

Darngade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 99 68 8303

bornholmfredningsnaevn.dk
w.frednngsnaevn.dk
J.nr. FN-BOR-05-2021
Den 10. marts 2021

Overfor fredningsnævnet er der ved brev af 28. januar 2021 fra Bornholms Regionskommune
ansøgt om dispensation til at opføre et udhus på Ca. 10,5 m2 på ejendommen matr.nr. I 54æ,
Pedersker, beliggende Loftsgårdsskoven 24, 3720 Aakirkeby. Projektet, der er tiltænkt
anvendt til opbevaring afhavemobler, er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til
fredningsnævnet.

Ejendommen er markeret på dette kortudsnit:

Sagens oplysninger

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af
områder ved Dueodde (Strandmarksfredningen). Kendelsen inddeler del fredede område i
flere delområder. For hvert delområde gælder særlige bestemmelser om fredning og
udnyttelse. For delområdet, der i kendelsen benævnes det mørkegrønne område, og hvor
ansøgerens ejendom er beliggende, fastsætter kendelsen blandt andet:
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Den del afejendommen, der på vedhæftede kort er vist med mørk grøn fan’e, fredes,
således at ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure,
kiosker, lysthuse, badehuse og lignende, hegning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset
fra vedligeholdelse afskovdrW, ikke må finde sted.

Ejendommen grænser op til et område, der indtil fredningsnævnets kendelse af 18. juni 1982
om ophævelse af fredningsbestemmelser i sommerhusområderne Vestre Sømarken, Østre
Sømarken og Strandmarken, var reguleret af Strandmarksfredningens bestemmelser om
fredning og bebyggelse afudstykkede sommerhusgrunde. Det fremgår afordlyden i
kendelsen af 18. juni 1982 og kortet, der er en del af kendelsen, at fredningsbestemmelserne,
herunder ovenfor citerede bestemmelse, ikke er ophævet for så vidt angår ansøgernes
ejendom.

Bornholms Regionskommune har om blandt andet Natura 2000 og Bilag IV-arter oplyst, at
arealet ikke indgår i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura
2000-område grænser umiddelbart op til matriklen ca. 25 m fra det ansøgte. Det er
kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og
projekter, vil kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse af
plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår afhabitatdirektivets
bilag IV.

Miljøstyrelsen har i mail af 11. februar 2021 vurderet, at sagen synes flildt oplyst af
kommunen og ikke giver Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.

Fredningsnævnet har den 5. marts 2021 foretaget besigtigelse.

Det blev under besigtigelsen oplyst blandt andet, at det oprindelige sommerhus er opført i
1954. Sommerhuset er i 2004 efier opnået byggetilladelse i 2003 renoveret og tilføjet
tidssvarende faciliteter for så vidt angår blandt andet køkken, toilet og bad. Sommerhuset
måler efter renoveringen 100 m2. Kommunens byggemyndighed har i sin tid ikke foranlediget
renoveringsproj ektet forelagt fredningsnævnet forinden byggetilladelsen.

Damarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har begge udtalt sig imod en dispensation
til opførelse afudhuset.

Fredningsnævnets afgørelse

Under hensyntagen til fredningskendelsens klare forbud mod yderligere bebyggelse i det
fortsat fredede område, hvor ansøgerens ejendom er beliggende, og da projektet ikke er
bydende nødvendigt for den fortsatte brug af ejendommen, finder fredningsnævnet, at en
opførelse af udhuset, som ansøgningen angår, vil indebære en vidtgående afvigelse fra
fredningskendelsen, hvorfor en gennemførelse af projektet forudsætter en ophævelse eller
ændring affredningen,jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 5. Det forelagte projekt kan
derfor ikke opnå dispensation i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Frednings
nævnet meddeler derfor afslag på ansøgningen om at opføre et udhus på ejendommen.

Fredningsnævnet meddeler lovliggørende dispensation til den i 2004 udførte renovering af
ejendommen. Nævnet lægger herved navnlig vægt på, at ejendommen i forbindelse med



renoveringen fik indlagt tidssvarende køkken-, toilet- og badfaciliteter af hensyn til
ejendommens fortsatte brug.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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 I.
februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen afklagegebyret 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, feks. 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, Frilufisrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

Henrik En od



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM Darngade4A
3700 Rønne
Tlf. 9968 83 03

bornholm@fredningsnaevn.dk
Kaare Sandholt www.freciningsnaevn.dk
Oscar Pettifords Vej 25, 9.th. J.nr. FN-BOR-01-2021
2450 København SV Den 1. marts 2021

Overfor fredningsnævnet er der den 6. januar 2021 ansøgt om tilladelse at opføre et
fritliggende anneks på 20 m2 på ejendommen matr.nr. l2lakp, Povlsker, beliggende
Flæskatjivijn 7, 3730 Nexø. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til
fredningsnævnet.

Ejendommen er markeret på dette kortudsnit:
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Sagens oplysninger

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967, der fastsætter
blandt andet:

“På hver grund må kun opføres én enkelt beboelse med ikke over 120 m2[...] samt et udhus
med ikke over 30 m2 bebygget areaL

Bygninger må ikke opføres med mere end I etage med udnyttet tagetage uden kvistvinduer og
lignende.”
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Kendelsen, der er tinglyst på ejendommen, har til formål blandt andet at bygningsregulere
sommerhusbyggeri i en større naturfredet strandplantage ved Dueodde.

Fredningsnævnet har en lang og fast praksis for i det fredede sommerhusområde at meddele
dispensation til, at der på hver særskilt matrikuleret grund i stedet kan opføres een samlet
bebyggelse på indtil 150 m2 bebygget areal. Naturklagenævnet har i en afgørelse af 22. maj
2007 (NKN-121-00014) vedrørende en anden ejendom, der er omfattet af samme
fredningsbestemmelser udtalt, at der ved beregningen af det bebyggede areal skal medregnes
tagudhæng, der overstiger 50 cm.

Bornholms Regionskommune har som tilsynsmyndighed oplyst blandt andet, at det afBBR
fremgår, at sommerhuset er på 118 m2 med 14 m2 overdækket terrasse og 30 m2 garage, i alt
162 m2. Det fremgår afbyggesagen, at sommerhuset er opført i 1999, hvor man i forbindelse
med byggetilladelsen ikke har medregnet den overdækkede terrasse i det bebyggede areal.

Ansøgeren har oplyst blandt andet, at annekset ønskes opført til brug som arbejdsværelse og
ophold for husstanden. Annekset udføres som et enkelt rum med glas-skydedør som indgang
og med små vinduer i gavlene. Aimekset anbringes på støbt punktfundament og leveres
samlet til grunden. Annekset etableres ikke med installationer udover el.

Bornholms Regionskommune har vurderet, at ejendommen ikke indgår i et internationalt
beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område ligger i en afstand af
Ca. 100 m. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med
andre planer og projekter, vil kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt eller medføre
beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af
habitatdirektivets bilag IV.

Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har af hensyn til præcedensvirkning udtalt
sig imod det ansøgte.

Miljøstyrelsen har i mail af 3. februar 2021 oplyst, at sagen synes fuldt oplyst, og at
ansøgningen ikke giver Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.

Fredningsnævnet har den 26. februar 2021 foretaget besigtigelse.

Fredningsnævnets afgørelse

ad. anneks:
Da ejendommen allerede er bebygget i et omfang, der overstiger fredningens bestemmelser
om bebyggelsens størrelse og hidtidig dispensationspraksis, samt da der ikke er fremkommet
oplysninger om særlige forhold, der kan begrunde en dispensation til at bebygge ejendommen
yderligere, meddeler fredningsnævnet afslag på ansøgningen om dispensation til opførelse af
et anneks på ejendommen, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 5, jf. stik. 1.

ad. overdækket terasse:
Efter de foreliggende oplysninger er sommerhuset og den overdækkede terrasse i sin helhed
opført i 1999 i overensstemmelse med byggetilladelsen. Herefter, og da arealberegningsprin
cippet, der blev fastslået ved Naturklagenævnets afgørelse af 22. maj 2007 ikke kan gøre nog
en forskel heri, finder fredningsnævnet, at en lovliggørende dispensation til bibeholdelse af



den overdækkede terrasse er ufornøden.

Det følger af ovenstående, at ejendommen ikke vil kunne bebygges yderligere, ligesom en
eventuel udvendig ombygning eller en nybygning/genopførelse af ejendommen må forventes
at indebære, at det samlede bebyggede areal inklusiv overdækkede terrasser og tagudhæng,
der overstiger 50 cm, ikke må overstige 150 m2.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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 klagefi-isten 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 afklagegebyret 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 Mr 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, feks. 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.



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM Damgade4A
3700 Rønne
Tlf. 9968 83 03

bornholmfredningsnaevn.dk
Nikolaj Jørgensen www.fredningsnaevn.dk

J.nr. FN-BOR-07-2021
Den 16. marts 2021

Fredningsnævnet har den 16. februar 2021 gennem Bornholms Regionskommune modtaget
en ansøgning om tilladelse til at udtynde og fælde skov på et areal af ejendommen matr.nr.
l2lalb, Povlsker, beliggende Fyrvejen 2, 3730 Nexø, navnlig med henblik på at erstatte
arealets bevoksning af contortafyr med skovfyr. Projektet er nærmere beskrevet i det
materiale, der er sendt til fredningsnævnet.

Ejendommen er markeret på dette kortudsnit:
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Sagens oplysninger

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af
arealer ved Dueodde (Strandmarksfredningen). Formålet med fredningen er at værne om det
allerede i 1936 fredede Dueodde-område ved at etablere en fredning for de tilstødende arealer
(Strandmarken) samtidig med, at der skabes mulighed for sommerhusbebyggelse og etableres
offentlig adgang til badestrandene. Fredningsbestemmelserne indeholder en plan for den
rekreative udnyttelse af området med det formål at sikre friarealer og at regulere bebyggelsen
i området. Der gælder derfor forskellige bestemmelser for forskellige dele af det fredede
område.



For et delområde, der på kortet over fredningen er indtegnet som mørkegrønne arealer;
fastsætter fredningen, at der ikke må ske ændringer i den bestående tilstand. Arealerne danner
en skovagtig bevoksning i bælter mellem sommerhusbebyggelseme, så indsigten til
bebyggelsen skærmes fra vejene og stranden.

Fredningsbestemmelserne for det mørkegrønne delområde fastsætter nærmere blandt andet:

Den del afejendommen, derpå vedhæftede kort er vist med mørk grøn farve,fredes, således
at ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse,
badehuse og lignende, hegning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortsetfra vedligeholdelse af
skovdrW, ikke må finde sted.

Fredningsnævnet har tidligere, blandt andet ved afgørelse af 30. marts 2015 (FN-BOR
2b/201 5) vedrørende en anden ejendom i det fredede område, udtalt, at skovning ved afdrift
kræver dispensation, mens skovning ved udtynding ikke kræver dispensation.

Arealet, som ansøgningen i denne sag angår, er i sin helhed omfattet af det mørkegrønne
delområde.

Bornholms Regionskommune har anbefalet det ansøgte, da det kun drejer sig om et mindre
område, og da det på sigt betyder, at contortafyr, der ikke virker naturlige på stedet, erstattes
med skovfyr, som er typiske for skovområdet og giver et mere naturligt skovbillede. Samtidig
betyder det ansøgte, at der sker en foryngelse af skoven, som på lidt længere sigt bliver mere
varieret med træer af forskellig alder og dermed også en tættere og mindre “gennemsigtig”
skov.

For så vidt angår Natura 2000 og Bilag IV-arter, har Bornholms Regionskommune oplyst, at
arealet ikke indgår i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura
2000-område ligger Ca. 200 m fra området, som ansøgningen angår. Det er kommunens
vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil
kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse afplantearter
eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår afhabitatdirektivets bilag IV.

Danmarks Naturfredningsforening har ikke udtalt sig imod projektet.

Frilufisrådet har ikke udtalt sig imod projektet, men har anbefalet, at arbejdet udføres som
ansøgt og anbefalet af Bornholms Regionskommune i tæt samarbejde med kommunens
skovfoged. Af hensyn til områdets biodiversitet, bør arbejdet tilrettelægges således, at det
ikke finder sted i fuglenes yngletid. Gamle træer og dødt ved bør bevares til gavn for
hulrugende fugle, flagermus, insekter, svampe m.m.

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.

Fredningsnævnets afgørelse

Skovning ved udtynding kræver ikke dispensation fra fredningsnævnet. Nævnet lægger vægt
på, at skovning ved udtydning må anses for sådan vedligeholdelse af skovdrift, som efier



fredningens bestemmelser kan finde sted efter nærmere samråd med Bornholms
• Regionskommune som tilsynsmyndighed:

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. I, meddeler fredningsnævnet dispensation til
den del af projektet, der angår egentlig skovning (afdrifi) med henblik på, at skovfyr gennem
selvforyngelse kan erstatte områdets contortafyr. Nævnet lægger herved vægt på, at denne del
af projektet alene berører et meget begrænset område, og at projektet vil understøtte, at
skovfyr forbliver den typiske træsort i området, ligesom denne træsort vil fremme en tættere
skov, som dermed og i overensstemmelse med fredningens formål vil skærme indsigten til
bebyggelsen bedre. Som vilkår for dispensationen fastsættes, at fældningen skal foretages
efter nærmere samråd med Bornholms Regionskommune som tilsynsmyndighed, og at der
efter tilsynsmyndighedens nærmere bestemmelse skal efterlades gamle træer og dødt ved af
hensyn til fremme af områdets biodiversitet.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Dispensationen 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 afnaturbeskyttelseslovens § 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,
• 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 1cr. for privatpersoner og 1 .800 1cr. 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 far 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 efierkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog iklce.

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, feks. 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, Frilufisrådet og Dansk Ornitologisk Forening.



 
FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
 
Bente og Anders Torp Gundersen 
 
 
 
 
 
 
Fredningsnævnet har den 8. marts 2021 meddelt afslag på dispensation fra Overfredningsnæv-
nets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af områder ved Dueodde (Strandmarksfredning-
en) til på ejendommen matr.nr. 121-aer, Povlsker, beliggende Fyrvejen 4, 3730 Nexø at opfø-
re et sommerhus på 105 m2 med en overdækning på 21 m2 i forbindelse med en nedrivning af 
det eksisterende sommerhus. Fredningsnævnet har ved afgørelsen samtidig udtalt at kunne 
meddele dispensation på nærmere vilkår til opførelse af et sommerhus, der arealmæssigt ikke 
er større end det nuværende sommerhus og overdækning. 
 
Fredningsnævnets afgørelse ses ikke påklaget. 
 
I forlængelse af fredningsnævnets afgørelse har De ved mail af 23. marts 2021 til 
tilsynsmyndigheden, Bornholms Regionskommune, ansøgt om tilladelse til at opføre et 
sommerhus på ca. 70 m2, idet De har oplyst, at ejendommens nuværende bebyggede areal 
samlet måler 74,65 m2.  
 
Bornholms Regionskommune har ved mail af 28. april 2021 oplyst blandt andet, at ”på 

luftfotos kan måles at de oplysninger ansøger har om nuværende hus ser ud til at være 

korrekte.” og ”at [man] kan se på luftfoto fra 2002 at huset ser ud til at være af stort set 

samme størrelse som nu”, samt at man ikke har luftfotos fra tidligere, der er tydelige nok til at 
vurdere husets størrelse.  
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet hermed dispensation til 
opførelse af et sommerhus på ca. 70 m2 på vilkår, at der ved opførelsen iagttages samme 
bestemmelser om bygningshøjde, taghældning, materiale- og farvevalg, som er gældende for 
de arealer, der ved Strandmarksfredningen er udlagt til sommerhusbebyggelse.   
 
Nævnets afgørelse er enstemmig. 
 
 
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 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-24-2020  
Den 17. maj 2021 



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  

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. 
 

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


 
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 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Karsten Kjellerup Kjeldsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 8. juni 2021 ansøgt om tilladelse til at etablere 4 
ovenlysvinduer af mrk. Velux (3 stk. á 78 x 140 cm og 1 stk. á 78 x 98 cm) på 
sommerhusejendommen matr.nr. 121-afh, Povlsker, beliggende Kjøddtynjan 25, 3730 Nexø. 
Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
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Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af 
strandmarken ved Dueodde. Fredningsbestemmelserne fastsætter blandt andet:  
 

”… 
Bygninger må ikke opføres med mere end l etage med udnyttet tag-etage uden kvistvinduer og 
lignende.  
… 
Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv.   
…”  

 
Bornholms Regionskommune har som tilsynsmyndighed oplyst blandt andet, at vinduerne vil 
vende mod et ubebygget naturområde syd for sommerhusene i området. Kommunen vurderer, 
at vinduerne ikke vil kunne ses fra vejene i området. Kommunen vurderer endvidere, at en 
placering af vinduerne forholdvis højt i taget nær kip, indebærer en øget lyspåvirkning ud 
mod naturområdet mod syd fremfor, hvis vinduerne placeres længere nede ad taget.  
 
Bornholms Regionskommune har endvidere oplyst, at arealet ikke indgår i et internationalt 
beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område ligger i en afstand af 
ca. 30m. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med 
andre planer og projekter vil kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt eller medføre 
beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 
habitatdirektivets bilag IV. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har ikke udtalt sig. 
 
Friluftsrådet har ikke udtalt sig imod projektet. 
 
Miljøstyrelsen har oplyst, at man ikke kan bidrage med oplysninger til sagen ud over det af 
kommunen oplyste. 
 
Fredningsnævnet har den 11. august 2021 foretaget besigtigelse. Under besigtigelsen oplyste 
ejeren blandt andet, at projektet skal skabe mere lys inde i sommerhuset. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til 
etablering af 3 stk. ovenlysvinduer á 78 x 98 cm, således at et af vinduerne placeres for sig i 
den sydøstligste del af den sydvendte tagflade som ansøgt, mens to vinduer placeres 
indbyrdes parallelt adskilt af et vinduesmål  - ca. 78 cm - i det felt, hvor ansøgningen angik 
samplacering af 3 større vinduer. Dispensationen meddeles på vilkår, at vinduerne monteres 
med forsænkede inddækninger i tagfladen, og at vinduesrammer og inddækninger har et mat 
mørkt udtryk   
 
Nævnet lægger vægt på, at det ansøgte projekt både for så vidt angår antal vinduer og 
vinduernes størrelse vil udgøre markante vinduesflader i taget og indebære en 
uhensigtsmæssig øget lyspåvirkning ud mod naturområdet, der har adgang for rekreativ 
offentlig adgang. Nævnet finder imidlertid, at en reduktion af projektet til tre vinduer med 



størrelse og placering som beskrevet ovenfor i fornødent omfang kan dæmpe 
vinduesfladernes udtryk således, at projektet ikke udgør en videregående afvigelse fra 
fredningen, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 5. 
 
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, 
• 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  

http://www.naevneneshus.dk/
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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 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Charlotte-Amalie Bjerg Keller og Thorkild Dam Ipsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 7. juli 2021 ansøgt om tilladelse til at opføre et nyt 
sommerhus på ejendommen matr.nr. 121tf, Povlsker, beliggende Strandbyskoven 30, 3730 
Nexø. Projektet har et bebygget areal på 132m2 inkl. et overdækket areal på 10 m2 og et 
sammenbygget udhus på 7m2. Derudover fremgår det af ansøgningen, at der søges om 
etablering af et ovenlys, der måler 55 x 78 cm, i tagfladen mod øst.  Projektet er nærmere 
beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af 
strandmarken ved Dueodde. Fredningsbestemmelserne fastsætter blandt andet:  

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-18-2021  
Den 24. august 2021 



 

”… 
På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke over 120 m2 
og ikke under 35 m2 bebygget areal samt et udhus med ikke over 30 m2 bebygget areal. Udhus 
må ikke opføres før beboelsesbygning. 
… 
Bygninger må ikke opføres med mere end l etage med udnyttet tag-etage uden kvistvinduer og 
lignende.  
… 
Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv.   
… 

Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarver (okker, terra di sienna, 

umbra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop, eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers 

blanding. Til døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele er også andre farver 

tilladt. 

…”  

 
Bornholms Regionskommune har om etableringen af et ovenlysvindue anført blandt andet, at 
Fredningsnævnet tidligere ud fra konkrete vurderinger har meddelt dispensationer til ovenlys-
vinduer i området, men også har meddelt afslag med begrundelse i den lyspåvirkning, som 
ovenlysvinduer kan have i området. Vinduet isættes over badeværelset og vender mod øst og 
altså ud mod vejen. Vinduet placeres forholdsvis højt i taget nær kip. Det vurderes at dette 
forhold kan betyde en øget lyspåvirkning. Samtidig har det betydning at der er skovagtig 
bevoksning ud mod de omkringliggende nabohuse og vejen mod øst, således at dette 
forholdsvis lille vindue ikke vil have væsentlig betydning for lyspåvirkningen sammenholdt 
med de forholdsvis store glaspartier i facader og gavle. Det fremgår ikke om vinduet placeres 
”nedsænket” i tagfladen. 
 
Bornholms Regionskommune har endvidere oplyst, at arealet ikke indgår i et internationalt 
beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område ligger i en afstand af 
ca. 160m. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med 
andre planer og projekter vil kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt eller medføre 
beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 
habitatdirektivets bilag IV. 
 
Miljøstyrelsen har den 14. juli 2021 oplyst, at man finder sagen fuldt oplyst fra kommunens 
side, og at Miljøstyrelsen ikke på det foreliggende grundlag kan bidrage med yderligere 
oplysninger til sagen. 
 
Fredningsnævnet har den 11. august 2021 foretaget besigtigelse, hvorunder ansøgeren har 
henholdt sig til det i ansøgningen beskrevne. 
 
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har under besigtigelsen anført blandt 
andet, at en dispensation til projektet bør ledsages af et vilkår om, at det projekterede 
ovenlysvindue nedsænkes i tagfladen, navnlig for at minimere lyspåvirkningen i området. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 



I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven og i overensstemmelse med nævnets lange og 
faste praksis for dispensation til opførelse af sommerhus, overdækninger og udhus som en 
samlet bebyggelse på indtil 150 m2, meddeler nævnet herved dispensation til udførelse af 
projektet, på vilkår 
 
at ejendommen ikke bebygges udover de projekterede 132 m2 og indtil 150 m2 uden ny 
dispensation fra fredningsnævnet, 
at ovenlysvinduet etableres nedfældet i taget, eksempelvis ved anvendelse af Velux EDJ/EDN 
inddækning, og 
at fredningskendelsens bestemmelser i øvrigt, herunder kendelsens bestemmelser om 
farvevalg, iagttages. 
 
Nævnet har for så vidt angår etableringen af ovenlysvinduet navnlig lagt vægt på, at der er 
tale om et mindre ovenlysvindue, der sammenholdt med dets placering ikke ventes at have 
væsentlig betydning for lyspåvirkningen, når det nedfældes i taget. 
   
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, 
• 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 

http://www.naevneneshus.dk/


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 
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FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Morten Bøgh 
Skovlodden 12 
2840 Holte 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 12. oktober 2021 ansøgt om tilladelse til i forbindelse 
med en udvidelse af et sommerhus med ca. 9 m2 at isætte ovenlysvinduer i taget på sommer-
huset på ejendommen matr.nr. 121-rb, Poulsker, beliggende Harevej 10, 3730 Nexø. Projektet 
er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 
 
 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-25-2021  
Den 22. november 2021 



Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 – Strand-
marksfredningen –, der overordnet går ud på at frede og åbne et bælte langs kysten, hvor 
offentligheden frit kan færdes og opholde sig. Dette område afgrænses mod nord af et bælte, 
der ligeledes er fredet, og skærmet af dette bælte udstykkes ordnede sommerhusgrunde. Disse 
områder afskærmes igen fra landevejen af et fredet bælte. Man har herved søgt at give lods-
ejerne lige adgang til salg af sommerhusgrunde i området. For opførelse af sommerhuse 
fastsætter kendelsen blandt andet, at der på grunden kun må opføres én enkelt beboelse med 
ikke over 120m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal samt ét udhus med ikke over 30 m2 
bebygget areal. Endvidere må bygninger ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet 
tagetage uden kvistvinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m regnet fra terræn 
til den linje, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). Tagets vinkel med 
det vandrette plan må ikke overstige 55 grader. Herudover fastsætter kendelsen, at tagdæk-
ning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv. Byg-
ninger skal placeres neden for højdepunkter i terrænet på de enkelte parceller. Skovagtig 
bevoksning må kun ryddes inden for 10 m fra beboelsesbygning. 
 
Fredningsnævnet har tidligere ud fra konkrete vurderinger meddelt dispensation til ovenlys-
vinduer i det fredede område, men har også meddelt afslag med begrundelse i den lyspåvirk-
ning, som ovenlysvinduer kan have i området. 
 
Bornholms Regionskommune har som tilsynsmyndighed oplyst, at sommerhuset ifølge BBR 
er på 53m2 med overdækning på 11m2, således at det bebyggede areal udgør samlet 64m2. 
Tilbygningen bliver på 9m2 med tag og vægge som eksisterende sommerhushus. I forbindelse 
med tilbygningen ønskes etableret en lysskakt med et vinduesbånd i taget bestående af tre 
vinduer fra tagryg til tagkant. Vinduespartiet bliver på i alt ca. 0,95m x 2,18m. Vinduespartiet 
vender mod nord. Huset er omkranset af skov og taget er med lav taghældning. Det vurderes, 
at vinduerne ikke vil kunne ses fra vejene i området, men muligvis fra nabohuset mod nord. 
Det er kommunens vurdering, at det ansøgte vinduesbånd kræver dispensation fra frednings-
bestemmelserne. 
 
Regionskommunen har vedrørende Natura 2000 og Bilag IV-arter oplyst, at arealet ikke ind-
går i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område 
ligger i en afstand af ca. 200m. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, 
eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke et Natura 2000-område 
væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyre-
arter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Miljøstyrelsen har i en mail den 20. oktober 2021 anført, at sagen synes fuldt belyst af kom-
munen. 
 
Fredningsnævnet har den 17. november 2021 foretaget besigtigelse. 
 
Ansøgeren har henholdt sig til ansøgningen, der er foranlediget af, at en forestående udvidelse 
af sommerhuset vil medføre, at sommerhusets indre bliver meget mørkt, hvis der ikke etable-
res ovenlysvinduer. Skulle fredningsnævnet beslutte ikke at meddele dispensation til et bånd 
af ovenlysvinduer som ansøgt, ønskes dispensation til størst mulige ovenlysvindue. 
 



Danmarks Naturfredningsforening har udtalt sig imod et bånd af ovenlysvinduer som ansøgt. 
En eventuel dispensation bør begrænse sig til et enkelt mindre ovenlysvindue. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet finder, at et vinduesparti med en størrelse og længde som ansøgt vil fremstå 
markant og have en uhensigtsmæssig lyspåvirkning af området. Herefter og af hensyn til den 
præcedens, som en dispensation til det ansøgte ville kunne medføre i forhold til øvrige som-
merhuse i det fredede område, meddeler fredningsnævnet afslag til etablering af et ovenlys-
vinduesparti som ansøgt.  
 
Fredningsnævnet meddeler i medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven i stedet dispen-
sation til isætning af et ovenlysvindue med en størrelse på indtil 80 cm (bredde) x 100 cm 
(højde) på vilkår, at ovenlysvinduet monteres med forsænket inddækning, eksempelvis Velux 
EDN-inddækning, og med en placering så vidt muligt midt mellem tagryg og tagkant. 
 
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, 
• 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 

http://www.naevneneshus.dk/


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/
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FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Christian Seller 
Bistrupvej 70 
3460 Birkerød 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 20. oktober 2021 ansøgt om tilladelse at opføre et 
sommerhus på ejendommen matr.nr. 121-ahn, Povlsker, beliggende Kjøddtynjan 22, 3730 
Nexø. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 – 
Strandmarksfredningen –, der overordnet går ud på, at frede og åbne et bælte langs kysten, 
hvor offentligheden frit kan færdes og opholde sig. Dette område afgrænses mod nord af et 
bælte, der ligeledes er fredet, og skærmet af dette bælte udstykkes ordnede sommerhusgrunde. 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-28/2021  
Den 16. december 2021 



Disse områder afskærmes igen fra landevejen af et fredet bælte. Man har herved søgt at give 
lodsejerne lige adgang til salg af sommerhusgrunde i området. For opførelse af sommerhuse 
fastsætter kendelsen blandt andet, at der på grunden kun må opføres én enkelt beboelse med 
ikke over 120m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal samt ét udhus med ikke over 30 m2 
bebygget areal. Endvidere må bygninger ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet 
tagetage uden kvistvinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m regnet fra terræn 
til den linje, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). Tagets vinkel med 
det vandrette plan må ikke overstige 55 grader. Herudover fastsætter kendelsen, at tagdæk-
ning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv. Byg-
ninger skal placeres neden for højdepunkter i terrænet på de enkelte parceller. Skovagtig 
bevoksning må kun ryddes inden for 10 m fra beboelsesbygning. 

Projektet angår opførelse af et sommerhus på 120 m2. Væggene bliver i træ og taget af 
tagpap. Taget bliver med ensidig hældning og facaden mod vest får en facadehøjde på 3,79 m 
fra terræn til hvor tag og væg mødes. I den høje facade isættes foroven et brudt vinduesbånd 
af vinduer. Der isættes i tagfladen to ovenlysvinduer på henholdsvis 94 x 94 cm og 120 x 90 
cm.  

Ejendommen, som den foreliggende ansøgning angår, fremstår flad med et kuperet område 
mod nordøst. Projektets byggefelt er placeret helt mod øst på ejendommen nedenfor det 
kuperede område og med stor afstand til naboejendommenes sommerhuse. Projektets høje 
facade vender bort fra naboejendommene mod øst. Ansøgningen er vedlagt en koteoversigt 

Bornholms Regionskommune har om Natura 2000 og Bilag IV-arter oplyst, at arealet ikke 
indgår i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-
område ligger i en afstand af ca. 130m. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig 
selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke et Natura 2000-
område væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for 
de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har udtalt sig imod projektet for så vidt 
angår den vestlige facadehøjde og det i denne facade øvre brudte vinduesbånd. 

Miljøstyrelsen har i mail af 14. november 2021 oplyst, at sagen synes fuldt oplyst af 
regionskommunen. 

Fredningsnævnet har den 10. december 2021 foretaget besigtigelse. Ansøgeren oplyste under 
besigtigelsen blandt andet, at sommerhuset forventes opført med en gulvkote som medianen af 
byggefeltets laveste og højeste koter.   

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningskendelsen giver ejere af udstykkede sommerhusparceller i det fredede område ret til 
at bebygge de pågældende parceller under iagttagelse af en række begrænsninger i relation til 
sommerhusenes placering, størrelse og udformning.  

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet ud fra en konkret 
vurdering meddele dispensation, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. 



Realisering af det foreliggende projekt forudsætter en dispensation fra fredningens 
bestemmelser om tagbeklædning og facadehøjde. 
 
Ad ovenlysvinduer: 
Fredningens bestemmelser om tagbeklædning indebærer, at isætning af ovenlysvinduer i en 
tagflade kræver dispensation. Fredningsnævnets vurderinger i relation til en dispensation 
angår blandt andet, hvorvidt ovenlysvinduerne vil indtage et markant eller diskret udtryk, 
ligesom ovenlysvinduernes lyspåvirkning af området indgår. 
 
I den foreliggende sag er der ansøgt om isætning af to ovenlysvinduer på henholdsvis 94 x 94 
cm og 120 x 90 cm.  
 
Fredningsnævnet finder at isætning af to ovenlysvinduer med mål som ansøgt vil fremstå 
markant og have en uhensigtsmæssig lyspåvirkning af det fredede område. Herefter og af 
hensyn til den præcedens, som en dispensation til det ansøgte ville kunne medføre i forhold til 
øvrige sommerhuse i det fredede område, meddeler fredningsnævnet afslag til isætning af 
ovenlysvinduer med de ansøgte mål.  
 
Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, i stedet 
dispensation til isætning af to adskilte ovenlysvinduer, hver med en størrelse på indtil 94 x 94 
cm på vilkår, at ovenlysvinduerne monteres med forsænket inddækning, eksempelvis Velux 
EDJ/EDN-inddækning, og med en placering så vidt muligt midt mellem tagryg og tagkant. 
 
Nævnets afgørelse i denne del er enstemmig. 
 
Ad facadehøjde:  
Fredningens bestemmelser om facadehøjde indebærer, at opførelse af det projekterede 
sommerhus kræver dispensation for så vidt angår sommerhusets vestfacade, der overstiger 
den i fredningsbestemmelserne fastsatte facadehøjde med knap 1 meter.  
 
To medlemmer af nævnet (Henrik Engell Rhod og Bjarne Westerdahl) finder efter en konkret 
vurdering af navnlig det på besigtigelsen iagttagne, at opførelse af det projekterede 
sommerhus med sin placering allerøstligst på ejendommen, hvor ejendommens koter er 
lavest, og med den høje vestfacade vendende bort fra nabosommerhusene mod øst, samt med 
stor afstand til nabosommerhusene mod syd og vest, hvilken afstand brydes af skovbevoks-
ning, ikke vil stride mod fredningens formål, forudsat, at følgende vilkår iagttages: 

 
• Sommerhusets gulvkote, skal følge byggefeltets laveste kote. 
• Vestfacadens øvre brudte vinduesbånd må alene indeholde tre vinduespartier, der 

placeres over vestfacadens projekterede tre døre/gulv-til-loft-vinduer og med samme 
bredde som disse.   

Et medlem af nævnet (Henrik Espersen) finder, at en dispensation vil kunne have en uønsket 
betydning for præcedens i området, og at ejendommens beskaffenhed ikke udelukker opførel-
se af et sommerhus, der iagttager fredningsbestemmelsernes rammer for sommerhusbyggeri.   
  
Nævnets afgørelse træffes efter flertallet. Nævnet meddeler derfor dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til opførelse af projektet med en vestfacade som ansøgt, 
dog under iagttagelse af ovennævnte vilkår.   
 



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, 
• 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.  

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


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 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
 
Nana Ejlers og Henrik Schødts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 1. februar 2022 ansøgt om tilladelse til at opføre en 
tilbygning på 23,50 m2 med et overdækket areal på 9,70 m2 samt etablere tagvinduer på 
ejendommen matr.nr. 121-uf, Povlsker, beliggende Jomfrustien 12, 3730 Nexø. Projektet er 
nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af 
strandmarken ved Dueodde. Fredningsbestemmelserne fastsætter blandt andet:  
 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-03-2022  
Den 3. marts 2022 



”… 

På hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke over 120 m2 

og ikke under 35 m2 bebygget areal samt et udhus med ikke over 30 m2 bebygget areal. 

Udhus må ikke opføres før beboelsesbygning. 

… 

Bygninger må ikke opføres med mere end l etage med udnyttet tag-etage uden kvistvinduer og 

lignende.  

… 

Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv.   

… 

Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarver (okker, terra di sienna, 

umbra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop, eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers 

blanding. Til døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele er også andre farver 

tilladt. 

…”  

 
Bornholms Regionskommune har som tilsynsmyndighed oplyst, at det bebyggede areal ses 
ikke at overskride 120 m2. Det er oplyst, at ovenlysvinduerne lægges i tagfladen mod øst og 
vest, og regionskommunen vurderer, at der vil være begrænset indsigt fra veje og stier i 
området, fra det offentligt tilgængelige naturområde mod syd og fra nabogrundene. Det er et 
A-hus, og derfor når taget næsten til jorden, ligesom huset ikke har facader med vinduer. 
Huset har vinduer siddende lavt i tagfladen. 
 
Om Natura 2000 og Bilag IV forhold har Bornholms Regionskommune anført, at arealet ikke 
indgår i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-
område (164 – Dueodde) ligger i en afstand af ca. 25m. Det er kommunens vurdering, at det 
ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke et 
Natura 2000- område væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og 
rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.  
 
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har ikke fremsat indsigelser mod projektet. 
 
Miljøstyrelsen har i mail af 10. februar 2022 oplyst, at sagens synes fuldt oplyst af Bornholms 
Regionskommune. 
 
Fredningsnævnet har den 23. februar 2022 foretaget besigtigelse, hvorunder det af ejeren blev 
oplyst, at sommerhuset – et A-hus - er opført omkring 1970 og ikke siden er moderniseret. Med 
udvidelsen vil huset med overdækkede arealer få et areal på ca. 118 m2. Det eksisterende 
eternittag vil blive omlagt med sorte matte pandeplader i glans 5. Ejeren oplyste at være 
indstillet på i forbindelse med en dispensation tillige at omlægge udhusets trapezpladetag med 
tilsvarende pandeplader, som sommerhusets tag omlægges med. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet lægger vurderingen foretaget af Bornholms Regionskommune vedrørende 
forhold om Natura 2000 og Bilag IV-arter til grund, hvorefter det ansøgte projekt ikke medfører 
beskadigelse/ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 
habitatdirektivets bilag IV. 
 



I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til 
gennemførelse af projektet som ansøgt på vilkår: 
 
at tagbeklædningen på hele sommerhuset udføres med sorte matte pandeplader i glans 5, og 
at udhusets tagbeklædning samtidig omlægges med samme sorte matte pandeplader i glans 5.  
 
Nævnet har for så vidt angår omplacering og nyetablering af ovenlysvinduer navnlig lagt 
vægt på, at sommerhuset er placeret med begrænset indsigt fra områdets veje, stier og et 
offentligt tilgængeligt naturområde samt naboejendomme. Nævnet har endvidere lagt vægt på, 
at sommerhusets særegne konstruktion som et A-hus ikke gør det muligt at etablere 
facadevinduer.  
 
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, 
• 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. 

http://www.naevneneshus.dk/


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/


FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Thomas Vest 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 2. december 2021 ansøgt om tilladelse til at opføre et 
sommerhus på ejendommen matr.nr. 121-amø, Povlsker, beliggende Munkegårdsskoven 18, 
Dueodde, 3730 Nexø. Sommerhuset er projekteret med et boligareal på 118m2 og et over-
dækket areal på 19m2, i alt 137 m2. I tagfladen mod nord ønskes isat et ovenlysvindue stort 78 
x 140 cm. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af 
strandmarken ved Dueodde. Arealet er desuden omfattet af 
en fredningsdeklaration, der er tinglyst den 20. juli 1965.  
 
Fredningsbestemmelserne fastsætter blandt andet, at der på grundene kun må opføres 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-31-2021  
Den 3. marts 2022 



bebyggelse, der alene anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet l. april til 30. september 
og uden for dette tidsrum til kortvarige ferieophold, weekends og lignende. På hver særskilt 
matrikuleret grund må kun opføres en enkelt beboelse med ikke over 120 m2 og ikke under 
35 m2 bebygget areal samt et udhus med ikke over 30 m2 bebygget areal. Udhus må ikke 
opføres før beboelsesbygning. Skovagtig bevoksning må kun ryddes inden for 10 m fra 
beboelsesbygning. Bygninger må ikke opføres med mere end l etage med udnyttet tagetage 
uden kvistvinduer og lignende. Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde 
eller sorte tegl eller græstørv.   
 
Miljøstyrelsen har i en mail af 10. januar 2022 blandt andet henledt Bornholms Regionskom-
mune på visse nærmere forhold om Natura 2000 og Bilag IV-arter. 
 
Bornholms Regionskommune har som tilsynsmyndighed den 25. januar 2022 oplyst, at det 
nærmeste Natura 2000-område (nr. 164, Dueodde) ligger ca. 400m mod syd. Det er 
regionskommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre 
planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Ved vurderingen er der 
særligt lagt vægt på afstanden til Natura 2000-området. Det ansøgte vil således efter 
regionskommunens vurdering ikke medføre en væsentlig påvirkning af de naturtyper, 
levesteder og/eller arter, som området er udpeget for at bevare, og der er derfor ikke behov for 
en nærmere konsekvensvurdering.  
 
Vedrørende Bilag IV-arter, har regionskommunen oplyst Bilag IV-arter er arter optaget på 
habitatdirektivets Bilag IV. Arterne er særligt strengt beskyttede. Bilag IV-arter, som 
forekommer på Bornholm, er bl.a. alle arter af flagermus, paddearterne løvfrø, springfrø, 
strandtudse, grønbroget tudse og stor vandsalamander, arter af vandkalve og guldsmede samt 
markfirben.  Ejendommen er en skovbevokset grund og ved regionskommunens besigtigelse 
d. 18 jan 2022 kunne det konstateres, at på det område hvor huset skal ligge og området 
omkring det, er alle træer blevet fældet. Skov kan være levested for flagermus hvor de kan 
have yngle- eller rastested i gamle træer med hulheder f.eks. spættehuller. Skovbevoksningen 
på grunden består primært at fyrretræer og birk med enkelte egetræer. Ud fra stubbene der står 
tilbage ses at det primært er skovfyr, der er fældet og at de aldersmæssigt svarer til de 
omkringstående træer, som er retvoksede træer med relativt tynde stammer, og derfor ikke 
træer hvor det er sandsynligt at flagermus kunne have haft yngle- eller rastested.  
Der er fældet et egetræ med en lidt større stammeomkreds. Det er dog ikke et gammelt egetræ 
og vurderes ud fra tætheden til de andre træer også at have haft en retvokset stamme.  
Det vurderes ikke at grunden kan være potentielt levested for andre bilag IV arter, idet disse 
enten lever i/ved vand eller på lysåbne naturområder. På denne baggrund vurderer 
regionskommunen, at det ansøgte projekt ikke medfører beskadigelse/ødelæggelse af yngle- 
eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.  
 
Fredningsnævnet har den 23. februar 2022 foretaget besigtigelse. 
 
Ansøgeren har under besigtigelsen oplyst, at taget er projekteret udført med sorte 
betontagsten i glans 5, at der alligevel ikke ønskes anlagt et flisebelagt areal som kørevej, 
men at man nøjes med et kørespor, evt. suppleret med grus, at der alligevel ikke vil blive 
opført et selvstændigt skur, og at en træterrasse, der er planlagt til senere anlæggelse, ikke vil 
få en højde, der overstiger 30 cm over terræn. 
 
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har ikke fremsat indsigelser mod projektet. 
 



 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet lægger vurderingen foretaget af Bornholms Regionskommune vedrørende 
forhold om Natura 2000 og Bilag IV-arter til grund, hvorefter det ansøgte projekt ikke 
medfører beskadigelse/ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår 
af habitatdirektivets bilag IV. 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven og i overensstemmelse med nævnets lange og 
faste praksis for dispensation til opførelse af sommerhus, overdækninger og udhus som en 
samlet bebyggelse på indtil 150 m2, meddeler nævnet herved dispensation til udførelse af  
projektet som ansøgt, på vilkår: 
 
at taget udføres med sorte betontagsten i glans 5,  
at der ikke anlægges et flisebelagt areal som kørevej,  
at der ikke opføres et selvstændigt skur, og  
at en træterrasse, der er planlagt til senere anlæggelse, ikke vil få en højde, der overstiger 30 
   cm over terræn. 
 
Nævnet har for så vidt angår etableringen af ovenlysvinduet navnlig lagt vægt på, at 
ovenlysvinduet etableres i den nordvendte tagflade, der vender væk fra øvrige sommerhuse i 
området. 
 
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, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 

http://www.naevneneshus.dk/


• 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/


FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Karsten Poulsen 
Vallehusvej 1 
3730 Nexø 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 7. april 2022 ansøgt om dispensation til at opføre et nyt 
sommerhus på ejendommen matr.nr. 121-amæ, Povlsker, beliggende Vallehusvej 1, 3730 
Nexø. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet, og 
hvoraf fremgår blandt andet, at sommerhusets areal bliver på 95 m², med overdækkede arealer 
på 32 m²., at sommerhuset opføres i ét plan, med en facadehøjde på 2,75m, at sommerhuset 
søges placeret på en middelkote for terrænet på matriklen, at terrænet umiddelbart omkring 
bygningen vil blive reguleret sådan at der opnås en sokkelhøjde på ca. 15 cm, at taget udføres 
med sort tagpap, og at ydervægge udføres som lette vægge beklædt med fibercement 
beklædning i farver som overholder fredningsdeklarationen.  
  
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-15-2022  
Den 28. april 2022 



 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 – 
Strandmarksfredningen –, der overordnet går ud på, at frede og åbne et bælte langs kysten, 
hvor offentligheden frit kan færdes og opholde sig. Dette område afgrænses mod nord af et 
bælte, der ligeledes er fredet, og skærmet af dette bælte udstykkes i ordnede 
sommerhusgrunde. Disse områder afskærmes igen fra landevejen af et fredet bælte. Man har 
herved søgt at give lodsejerne lige adgang til salg af sommerhusgrunde i området. For 
opførelse af sommerhuse fastsætter kendelsen blandt andet, at der på grunden kun må opføres 
én enkelt beboelse med ikke over 120m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal samt ét udhus 
med ikke over 30 m2 bebygget areal. Endvidere må bygninger ikke opføres med mere end 1 
etage med udnyttet tagetage uden kvistvinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 
m regnet fra terræn til den linje, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). 
Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige 55 grader. Herudover fastsætter 
kendelsen, at tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl 
eller græstørv. Sommerhuses beklædning skal have et farveudtryk inden for nærmere anførte 
jordfarver, og bygninger skal placeres neden for højdepunkter i terrænet på de enkelte 
parceller. Skovagtig bevoksning må kun ryddes inden for 10 m fra beboelsesbygning. 
 
Bornholms Regionskommune har som tilsynsmyndighed oplyst, at sommerhuset bliver 95m2 
og overdækkede arealer på 32m2 Det ses dog udfra tegningen, at de overdækkede arealer 
bliver på ca. 10m2 og ca. 30m2, når hele tagfladen medregnes. Det samlede bebyggede areal 
ses derfor i alt at blive på ca135m2. Det ses at overskride de 120 m2 der er tilladt ifølge 
fredningsbestemmelserne. Denne vurdering af, at hele tagfladen på de overdækkede arealer 
skal medregnes som bebygget areal begrundes i Naturklagenævnets tidligere afgørelser, hvor 
der eksempelvis i afgørelse fra 2007 står blandt andet:  
”… 

 
…”. 
 
Bornholms Regionskommune har om Natura 2000 og Bilag IV-arter oplyst, at arealet ikke 
indgår i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-
område (164 – Dueodde) ligger i en afstand af ca. 350 m. Det er kommunens vurdering, at det 
ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne påvirke et 
Natura 2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og 
rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Miljøstyrelsen har i mail den 18. april 2022 oplyst, at sagen synes fuldt oplyst, og at 
ansøgningen ikke giver Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. 
 
 



Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har ikke fremsat bemærkninger imod 
projektet. 
 
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Nævnet lægger ved sin afgørelse Bornholms Regionskommunes oplysninger om Natura-2000 
og Bilag IV-arter til grund. 
 
I overensstemmelse med tilsynsmyndighedens – Bornholms Regionskommunes – beregninger 
lægger nævnet endvidere til grund, at projektets samlede bebyggede areal udgør ca. 135 m2.  
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven og i overensstemmelse med nævnets lange og 
faste praksis for dispensation til opførelse af sommerhus, overdækninger og udhus som en 
samlet bebyggelse på indtil 150 m2, meddeler nævnet herved dispensation til udførelse af 
projektet som ansøgt på vilkår, at der ikke opføres anden selvstændig bygning på ejendommen.  
 
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, 
• 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. 

http://www.naevneneshus.dk/


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/


FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Dueodde Camping 
Duegårdsvej 2 
3730 Nexø 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 21. marts 2022 ansøgt om tilladelse til at etablere to pa-
deltennisbaner på Dueodde Camping på ejendommen matr.nr. 121-alu, Povlsker, beliggende 
Duegårdsvej 2, 3730 Nexø. Padeltennisbanerne ønskes opført til erstatning for et eksisterende 
indhegnet tennisbaneanlæg. Banerne projekteres opført i stål og glas på et betondæk. Hver 
bane bliver på 10 x 20m omkranset af op til 4m høje vægge af glas fæstnet i jernstolper. Der 
bliver belysning af banerne af 6,5m høje lysmaster, og selve banen bliver i blåt kunstgræs. 
Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. 
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 
 
 
 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-11-2022  
Den 3. maj 2022 



Sagens oplysninger 
 
Arealet, hvor projektet ønskes opført, er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. 
februar 1967 – Strandmarksfredningen –, der overordnet går ud på, at frede og åbne et bælte 
langs kysten, hvor offentligheden frit kan færdes og opholde sig. Dette område afgrænses 
mod nord af et bælte, der ligeledes er fredet, og skærmet af dette bælte udstykkes i ordnede 
sommerhusgrunde. Disse områder afskærmes igen fra landevejen af et fredet bælte. Man har 
herved søgt at give lodsejerne lige adgang til salg af sommerhusgrunde i området.  
 
Arealet, hvor padeltennisbanerne ønskes etableret, er beliggende i en del af det fredede 
område, der på fredningskortet er farvet lyserødt, og hvor sommerhusbyggeri er tilladt under 
iagttagelse af bestemmelser om blandt andet: 
”… 
 

 

 

 
…” 
 



Arealet, hvor padeltennisbanerne ønskes etableret, er med blå pil markeret på dette udsnit af 
fredningskortet. Kortets vejmarkeringer er ikke korrekt, idet Duegårdsvej reelt er anlagt 
nordligere og er omfattet af en byggelinje på 25 m. 
 

 
 
 
Følgende foto viser arealet, hvor der i dag er tennisbaner. 

 



 
 
 
 
Bornholms Regionskommune har som fredningstilsyn anført, at padeltennisbanerne er 
projekteret placeret, hvor der i dag er en tennisbane. Banerne etableres med fundament og 
gulv af beton og med faste vægge og vurderes derfor at måtte betragtes som en slags byggeri. 
Padeltennisbanerne ligger ud til skel mod nord og derfor indenfor en byggelinje på 25m. 
Langs nogle af fordelingsvej-ene i området er udlagt ubebyggede skovbræmmer for at bevare 
det skovagtige udtryk (mørkegrønne områder på fredningskortet). Langs enkelte andre veje i 
sommerhusområderne er udlagt en 25m byggelinje. Banerne ligger op til det område, der på 
fredningskortet er markeret med mørkegrøn, hvor der kun må være skov. Padeltennisbanerne 
placeres udenfor det mørkegrønne område. Der placeres 8 lysanlæg på master ved banerne, så 
man må forvente en vis lyspåvirkning af området, ligesom glasvæggene må forventes at kun-
ne give genskin både i dagslys og om aftenen, når lysanlæggene er tændt.  
 
Bornholms Regionskommune har om Natura 2000 og Bilag IV-arter oplyst, at arealet ikke 
indgår i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-om-
råde ligger i en afstand af ca. 65 m. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig 
selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke et Natura 2000-om-
råde væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de 
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.   
 
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har ikke fremsat bemærkninger imod 
projektet under forudsætning af, at der ikke etableres lysanlæg. 
 
Miljøstyrelsen har i en mail af 15. april 2022 anført, at sagen synes fuldt oplyst, og at ansøg-
ningen ikke giver Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. 
 
Fredningsnævnet har den 25. april 2022 foretaget besigtigelse, hvorunder ansøgeren har op-
lyst blandt andet, at projektets lysanlæg etableres med lyskilder, der afgrænser belysningen til 
selve banearealet. Af hensyn til campingpladsens brugere overvejes anvendelsen af padelten-
nisbanerne begrænset til tidsrummet kl. 8 – 21. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelser, når det ansøgte ikke 
vil stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Videregående af-
vigelser fra en fredning kan kun foretages efter reglerne om gennemførelse og ophævelse af 
fredninger, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 5. 
 
To af nævnets medlemmer, Henrik Espersen og Klaus Hermansen, finder, at projektet med sin 
størrelse, konstruktion og udtryk samt dets delvise placering indenfor byggelinien må anses 
for et byggeri, der som sådan skal overholde fredningens bestemmelser for byggeri. Da pro-
jektet afviger væsentligt fra fredningens bestemmelser om bygningshøjde, materialer og far-
vevalg, da anlægget kan forventes at få en intensiv anvendelse af både brugere og publikum, 
og da et lysanlæg – uanset lyskilden – vurderes at ville påvirke det fredede område uhensigts-
mæssigt, finder disse nævnsmedlemmer, at projektet udgør en sådan videregående afvigelse 
fra fredningens formål og bestemmelser, at en gennemførelse af projektet forudsætter en 



omfredning eller ophævelse af fredningen for det berørte areal, jf. naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 5. Disse medlemmer af nævnet stemmer derfor for at afslå at meddele dispensation til 
det ansøgte projekt. 
 
Et af nævnets medlemmer, Henrik Engell Rhod, bemærker, at arealet, hvor projektet ønskes 
opført, i forvejen udgøres af et tennisbaneanlæg med et højt trådhegn, og at det med projektet 
er hensigten, at padeltennisbaner erstatter tennisbaneanlægget. Tennisbaneanlægget er etab-
leret i umiddelbar tilknytning til campingpladsarealet og berører ikke arealer af fredningen, 
der i fredningskortet er markeret med mørkegrøn farve, hvor byggeri ikke må finde sted. Det-
te nævnsmedlem finder derfor, at projektet ikke vil stride mod fredningens formål. Der skal 
herefter tages stilling til, om der bør meddeles dispensation til det ansøgte projekt i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Under hensyntagen til projektets karakter i forhold til det 
eksisterende tennisbaneanlæg og af hensyn til en nænsom indpasning i området, finder dette 
nævnsmedlem, at der kan meddeles dispensation til projektet på vilkår, at banerne belægges 
med grønt kunstgræs (i stedet for blåt), at banernes glasafgrænsning udføres i refleksdæmp-
ende glas, at eksisterende bevoksning omkring anlægget bibeholdes, og at der – uanset lys-
kilde - ikke etableres lysanlæg på og ved banerne.  Dette medlem stemmer derfor for at med-
dele dispensation til det ansøgte projekt på ovennævnte vilkår. 
 
Nævnet træffer afgørelse i overensstemmelse med stemmeflertallet, hvilket indebærer, at 
nævnet afslår at meddele dispensation til det ansøgte projekt. 
 
 
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 

http://www.naevneneshus.dk/


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/


AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om 

rundbuehal og ombygninger inden for fredning i Bornholms Regions-

kommune 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3.1 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Born-

holms afgørelse af 9. oktober 2019 om afslag på lovliggørende dispensa-

tion til en rundbuehal samt til ombygning af stuehus og maskinlænge på 

matr. nr. 26a, Povlsker, beliggende ”Lille Gubbegaard”, Dueoddevej 6, 

3730 Nexø.  

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbrin-

ges for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og Føde-

vareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag til prø-

velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelses-

lovens § 88, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om Miljø- 

og Fødevareklagenævnet. 

1
 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse. 

2
 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet, som ændret ved lov nr. 

900 af 21. juni 2022 om ændring af museumsloven, lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet og 

forskellige andre love. 
3
 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fø-

devareklagenævnet mv. 

6. juli 2022

Sagsnr.: 19/08410 

Klagenr.: 1005331 

JSE 

MILJØ- OG 

FØDEVAREKLAGENÆVNET 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf. 72 40 56 00 

CVR-nr. 37795526 

EAN-nr. 5798000026070 

nh@naevneneshus.dk 

naevneneshus.dk 

Denne afgørelse vedrører en dispensationsafgørelse 
fra Fredningsnævnet med sagsnr. FN-BOR-12-2019.
Klik her for at se afgørelsen.
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Afgørelsen er den 10. november 2019 påklaget til Miljø- og Fødevarekla-

genævnet af ejendommens ejer, der er repræsenteret ved konsulent.

Klager har navnlig anført, at 

- ombygningerne er, og rundbuehallen vil blive, placeret på steder,

der ikke er omfattet af fredningen,

- ombygningerne ikke kræver dispensation fra fredningen,

- det ansøgte grundet placering og udformning ikke vil virke markant

eller fremmedartet i landskabet, og

- andre forhold i området er mere skæmmende end det ansøgte.

Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.3. 

2. Sagens oplysninger

2.1 Ejendommen/området

Ejendommen Dueoddevej 6, 3730 Nexø på matr. nr. 26a, Povlsker, har et

areal på cirka 2 ha og er beliggende i landzone i det sydøstlige Bornholm.

Ejendommen består hovedsageligt af åbne græsområder med enkelte træer, 

tre mindre søer og en gårdbebyggelse med tilhørende haveareal. Gårdbe-

byggelsen består af et stuehus med et grundareal på 154 m2 ifølge BBR, en 

maskinlænge på 260 m2 og et udhus på 35 m2. Hertil kommer en rundbue-

hal på 58 m2 ifølge BBR eller 45 m2 ifølge ansøgningsmaterialet. 

Området omkring ejendommen består hovedsageligt af åbne marker med 

spredte gårdbebyggelser. Cirka 300 m syd for ejendommen ligger et større 

nåleskovområde ud mod stranden. 

Ejendommens sydøstlige halvdel, herunder beliggenhederne for det an-

søgte, er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 

vedrørende fredning af arealer ved Dueodde i Pedersker og Poulsker kom-

muner på Bornholm.4 

Fredningen har baggrund i et ønske om at muliggøre og regulere offentlig-

hedens rekreative brug af området og lodsejernes mulighed for udstykning 

af sommerhuse samtidig med, at naturen i området bevares. Fredningen er 

inddelt i en række delområder og indeholder for det aktuelle delområde 

blandt andet forbud mod tilstandsændringer og bebyggelse. 

2.2 Den påklagede afgørelse 

Fredningsnævnet for Bornholm har den 9. oktober 2019 meddelt klager 

afslag på lovliggørende dispensation til en rundbuehal på ejendommen 

samt ombygninger af ejendommens stuehus og maskinlænge. 

4
 https://www2.blst.dk/nfr/03714.00.pdf. 

https://www2.blst.dk/nfr/03714.00.pdf
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For så vidt angår rundbuehallen er der tale om en mørkegrøn bygning på 5 

x 9 m, der ifølge fredningsnævnets afgørelse hovedsageligt bruges til op-

bevaring af redskaber. Hallen er opført cirka 25 meter nordvest for gårdens 

stuehus. 

For så vidt angår stuehuset er der søgt om lovliggørende dispensation til en 

ombygning, hvorved der monteres fem nye kviste i stuehusets tag; tre på 

sydsiden og to på nordsiden. Herudover er tagfladen ændret fra røde til 

sorte tagsten.  

Vedrørende maskinlængen er der søgt om lovliggørende dispensation til 

en ombygning, hvorved der etableres en række vinduespartier i bygningens 

sider, således at siderne nu hovedsageligt udgøres af vinduer. Endvidere er 

maskinlængens ledhejseporte i metal udskiftet med ledhejseporte af glas 

eller lignende gennemsigtigt materiale.  

Ud over de ovenstående ændringer er der udskiftet vinduer i stuehusets 

stueetage og etableret et terrassedørparti i stuehusets vestgavl. Maskinlæn-

gen har endvidere fået sider af sort træ de steder, der ikke udgøres af vin-

duespartier. Fredningsnævnet har ikke haft bemærkninger til disse ændrin-

ger, og der er udelukkende klaget over de dele af fredningsnævnets afgø-

relse, hvor der er meddelt afslag på lovliggørende dispensation, hvorfor 

afgørelsen i det følgende kun er gengivet og behandlet vedrørende disse 

forhold. 

Bornholms Regionskommune har den 2. juli 2019 som led i fremsendelsen 

til fredningsnævnet fremsat egne bemærkninger til ansøgningen. Regions-

kommunen har anført, at ejendommen ligger et stykke fra landevejen, men 

også ganske åbent og synligt i landskabet. Kvistene og de mange store vin-

duespartier i maskinlængen vurderes ikke at falde naturligt ind i byggesti-

len for området i øvrigt og vil kunne virke dominerende. Især om aftenen, 

hvis der er lys i vinduerne. Der er med ansøgningsmaterialet og kommu-

nens kommentarer indsendt en række billeder af ejendommen før og efter 

ombygningen. 

Fredningsnævnet har den 18. september 2019 foretaget besigtigelse af 

ejendommen. Kommunen oplyste, at ejendommen var under udstykning, 

hvorved den ville blive reduceret til 2 ha og ikke længere ville være en 

landbrugsejendom i henhold til planloven. Denne udstykning ses nu at 

være gennemført. Kommunen oplyste endvidere, at rundbuehallen efter 

kommunens vurdering er opført inden for fredningen. Danmarks Natur-

fredningsforening og Friluftsrådet deltog ligeledes ved besigtigelsen og 

udtalte sig imod en dispensation. Foreningerne anførte, at intet af det an-

søgte passer ind i miljøet i det fredede område. Kvistene er ifølge forenin-

gerne for dominerende i deres udtryk i forhold til ejendommens bygnings-

masse, og maskinlængen fremstår med sine markante vinduespartier frem-
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medartet og giver mulighed for et markant lysudfald i det omgivende land-

skab. Endelig vil en dispensation ifølge foreningerne kunne danne uheldig 

præcedens for fremtidige ombygninger og byggerier. 

 

Miljøstyrelsen har ved e-mail af 6. august 2019 oplyst, at ejendommen ikke 

er omfattet af noget Natura 2000-område, og at det ansøgte efter styrelsens 

vurdering ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det 

naturlige udbredelsesområde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 

3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5.  

 

Klager har den 4. oktober 2019 indsendt yderligere bemærkninger til sa-

gen, hvori det anføres blandt andet, at det ansøgte er i overensstemmelse 

med byggeretten i BR 18 og med planloven. Klager har primært opfattet 

fredningen som en landskabsfredning, der skulle sikre de landskabelige 

værdier i området og offentlighedens adgang, og har ikke været opmærk-

som på, at fredningen også omfattede forandringer i eksisterende bebyg-

gelse.  

 

Med hensyn til stuehuset er formålet med ombygningen at ændre status til 

flexbolig (feriebolig, privat og til udlejning), og førstesalen vil således 

kunne indrettes til værelsesudlejning ved Bornholms store arrangementer. 

Da stuehuset primært vil blive anvendt i sommerhalvåret, vil lysudfaldet 

ifølge klager være begrænset. Der er ved placeringen af kvistene taget ud-

gangspunkt i den stedlige byggetradition, for at kvistene skal falde naturligt 

ind i det omgivende byggeri, og for at gøre kvistene endnu mindre synlige, 

males alle lyse partier i en grå farve. 

 

Hvad angår maskinlængen anvendes denne fortsat primært til oplag af ma-

skiner/garage og lejlighedsvis til hobbyformål og som aktivitetsrum. Led-

hejseporte er bevaret og isætning af vinduespartier er udført med ønsket 

om at skabe et lyst og venligt rum samt at spare på strømmen og det elek-

triske lys. Inspirationen til ombygningen stammer fra Madkulturhuset på 

Melstedgård – Landbrugsmuseum, som udtrykker Bornholms nye nordiske 

identitet. Maskinlængen var før ombygningen udført i stål med hvid ma-

ling, som skallede af. Brugen af maskinlængen vil ifølge klager primært 

være henlagt til de lyse timer, hvorfor lysudfald herfra vil være begrænset, 

og der er etableret gardiner for alle vinduer. Længen er desuden placeret 

meget tæt på fredningens østlige afgrænsning, hvorfor et eventuelt lysud-

fald kun i meget begrænset omfang vil berøre fredede arealer. 

 

Endelig har klager anført, at der hos mange naboer er opsat en meget kraf-

tig udendørsbelysning, hvilket er nødvendigt, når man har en landbrugsbe-

drift. Genskin fra vinduerne vil muligvis kunne fjernes ved hjælp af en mat 

foliering. 

 

Fredningsnævnet har ved sin afgørelse behandlet maskinlængen, stuehuset 

og rundbuehallen hver for sig.  
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Vedrørende ombygningen af maskinlængen har fredningsnævnet meddelt 

afslag på dispensation for så vidt angår den omfattende brug af store vin-

duespartier. Fredningsnævnet har bemærket, at det af fotos fra før ombyg-

ningen fremgår, at bygningen har fremstået som en almindeligt forekom-

mende maskinlænge med ledhejseport og ingen eller få vinduer. Ved om-

bygningen har maskinlængen efter fredningsnævnets opfattelse fået et ud-

tryk, der er markant forskelligt fra det hidtidige, og som vil indebære, at 

længen efter ombygning kan forventes at påvirke det omgivende landskab 

uhensigtsmæssigt på grund af muligheden for et markant lysudfald fra 

samtlige bygningssider, herunder mod det fredede område. Herudover har 

fredningsnævnet lagt vægt på, at længen sammen med resten af ejendom-

mens bygningsmasse har en markant placering i det fredede landskab, da 

den er placeret på et åbent, højtliggende areal. Den omstændighed, at fred-

ningsbestemmelserne forudsætter hensyntagen til, at bygninger i det fre-

dede område fortsat bør kunne anvendes i en landbrugsmæssig drift, har 

ikke kunnet føre til andet resultat. Fredningsnævnet har i den forbindelse 

bemærket, at ejendommen efter den aktuelle udstykning ikke længere vil 

have status af landbrug, og at klager har oplyst, at ejendommen fremover 

forventes anvendt som flexbolig.  

Vedrørende stuehuset har fredningsnævnet meddelt afslag på dispensation 

til ombygningen af tagfladen. Fredningsnævnet har indledningsvis bemær-

ket, at tagfladen forud for ombygningen ikke har haft kviste i den syd-

vendte tagflade, men alene et par mindre tagvinduer. Kvistene i den syd-

vendte tagflade er ifølge fredningsnævnet dimensioneret og monteret uden 

hensyntagen til symmetri i forhold til en markant karnap. Fredningsnævnet 

har endvidere lagt vægt på, at ombygningen af tagfladen efter frednings-

nævnets opfattelse indebærer en markant ændring af ejendommens frem-

træden i det fredede område, navnlig som følge af kvistenes størrelse, ud-

formning og placering i særligt den sydvendte tagflade. Herudover har 

fredningsnævnet lagt vægt på, at stuehuset sammen med resten af ejen-

dommen indtager en markant placering i det åbne, fredede landskab og er 

beliggende med direkte indsyn fra landevejen, der udgør den offentlige ho-

vedfærdselsåre gennem det fredede område. 

Vedrørende rundbuehallen har fredningsnævnet lagt til grund, at den er op-

ført på et areal, der er omfattet af fredningen. Ved afslaget på dispensation 

har fredningsnævnet lagt vægt på, at ejendommen efter udstykningen ikke 

vil have status som landbrugsejendom, og at hallens funktion som oplag 

for haveredskaber, byggematerialer, havemøbler og andre effekter uden 

landbrugsrelaterede formål kan opfyldes af maskinlængen. 

2.3 Klagens indhold 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har modtaget klagen af 10. november 

2019 samt supplerende bemærkninger af 16. december 2019. 

Klager har anført, at det ansøgte er placeret på steder, der ikke er omfattet 

af fredningen. Klager har i den forbindelse bemærket, at fredningen ifølge 
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sin tekst gælder en række områder markeret på fredningskortet med for-

skellig farvesignatur; på klagers ejendom en lysegrøn signatur. Bygninger 

er derimod markeret med sort signatur, og der er ikke knyttet fredningsbe-

stemmelser til arealer markeret med sort. Både stuehuset og maskinlængen 

er ifølge klager beliggende på arealer, der på fredningskortet er vist med 

sort bygningssignatur, og klager har ligeledes besluttet at flytte rundbue-

hallen til et areal, der på fredningskortet indeholder en bygningssignatur. 

Klager har videre anført, at ombygningerne af stuehuset og maskinlængen 

ikke er af en karakter, der kræver dispensation fra fredningen. Efter klagers 

opfattelse har fredningen alene til formål at bevare landskabet i sig selv og 

sikre offentlighedens adgang til området samt lodsejernes mulighed for ud-

stykning af sommerhuse. Fredningen har derimod ikke til formål at sikre 

en stedlig byggetradition eller et bestemt arkitektonisk greb. Fredningen 

indeholder således efter klagers opfattelse ikke forbud mod ombygninger i 

det pågældende delområde.  

Herudover har klager anført, at ombygningerne skaber et mere harmonisk 

udtryk set fra hovedvejen, som bygningerne primært opleves fra. Stuehu-

sets kviste er således placeret efter husets hovedgeometri og ikke efter kar-

nappen, og ejendommen er efter klagers opfattelse ikke placeret på en høj-

deryg, da ejendommen ligger i kote 17-17,5, mens Dueoddevej ligger i kote 

13-13,5. Det er ligeledes klagers opfattelse, at eventuelle lysgener ikke vil

påvirke det fredede område væsentligt, da dette hovedsageligt består af fyr-

reskov. Hertil kommer, at ejendommen er beliggende i udkanten af det fre-

dede område.

Klager har endvidere anført, at der på flere andre ejendomme i området 

findes installationer, som er mere markante end det ansøgte. Blandt andet 

har Skrokkegårdsvejen 13 store erhvervsbygninger, gylletanke o.l., mens 

der på Dueoddevej 8 er monteret solceller på tagfladen. Derudover er der 

ifølge klager givet tilladelse til oplag af flis på matr. nr. 26f, Povlsker, syd 

for den aktuelle ejendom. 

Endelig har klager anført, at enkelte af fredningsnævnets medlemmer er 

inhabile, idet Friluftsrådet skulle have udsendt en e-mail, der har opfordret 

medlemmer til at chikanere ejeren af ejendommen Fyrvejen 11. 

2.4 Fredningsnævnets bemærkninger til klagen 

Fredningsnævnet har oplyst, at man kan henholde sig til afgørelsen. Ved-

rørende det af klager anførte om inhabilitet i fredningsnævnet, har fred-

ningsnævnet oplyst, at hverken formanden eller nævnets øvrige to med-

lemmer er medlem af Friluftsrådet. 

2.5 Andre bemærkninger til klagen 

Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Bornholm, har den 13. 

januar 2020 indsendt bemærkninger til klagen og udtalt sig for en stadfæ-

stelse af fredningsnævnets afgørelse. Foreningen har anført, at fredningen 



7 

omfatter det samlede område, indbefattet det bygningsudtryk, som land-

brugsbygningerne i området havde på fredningstidspunktet. Foreningen 

har i den forbindelse bemærket, at det fremgår af fredningskendelsen, at 

arealet nord for Dueoddevej blev taget med i fredningsforslaget under hen-

syn til arealets fredningsmæssige værdi i forbindelse med selve strandmar-

ken, og at fredningsnævnet og Overfredningsnævnet fandt betingelserne 

for fredning opfyldt også for så vidt angår dette område. 

Foreningen har endvidere anført, at de sorte markeringer på fredningskor-

tet alene er en signatur, der angiver placeringen af en bygning, ikke et ud-

tryk for, at de pågældende arealer skulle være undtaget fra fredningen. For-

eningen har tillige bemærket, at fredningen indeholder forbud mod al be-

byggelse ud over genopbygning og udbygning af bestående landbrugsbyg-

ninger, og da kun efter tegninger godkendt af fredningsplanudvalget. 

Endelig har foreningen anført, at ejendommens bygninger med et helt an-

det ydre udtryk og en helt anden anvendelse vil få en negativ indvirkning 

på oplevelsen af det fredede område.  

3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse

3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele

dispensation fra en fastsat eller foreslået fredningsbestemmelse, når det an-

søgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra

en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fred-

ning kan efter stk. 5 kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fred-

ninger.

Den relevante del af ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets 

kendelse af 9. februar 1967 vedrørende fredning af arealer ved Dueodde i 

Pedersker og Poulsker kommuner på Bornholm. 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

” 

[…] 

3. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med lys grøn

farve, pålægges servitut om, at der ikke må ske ændringer i den bestående 

tilstand, og at der ikke må finde byggeri sted ud over genopbygning og 

udbygning af bestående landbrugsbygninger efter tegninger godkendt af 

fredningsplanudvalget. 

     Arealet består hovedsageligt af landbrugsareal. 

[…] ” 

Om baggrunden for fredningen fremgår det, at den er vedtaget efter for-

handlinger mellem Fredningsplanudvalget for Bornholms Amt, områdets 

lodsejere, og de daværende Poulsker og Pedersker kommuner. Forhandlin-
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gerne mundede ud i en ordning med en række fredningsbestemmelser ned-

fældet i deklarationer for de enkelte ejendomme. Ordningen blev på fred-

ningsplanudvalgets foranledning stadfæstet af Fredningsnævnet for Born-

holm ved kendelse af 11. maj 1965 og af Overfredningsnævnet ved ken-

delsen af 9. februar 1967.  

 

Fredningen har baggrund i et ønske om at muliggøre en reguleret sommer-

husbebyggelse og offentlig brug af området, betegnet ”strandmarken”, så-

ledes at området kan bruges rekreativt, samtidigt med at de sårbare klit- og 

sandstrandsarealer i området beskyttes mod skånselsløs behandling. Det 

fremgår, at fredningen hovedsageligt omfatter uopdyrkede dele af land-

ejendomme, og at arealet nord for Dueoddevej er inddraget i fredningen af 

hensyn til arealets fredningsmæssige værdi i forbindelse med selve strand-

marken. Det fremgår videre, at det areal, der er markeret med lysegrøn, 

forudsættes bevaret som landbrugsjord, og at fredningen søger at bevare 

dette område i den eksisterende landbrugs- og bygningsmæssige tilstand.  

 

3.1.1 Spørgsmålet om fredningens afgrænsning 

Klager har anført, at arealerne, hvor det ansøgte er placeret, ikke er omfat-

tet af fredningen, da de er markeret med en sort bygningssignatur på fred-

ningskortet. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder dog, at de pågældende arealer er 

omfattet af fredningen, da arealerne er beliggende på den del af ejendom-

men, der er markeret med lys grøn farve på fredningskortet.  Det er nævnets 

vurdering, at den sorte signatur alene angiver eksistensen og placeringen 

af bygninger i området og ikke undtager disse bygninger eller deres grund-

areal fra fredningen. Nævnet bemærker, at denne forståelse er i overens-

stemmelse med nævnets faste praksis på området, hvorefter bygningssig-

naturer ikke anses for særskilte delområder på et fredningskort, medmindre 

andet er udtrykkeligt angivet i fredningen. 

 

3.1.2 Spørgsmålet om, hvorvidt ombygningerne kræver dispensation 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at ombygningerne udgør en til-

standsændring i strid med fredningsbestemmelsernes pkt. 3, og dermed 

kræver dispensation fra fredningen. Nævnet har lagt vægt på, at det ansøgte 

udgør en markant ændring af bygningernes fremtræden i landskabet, og at 

fredningen efter sin baggrund tilsigter at bevare tilstanden i det aktuelle 

delområde i sin helhed, herunder karakteren som landbrugsområde og den 

bygningsmæssige tilstand. 

 

3.1.3 Spørgsmålet om, hvorvidt der bør meddeles dispensation 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det ansøgte ikke er i strid med 

fredningens formål. Nævnet skal derfor tage stilling til, om der bør med-

deles dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at til-

sidesætte fredningsnævnets afslag på dispensation. 
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For så vidt angår maskinlængen er Miljø- og Fødevareklagenævnet enigt 

med fredningsnævnet i, at de omfattende vinduesflader giver mulighed for 

et markant lysudfald og genskin, der grundet ejendommens høje og åbne 

placering vil være synligt fra store dele af det fredede område, herunder fra 

Dueoddevej, der må formodes at udgøre en hovedfærdselsåre for offentlig-

heden gennem området. Hertil kommer, at maskinlængen med de store vin-

duesflader skiller sig markant ud fra det landbrugsmæssige landskabsbil-

lede, der er søgt bevaret i det aktuelle delområde. 

 

For så vidt angår stuehuset har Miljø- og Fødevareklagenævnet ligeledes 

lagt vægt på muligheden for lysudfald og genskin, der grundet ejendom-

mens placering vil være synligt fra store dele af det fredede område. Næv-

net har endvidere lagt vægt på, at stuehuset med kvistene går væk fra sit 

udtryk af traditionel, landbrugspræget gårdbygning og nærmere får et kro- 

eller hotellignende udtryk, hvilket også er tilfældet ifølge det oplyste om 

bygningens anvendelse. 

 

Ved vurderingen af begge ombygninger har Miljø- og Fødevareklagenæv-

net tillige lagt vægt på hensynet til at undgå uønsket præcedens, herunder 

at undgå, at der med afgørelsen skabes mulighed for ombygninger, der æn-

drer områdets karakter af landbrug med traditionelle gårdbebyggelser til et 

område præget af synlig turistindustri. Nævnet bemærker i den forbindelse, 

at der i fredningen er taget stilling til, hvilke områder der bør huse som-

merhusbebyggelse og dermed bære præg af turismeunderstøttende byg-

geri. 

 

For så vidt angår rundbuehallen har Miljø- og Fødevareklagenævnet lagt 

vægt på, at det ansøgte medfører en yderligere bebyggelse af arealer, der 

hidtil har været friholdt herfor, og at hallen på luft- og skråfotos samt of-

fentligt tilgængeligt billedmateriale fra Google Street View fremstår synlig 

fra store dele af det fredede område, herunder især Dueoddevej mod syd. 

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at opførelsen af hallen strider mod et 

direkte forbud mod ny bebyggelse i fredningens pkt. 3, der er fastsat for at 

sikre opfyldelsen af fredningens formål. Endelig har nævnet lagt vægt på 

hensynet til at undgå uønsket præcedens, herunder hensynet til at undgå, at 

der med afgørelsen skabes mulighed for udvidelse af områdets bebyggelser 

ud i landskabet, hvilket ville medføre en yderligere fortætning af områdets 

bebyggelse i strid med hensynene bag fredningen. 

 

Det af klager anførte om, at der på andre ejendomme findes synlige tekni-

ske installationer, kan ikke føre til andet resultat, da nævnet finder, at de 

påberåbte forhold ikke er sammenlignelige med det ansøgte i den aktuelle 

sag. På Skrokkegårdsvejen 13 er der således tale om en landbrugsejendom, 

der er underlagt lempeligere bestemmelser i fredningen. På Dueoddevej 8, 

ses der ikke at være meddelt dispensation fra fredningen til installation af 

solceller, der herudover er et væsentligt anderledes projekt end det ansøgte. 

For så vidt angår oplagringen af træflis på matr. nr. 26f, ses der heller ikke 
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at være meddelt dispensation fra fredningen hertil. Herudover fremgår det 

af luftfotos fra 2021, at der ikke længere oplagres træflis på matriklen. 

Efter det oplyste om, at ingen af fredningsnævnets medlemmer er medlem 

af Friluftsrådet, og da der ikke er oplyst nærmere om sammenhængen mel-

lem den aktuelle sag og uoverensstemmelsen med Friluftsrådet vedrørende 

Fyrvejen 11, finder Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke grundlag for at 

statuere, at et eller flere af fredningsnævnets medlemmer har været inhabile 

under sagens behandling. 

3.2 Gebyr 

Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr ikke, jf. 

gebyrbekendtgørelsens § 2. 

3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Born-

holms afgørelse af 9. oktober 2019 om afslag på lovliggørende dispensa-

tion til en rundbuehal samt til ombygning af stuehus og maskinlænge på 

matr. nr. 26a, Povlsker, beliggende ”Lille Gubbegaard”, Dueoddevej 6, 

3730 Nexø.  

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 

Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for Bornholm 

samt for klageren og dennes repræsentant via Klageportalen. Afgørelsen 

sendes desuden til eventuelle andre parter i klagesagen.  

Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personoplys-

ninger vil blive anonymiseret. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. 

Klaus Meinby Lund   

Stedfortrædende formand 

https://mfkn.naevneneshus.dk/
https://mfkn.naevneneshus.dk/


FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Nina og Kim Møller 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 8. april 2022 ansøgt om tilladelse til at etablere et spilde-
vandsanlæg med mile (jordvold) på ejendommen matr.nr. 121xt, Povlsker, beliggende 
Væbnerstien 5, 3730 Nexø. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til 
fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af 
arealer ved Dueodde (Strandmarksfredningen). Fredningen går overordnet ud på, at frede og 
åbne et bælte langs kysten, hvor offentligheden frit kan færdes og opholde sig. Dette område 
afgrænses mod nord af et bælte, der ligeledes er fredet, og skærmet af dette bælte udstykkes i 
ordnede sommerhusgrunde. Disse områder afskærmes igen fra landevejen af et fredet bælte. 
Man har herved søgt at give adgang til sommerhusbyggeri i området. Fredningsbestemmel-
serne fastsætter blandt andet:  

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-16-2022  
Den 29. juli 2022 



”… 
 d) Fælles vandværk og afløbsforanstaltninger skal oprettes, når de pågældende 

myndigheder stiller krav herom (bl.a. i henhold til sundhedslovgivningen og 

landsbyggelovens § 18), og lodsejerne er forpligtet til forholdsmæssigt at deltage i 

udgifterne til sådanne fællesforanstaltninger. 

[…] 

f) […] Bygninger skal placeres neden for højdepunkter i terrænet på de 

enkelte parceller. 

[…]  

j) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på 

stedet forekommende vækster eller af højst 1,80 m højt malet raftehegn kan anbringes i 

umiddelbar tilknytning til og inden for 10 m fra bebyggelsen og sammen med denne 

indesluttende et ubebygget areal på højst 100 m2. På grundene må i øvrigt kun 

foretages spredt beplantning med de på stedet naturligt forekommende vækster. 

Karakteren af den eksisterende bevoksning i området (gran, fyr, lyng) skal stedse 

bevares. 

Skovagtig bevoksning må kun ryddes inden for 10 m 

fra beboelsesbygning. 

…”  

 
Bornholms Regionskommune har som fredningstilsyn oplyst blandt andet, at milen er ansøgt 
etableret som en bred vold med et plateau på 3,5x 16 m og en højde på ca. 95cm. Den 
placeres mellem ca. 7 og 15m fra huset. I forbindelsen med etableringen vil der skulle fældes 
skovagtig bevoksning på og omkring arealet. Der etableres skråningsanlæg på 45 grader 
omkring milen. Kommu-nens spildevandsafdeling anbefaler i deres tilladelse, at der ikke gror 
træer 3-6 meter nær anlægget for at undgå, at sivestrengene tilstoppes. Der vil ikke fremover 
være bevoksning af træer nærmere end minimum 3 m fra anlægget. Der vil derfor fremover 
være et område uden skovbevoksning på dette areal. Det meste af milen vil ligge indenfor den 
10m zone fra huset, hvor skovagtig bevoksning må ryddes, men dele af milen, skråningsanlæg 
og den ubevoksede bufferzone omkring milen vil ligge længere fra huset. 
 
Ansøgningen er illustreret med følgende plan: 

 



Fredningstilsynet har om Natura 2000 og Bilag IV-arter oplyst, at arealet ikke indgår i et 
internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område ligger i 
en afstand af ca. 170m. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i 
forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke et Natura 2000-område 
væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de 
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Miljøstyrelsen har i en mail af 4. maj 2022 anført, at sagen synes fuldt oplyst, og at ansøg-
ningen ikke giver Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.  
 
Fredningsnævnet har den 25. maj 2022 foretaget besigtigelse. 
 
På besigtigelsen oplyste ansøgeren blandt andet, at ejendommens eksisterende spildevands-
anlæg er udtjent, hvilket nødvendiggør projektet som ansøgt. Et alternativ i form af en 
tømmetank vil være bekostelig, både i drift og CO2-påvirkning. Den projekterede mile findes 
bedst at kunne placeres, som ansøgt, hvor det kun vil være nødvendigt at fælde et fåtal unge 
træer i modsætning til en placering af anlægget andetsteds på ejendommen, hvor flere og 
ældre træer vil skulle fældes. Anlæggets sivedrænsstrenge kan ikke lægges ”organisk”, men 

må lægges i lige linjer.  
  
Danmarks Naturfredningsforening har anført, at et mileanlæg så vidt muligt, evt. med 
fornøden dispensation fra fredningsbestemmelsernes afstandskrav, bør nedgraves i et 
højdedrag på ejendommen fremfor, at ejendommens terræn ændres. 
 
På fredningsnævnets forespørgsel i tilknytning til besigtigelsen har Bornholms Regionskom-
munes spildevandsmyndighed oplyst blandt andet, at der i sommerhusområdet omfattet af 
Strandmarksfredningen er et generelt problem med høj grundvandsstand, og at flere af 
områdets sommerhuses spildevandsanlæg forventes at være udtjent inden for en overskuelig 
årrække. Området er ikke offentlig kloakeret, og der forelígger ikke planer og/eller 
beregninger herfor. De fleste sommerhuse har sivedrænsanlæg. Ifølge BBR har kun én 
ejendom tømmetank/samletank. Tallet er muligvis ikke retvisende. Et typisk tømmetank-
anlæg på 6 m3 vil sædvanligvis skulle tømmes hver 14. dag. For nedsivningsanlæg skal 
afstanden til grundvandsstanden være min. 1,25 m under anlægsbund, hvilket gør, at der ikke 
skal ses grundvand før 2,05 m under terræn ellers skal anlægget hæves for at overholde 
afstanden. Denne afstand kan nedbringes til 1 m, hvis grundvandet er pejlet i perioden fra 
februar til april. Der skal være 0,6 m jorddække over fordelerrørene. Hældningen skal være 
ca. 1:2, så hældningen er 25-27 grader fra terræn op mod toppen. Kommunen kan ikke sige 
noget om, hvor mange anlæg i området, der ad åre forventes at blive ramt af den forhøjede 
grundvandsstand, men ud fra kort og modelleringsbilleder forventes det at blive et tilbage-
vendende problem. Hvis de udsatte ejendomme skulle gøre noget andet end nedsivning eller 
tømmetank, så skal det være anlæg med udledning eller lukket bund. En udledningsløsning 
kan blive problematisk, da der ikke er mange vandløb eller grøfte i området. Et anlæg med 
lukket bund er et pileanlæg, hvor der ikke sker en udledning eller nedsivning, men anlægget 
kræver meget plads og piletræerne kan blive 4-5 meter høje. Spildevandsanlæg som sivedræn 
er almindelige udenfor bymæssig bebyggelse og ved stor afstand til hovedledninger for 
offentlig kloakering både i fritidshusområder og helårsbeboelser i det åbne land. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelser, hvis det ansøgte ikke 



strider mod fredningens formål, og hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og 
levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og hvis 
det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for nærmere bestemte dyrearter eller ødelægge nærmere bestemte 
plantearter i alle livsstadier, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 - 3. 
  
Fredningsnævnet finder, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, og nævnet 
tiltræder fredningstilsynets vurdering af Natura 2000- og habitatsforhold. 
 
Fredningsnævnet skal herefter vurdere, om der bør meddeles dispensation til det ansøgte.  
 
Det ansøgte angår anlæg af et spildevandsanlæg som sivedræn under en mile til brug for et 
sommerhus, der er opført i overensstemmelse med fredningens bestemmelser. På baggrund af 
indtrykkene fra besigtigelsen af den konkrete ejendom, finder fredningsnævnet, at det ansøgte 
med sin udformning og placering i forhold til anden mulig spildevandsløsning og placering på 
denne ejendom vil indebære mindst mulige indgreb i denne ejendoms terrænforhold, bevoks-
ning og i offentlighedens oplevelse af det fredede område. Fredningsnævnet meddeler derfor 
dispensation til projektet og placering som ansøgt på vilkår,  
 

at ved gravning i området gemmes tørv og lægges på plads efter nedgravning af anlægget,  
at der ikke tilkøres jordmaterialer udover, hvad der er nødvendigt til anlæg af milen og 
dens skråninger,  

 at milens skråninger udføres så flade som terrænet muliggør,  
at der ikke laves kørespor, men om nødvendigt anvendes køreplader,  
at der ikke etableres jorddepoter,  
at fældning af træer begrænses til det område, som nedsivningsanlægget omfatter, og  
at fældede træer fjernes. 
 

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, 

http://www.naevneneshus.dk/


• 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  

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/


FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
BOFA 
Almegårdsvej 8 
3700 Rønne 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 6. september 2022 ansøgt om tilladelse til at udvide 
miljøstationen på ejendommen matr.nr. 7000m, Povlsker, beliggende Fyrvejen 2a, 3730 
Nexø, med 3 affaldsenheder af tilsvarende type som miljøstationens eksisterende 3 
affaldsenheder. Enhederne projekteres placeret i forlængelse af de eksisterende enheder, og  
med fast flisebelægning Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til 
fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-27-2022  
Den 3. oktober 2022 



 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration fra 1967 – Strandmarksfredningen – om 
blandt andet udlæg af parkeringsplads på dette areal af det fredede område. Deklarationen 
fastsætter blandt andet, at der ikke må ske ændringer i den bestående tilstand, samt at der ikke 
må bygges, hegnes eller ske erhvervsmæssig udnyttelse bortset fra skovdrift. 
 
Fredningsnævnet har i 2000 meddelt dispensation til etablering af en miljøstation på arealet. I 
2015 (FN-3-2015) har fredningsnævnet meddelt tilladelse til etablering af det eksisterende 
affaldssystem med underjordiske beholdere.  
 
Bornholms Regionskommune har som tilsynsmyndighed oplyst blandt andet, at miljøstation-
en står ved en parkeringsplads, der er præget af forskellige anlæg og bygninger, at projektet 
vurderes at indebære en ganske begrænset ændring af de bestående forhold, og at projektet 
angår infrastruktur til mere hensigtsmæssig affaldssortering og håndtering. 
 
Tilsynsmyndigheden har om Natura 2000 og Bilag IV-forhold oplyst, at arealet ikke indgår i 
et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 
188 Dueodde) ligger i en afstand af ca. 30m. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte 
ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke et Natura 
2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder 
for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Miljøstyrelsen har i mail af 21. september 2022 anført, at sagen synes fuldt oplyst af 
kommunen. 
 
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har ikke fremsat bemærkninger imod 
projektet. 
 
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelser, hvis det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål, og hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper 
og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og 
hvis det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for nærmere bestemte dyrearter eller ødelægge nærmere bestemte plante-
arter i alle livsstadier, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 - 3.  
 
Fredningsnævnet finder, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, og nævnet 
tiltræder fredningstilsynets vurdering af Natura 2000- og habitatforhold. Fredningsnævnet 
skal herefter vurdere, om der bør meddeles dispensation til det ansøgte.  
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet dispensation til udførelse af 
projektet som ansøgt. Nævnet lægger vægt på, at der er tale om en udvidelse af en 
eksisterende miljøstation. 



 
Fredningsnævnets afgørelse er truffet af nævnets formand, da projektet skønnes at være af 
underordnet betydning i forhold til fredningsbestemmelsernes formål, jf. § 10, stk. 5 i 
bekendtgørelse nr. 842 af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn, når samtidig 
henses til den senest i 2015 meddelte dispensation til den eksisterende miljøstation. 
 
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, 
• 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  

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


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 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
Morten Lintrup 
Genuavej 20 st. 
2300 København S 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der ved brev af 2. marts 2022 fra Bornholms Regionskommune 
ansøgt om tilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 121qc, Povlsker, beliggende Sneppe-
vej 19, 3730 Nexø og opføre et sommerhus på den nye del.  
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af 
arealer ved Dueodde (Strandmarksfredningen). Det fredede område er på fredningens kort 
opdelt i blandt andet mørkegrønne områder, der omfatter skovområder, der skal forblive 
ubebygget, og røde områder, hvor der kan opføres sommerhuse.   

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-07-2022  
Den 26. september 2022 



Fredningsbestemmelserne fastsætter blandt andet:  
 
”… 

 
[…] 

 
[…] 

 
 

 
[…] 

  

 
[…] 

 

 

 



 
…”  
 
Bornholms Regionskommune har som tilsynsmyndighed oplyst, at den sydlige del af 
ejendommen er omfattet af bestemmelserne, som gælder de mørkegrønne områder i 
fredningen, mens den nordlige del er omfattet af det, der gælder for de røde områder, jf. 
følgende illustration:   
 

 
 
Den nuværende matrikel er på 9111m2 ifølge ejendomsoplysningen. Ansøger har ikke oplyst 
hvor store grundene bliver, men kommunen har ud fra kommunens elektroniske kortsystem 
opmålt de nye matrikler til ca. 4.600m2 og 4.500m2. 
 
Kommunen har herudover oplyst, at det projekterede sommerhus´ bebyggede areal ses at 
overskride 120 m2, da det samlede areal med boligareal, skur og overdækninger bliver på ca. 
138m2 og nok mere, da det er boligarealet, der er oplyst og ikke det bebyggede areal. Det ser 
således ud til, at vægge ikke er medregnet.    
 



Kommunen har endvidere oplyst, at den af ansøgeren skitserede placering kommer til at ligge 
i ca. kote 7, der er et lokalt højdepunkt i terrænet. De omliggende arealer ligger lidt lavere, og 
terrænet skråner ned mod syd-vest. En placering lidt nordligere vil betyde at sommerhuset kan 
placeres ca. en halv meter lavere. Kommunen har umiddelbart vurderet, at afstanden på 
mindst 5 m til skel kan overholdes for så vidt angår sommerhuset ved et af kommunen 
skitseret forslag til opdeling, jf. nedenfor.  
 
Med hensyn til bygningernes afstand til skel har kommunen oplyst, at den eksisterende garage 
ikke kan overholde afstandskravet om 5m til skel ved den af ansøgeren skitserede udstykning, 
idet garagen måles til at komme til at ligge ca. 2-3m fra skel.  
 
Ansøgeren har ansøgt om, at opdelingen foretages som skitseret på følgende illustration: 

 
 
Kommunen har anbefalet, at det overvejes i stedet at foretage opdelingen som skitseret på 
følgende illustration: 
 

 



 
For så vidt angår Natura 2000-forhold og Bilag IV-arter har kommunen oplyst, at den 
sydligste del af grunden indgår i et internationalt beskyttelsesområde Natura 2000-område 
(164 – Dueodde). Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i 
forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke dette Natura 2000-område 
væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de 
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.   
 
Miljøstyrelsen har i brev af 12. juli 2022 oplyst, at sagen umiddelbart synes veloplyst af 
kommunen, idet Miljøstyrelsen dog gør opmærksom på enkelte præciseringer vedrørende det 
ansøgtes eventuelle mulige påvirkning af Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag, 
herunder, at Natura 2000-området er nr. 188, der omfatter Habitatområde H164.  
 
Miljøstyrelsen har endvidere henledt opmærksomheden på en foreslået udvidelse af 
habitatområdet og har på følgende illustration markeret fredet område med skravering, Natura 
2000-område med gult, og den grønne markering er en foreslået udvidelse af habitatområdet, 
idet der i perioden frem til, at Natura 2000-planerne 2022-2027 er endeligt vedtaget, skal 
tages højde for både den gældende og reviderede basisanalyse 2022-2027, da områdets 
udpegningsgrundlag kan have ændret sig. 
 

 
 
Kommunen har i mail af 12. august 2022 suppleret blandt andet, at man umiddelbart vurderer, 
at eventuelt byggeri af nyt sommerhus inklusiv vejadgang og eventuelle andre anlæg skal 
placeres uden for Natura 2000-området og på en måde, så Natura 2000-området heller ikke 
indirekte påvirkes. F.eks. bør eventuelt nedsivningsanlæg placeres med en afstand på min. ca. 
25 m til Natura 2000-området. 
 
Fredningsnævnet har den 15. september 2022 foretaget besigtigelse, hvorunder kommunen 
har henholdt sig til det i kommunens brev af 2. marts 2022 anførte, og Danmarks Naturfred-
ningsforening og Friluftsrådet har anbefalet, at opdelingen foretages som skitseret i kommu-



nens forslag, uanset dette vil nødvendiggøre en bortfjernelse/flytning af garagen/carporten. Et 
sommerhus på den nye del skal overholde fredningsdeklarationen og fredningsnævnets faste 
dispensationspraksis for så vidt angår byggeris placering og størrelse.   
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelser, hvis det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål, og hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og 
levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og hvis 
det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for nærmere bestemte dyrearter eller ødelægge nærmere bestemte 
plantearter i alle livsstadier, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 - 3. 
  
Fredningsnævnet finder, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, og nævnet 
tiltræder fredningstilsynets vurdering af Natura 2000- og habitatsforhold. 
 
Fredningsnævnet skal herefter vurdere, om der bør meddeles dispensation til det ansøgte. 
 
ad. opdeling af grund: 
Den af ansøgeren skitserede opdeling forekommer at udspringe af et ønske om at bevare den 
eksisterende garage/carport, uanset opdelingen herved får et kantet forløb, der adskiller sig 
væsentligt fra naboejendommene, hvor opdelingen fremstår regulær og enkel. Og ved en 
opdeling som skitseret af ansøgeren, vil carporten ikke overholde fredningens bestemmelser 
om skelafstand.  
 
Fredningsnævnet har under besigtigelsen konstateret, at carporten er en ganske simpel 
konstruktion, der fremstår som værende uden værdi af betydning og som vil kunne flyttes 
uden større besvær. Som følge heraf, og da en mere enkel opdeling som skitseret af 
kommunen vil gøre det muligt at placere byggefeltet nordligere, således at et sommerhus ikke 
placeres på den nye dels højeste punkt, meddeler nævnet dispensation til en opdeling af 
ejendommen på vilkår, at opdelingen følger den af kommunen skitserede enkle opdeling. Det 
følger heraf, at carporten må fjernes/flyttes. 
 
Efter de foreliggende oplysninger, hvor kommunen umiddelbart vurderer, at en opdeling, som 
skitseret af kommunen ikke forudsætter dispensation fra fredningens bestemmelser om 
skelafstand for så vidt angår sommerhuset, finder fredningsnævnet det ufornødent at meddele 
dispensation fra fredningens bestemmelse om skelafstand.  
 
ad. sommerhus:  
Fredningens bestemmelser fastsætter, at der på hver ejendom kan opføres et sommerhus med 
et areal på indtil 120 m2, og et udhus/garage på indtil 30 m2. Efter en længe og fast praksis 
kan fredningsnævnet meddele dispensation til opførelse af et samlet byggeri på indtil 150 m2 
på vilkår, at ejendommen ikke bebygges yderligere. Det følger af fredningens bestemmelser, 
at ydervægge medregnes i det bebyggede areal, og Naturklagenævnet har i en afgørelse af 22. 
maj 2007 (NKN-121-00014) vedrørende en anden ejendom, der er omfattet af samme 
fredningsbestemmelser udtalt, at der ved beregningen af det bebyggede areal endvidere skal 
medregnes tagudhæng, der overstiger 50 cm.  
 
Fredningsnævnet meddeler hermed dispensation til, at der på den nye del af den opdelte 



ejendom opføres et sommerhus med et areal, jf. ovenstående, på indtil 150 m2 på vilkår, at 
ejendommen ikke bebygges yderligere, og at byggeriet overholder fredningens øvrige 
bestemmelser om byggeri, herunder bestemmelser om farve- og materialevalg.  
 
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, 
• 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  
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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 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Thomas Vest 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 28. september 2022 ansøgt om tilladelse til at opføre et 
selvstændigt udhus på ca. 9m2 på ejendommen matr.nr., 121-amø, Povlsker, beliggende 
Munkegårdsskoven 18, Dueodde, 3730 Nexø. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, 
der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af 
strandmarken ved Dueodde. Arealet er desuden omfattet af en fredningsdeklaration, der er 
tinglyst den 20. juli 1965. 
 
Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 – Strandmarksfredningen –, går overordnet 
ud på at frede og åbne et bælte langs kysten, hvor offentligheden frit kan færdes og opholde 
sig. Dette område afgrænses mod nord af et bælte, der ligeledes er fredet, og skærmet af dette 
bælte udstykkes ordnede sommerhusgrunde. Disse områder afskærmes igen fra landevejen af 
et fredet bælte. Man har herved søgt at give lodsejerne lige adgang til salg af sommerhus-
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grunde i området. For opførelse af sommerhuse fastsætter kendelsen blandt andet, at der på 
grunden kun må opføres én enkelt beboelse med ikke over 120m2 og ikke under 35 m2 bebyg-
get areal samt ét udhus med ikke over 30 m2 bebygget areal. Naturklagenævnet har i en af-
gørelse af 22. maj 2007 (NKN-121-00014) vedrørende en anden ejendom, der er omfattet af 
samme fredningsbestemmelser udtalt, at der ved beregningen af det bebyggede areal skal 
medregnes overdækninger, herunder tagudhæng, der overstiger 50 cm. 
 
Fredningsnævnet har den 3. marts 2022 (FN-BOR-31-2021) meddelt dispensation til opførel-
se af et sommerhus med et bebygget areal på i alt 137 m2 på vilkår blandt andet, at der på 
ejendommen ikke opføres et selvstændigt skur. Afgørelsen følger nævnets lange og faste 
praksis for dispensation til opførelse af sommerhus og udhus som en samlet bebyggelse på 
indtil 150 m2 fremfor et sommerhus med et bebygget areal på indtil 120 m2 og et selvstændigt 
udhus på indtil 30 m2 som fastsat i fredningsbestemmelserne. 
 
Bornholms Regionskommune har som tilsynsmyndighed om Natura 2000 og Bilag IV-arter 
oplyst, at det nærmeste Natura 2000-område (nr. 164, Dueodde) ligger ca. 400m mod syd. Det 
er regionskommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre 
planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt eller medføre beskadigelse 
af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV. 
 
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har ikke fremsat bemærkninger. 
 
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse i forbindelse med denne sag, men har den 23. 
februar 2022 foretaget besigtigelse i forbindelse med behandlingen af sagen FN-BOR-31-2021. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet meddeler afslag til det ansøgte. 
 
Under hensyntagen til præcedens for fredningsnævnets lange og faste praksis for dispensation 
fra fredningens bestemmelser om bebygget areal og antal bygninger på de enkelte sommer-
husgrunde i det store sommerhusområde, som fredningen omfatter, og da ansøgeren ikke har 
anført nærmere helt særlige forhold, der kan begrunde, at fredningsnævnet fraviger denne 
praksis og dermed nævnets vilkår i dispensation af 3. marts 2022 til opførelse af sommer-
huset på ejendommen, afslår nævnet at meddele dispensation til opførelse af et selvstændigt 
udhus på ejendommen.    
 
Nævnets afgørelse er enstemmig. 
 
 
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 
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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  

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. 
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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 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
Maj-Britt Fogelstrøm 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 2. september 2022 ansøgt om tilladelse til at sætte to 
ovenlysvinduer på 78x118 cm i den sydvendte tagflade, alternativt et ovenlysvindue i den 
sydvendte tagflade og et ovenlysvindue i den nordvendte tagflade, på sommerhuset på 
ejendommen matr.nr. 121-aix, Povlsker, beliggende Fjælstaunijn 20, 3730 Nexø, samt ansøgt 
om lovliggørende dispensation til at beholde et grønmalet plankeværk, der er opført 18 m fra 
sommerhuset. Det ansøgte er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til frednings-
nævnet.  
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af 
arealer ved Dueodde (Strandmarksfredningen).  
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Fredningen går overordnet ud på at frede og åbne et bælte langs kysten, hvor offentligheden 
frit kan færdes og opholde sig. Dette område afgrænses mod nord af et bælte, der ligeledes er 
fredet, og skærmet af dette bælte udstykkes ordnede sommerhusgrunde. Disse områder 
afskærmes igen fra landevejen af et fredet bælte. Man har herved søgt at give lodsejerne lige 
adgang til salg af sommerhusgrunde i området. 
 
Fredningsbestemmelserne fastsætter blandt andet:  
”… 

Bygninger må ikke opføres med mere end l etage med udnyttet tagetage uden 

kvistvinduer og lignende. 

[…] 

Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller 

græstørv. 

[…]  

Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på stedet forekommende 

vækster eller af højst 1,80m højt umalet raftehegn kan anbringes i umiddelbar 

tilknytning til og indenfor 10m fra bebyggelsen og sammen med denne indesluttende et 

ubebygget areal på højst 100 m2. 
…”  
 
Bornholms Regionskommune har som fredningstilsyn oplyst blandt andet, at huset er 
omkranset af skov, og det vurderes, at ovenlysvinduerne ikke vil være meget synlige set fra 
vejene i området. 
 
Fredningstilsynet har om Natura 2000 og Bilag IV-forhold oplyst, at ejendommen ikke indgår 
i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 
188 Dueodde) ligger i en afstand af ca. 340m. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte 
ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke et Natura 
2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder 
for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.  
 
Miljøstyrelsen har den 12. september 2022 oplyst, at sagen synes fuldt oplyst af Bornholms 
Regionskommune. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har ikke haft bemærkninger imod, at der sættes to ovenlys-
vinduer i sommerhusets sydvendte tagflade, forudsat at ovenlysvinduerne placeres på linje. 
Foreningen har udtalt sig imod, at der dispenseres til bibeholdelse af plankeværket. 
 
Fredningsnævnet har den 24. oktober 2022 foretaget besigtigelse. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelser, hvis det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål, og hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper 
og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og 
hvis det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for nærmere bestemte dyrearter eller ødelægge nærmere bestemte plante-
arter i alle livsstadier, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 - 3.  
 



Fredningsnævnet finder, at projektet for så vidt angår isætning af to ovenlysvinduer ikke 
strider mod fredningens formål, og nævnet tiltræder fredningstilsynets vurdering af Natura 
2000- og habitatforhold. Fredningsnævnet skal herefter vurdere, om der bør meddeles 
dispensation til det ansøgte. 
 
Ad. ovenlysvinduer: 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet dispensation til at isætte to 
ovenlysvinduer med målene 78x118 cm i sommerhusets sydvendte tagflade på vilkår, at 
vinduerne placeres på samme linje i tagfladen. 
 
Nævnet lægger navnlig vægt på indtrykket undet besigtigelsen, hvor det i overensstemmelse 
med fredningstilsynets oplysninger kunne konstateres, at ovenlysvinduerne ikke vil være 
meget synlige set fra vejene i området.  
 
Ad. plankeværk: 
Fredningsnævnet afslår at meddele dispensation til at beholde plankeværket. Fredningsnævnet 
lægger herved vægt på fredningsbestemmelsernes klare retningslinier for hegning. Frednings-
nævnet lægger endvidere vægt på hegnets dominerende udtryk, samt at en dispensation vil 
kunne skabe en uhensigtsmæssig præcedens for den øvrige sommerhusbebyggelse i det store 
sommerhusområde, som fredningsbestemmelserne skal regulere.   
 
Nævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Tilladelsen til isætning af ovenlysvinduer 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, 
• 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 og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 

Henrik Engell Rhod 
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FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Thomas Andersen 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 4. juli 2022 ansøgt om tilladelse til at etablere solceller på 
ca. halvdelen af den sydvendte tagflade på sommerhuset på ejendommen matr.nr. 121-acm, 
Povlsker, beliggende Fjælstaunijn 3, 3730 Nexø. Projektet er nærmere beskrevet i det 
materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af 
arealer ved Dueodde (Strandmarksfredningen). 
 
Fredningen går overordnet ud på at frede og åbne et bælte langs kysten, hvor offentligheden 
frit kan færdes og opholde sig. Dette område afgrænses mod nord af et bælte, der ligeledes er 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-22-2022  
Den 8. november 2022 



fredet, og skærmet af dette bælte udstykkes ordnede sommerhusgrunde. Disse områder 
afskærmes igen fra landevejen af et fredet bælte. Man har herved søgt at give lodsejerne lige 
adgang til salg af sommerhusgrunde i området.  
 
Fredningsbestemmelserne fastsætter blandt andet: 
”… 

Bygninger må ikke opføres med mere end l etage med udnyttet tagetage uden kvistvinduer 

og lignende.  

[…]  

Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller 

græstørv. 
…” 
 
Fredningsnævnet har den 3. december 2012 i sagen FN 14/2012 afslået at meddele 
dispensation til etablering af solceller på taget af et andet sommerhus i det fredede område. 
Det fremgik af nævnets begrundelse for afslaget: 
”… 

Fredningsnævnet finder, at ansøgninger om dispensation til etablering af solvarme- 

/solcelleanlæg indenfor en landskabsfredning i udgangspunktet bør behandles lempe-

ligere end andre dispensationsansøgninger i relation til fredningsbestemmelsers regu-

leringer af bygningers udseender, idet fredningsnævnet dog fortsat skal foretage en vur-

dering af blandt andet, hvorvidt anlægget vil påvirke den landskabelige og rekreative 

oplevelse af det fredede område i nævneværdig grad, ligesom nævnet skal foretage en 

vurdering af præcedensvirkninger i relation til øvrige lodsejere i det fredede område. 

Det bemærkes herved, at de fredningsmæssige hensyn rækker videre end blot hensynet 

til fremme af en i tiden miljørigtig energiforsyningskilde. 

 

Det fredede område omfatter i det væsentlige et større klitplantageareal med adskillige 

sommerhusudstykninger. Fredningen indeholder nøje bestemmelser om sommerhus-

bebyggelsens størrelse, materialevalg og udseende. For så vidt angår tagdækning fast-

sættes, at den skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller 

græstørv. 

 

Fredningsnævnet har efter en lang og fast praksis ikke tilladt tagdækning i form af glas- 

eller plastplader ligesom fredningsnævnet ikke har tilladt ovenlysvinduer i det fredede 

område. Dog har fredningsnævnet i relation til solvarmeanlæg siden 2006 lempet prak-

sis således, at der efter konkret ansøgning kan meddeles dispensation på nærmere vil-

kår til etablering af solfangeranlæg på indtil 2 m2 på sommerhusenes tagflader. Denne 

dispensationspraksis, der kun berører en begrænset del af tagfladen, er indført under 

hensyntagen til blandt andet den miljørigtige energifrembringelse sammenholdt med, at 

varme frembragt af solvarmeanlæg i modsætning til elektricitet frembragt ved 

solcelleanlæg skal anvendes på det sted, hvor varmen frembringes. 

 

Solcelleanlæg vil optage en stor del af eller hele tagfladen, der herefter vil fremstå med 

en mørk glasagtig overflade. Tagfladen vil herved fremstå mere dominerende i omgivel-

serne i forhold til det afdæmpede indtryk, som fredningskendelsens bestemmelser om 

tagbeklædning søger at besvare. Dette vil markant ændre sommerhusbebyggelsens 

fremtoning i den fredede klitplantage og indvirke negativt på oplevelsen af de land-

skabelige og rekreative værdier, der søges beskyttet ved fredningen. 

…” 



 
I nyere sager har fredningsnævnet i blandt andet afgørelse af 24. maj 2017 (FN-BOR-11-
2017) meddelt tilladelse til etablering af solcellepaneler på et sommerhustag på vilkår, at 
solcellepanelerne monteres plant i niveau med taget, at solcellepanelerne placeres i tagets 
længderetning, at solcellepanelerne placeres i samlet forlængelse af hinanden, at solpanelerne 
monteres således, at ingen del af solcellepanelerne er monteret mere end 3 meter over husets 
fundamentslinie, og at solcellepanelernes ramme holdes i en mørkegrå eller sort ikke-
reflekterende farve. Nævnet lagde ved afgørelsen til grund, at projektet optog under 2,0 m2 
tagareal.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 2. maj 2022 (klagenævnets sagsnr. 21/14431) om 
etablering af solpaneler på feriehuse, der er omfattet af en fredning andetsteds ved Dueodde, 
der indeholder en bestemmelse om tagdækning svarende til Strandmarksfredningens 
bestemmelse, udtalt blandt andet: 
”… 

Det af klager anførte om, at det ansøgte vil bidrage til at forsyne sommerhusene med 

vedvarende energi, kan ikke føre til andet resultat, da fredningen ikke indeholder 

bestemmelser om, at sådanne projekter skal vurderes mere lempeligt end andre 

projekter. Nævnet bemærker endvidere, at det af klager anførte om bekendtgørelsen om 

VE-fællesskaber, efter nævnets opfattelse ikke kan føre til et andet resultat. 

…” 
  
For så vidt angår ejendommen i denne sag, har fredningsnævnet den 21. februar 2014 (FN-
23/2013) i forbindelse med en ansøgning om lovliggørelse af en række forhold på 
ejendommen meddelt dispensation til bibeholdelse af et etableret solvarmeanlæg bestående af 
4 paneler på 1,40 x 2,00 m. Det fremgår af nævnets afgørelse herom: 
”… 

Ad solvarmeanlægget: 

Solvarmeanlæggets areal overstiger væsentligt det areal, som der kan meddeles 

dispensation til efter fredningsnævnets almindelige praksis for dispensationer til 

solvarmeanlæg i området. Da solvarmeanlæggets dimensioner imidlertid er betinget af 

sommerhusets særligt store behov for brugsvandsopvarmning som følge af en indendørs 

swimmingpool, og da anlægget ikke er synligt fra omkringliggende veje, meddeler nævnet 

dispensation til bibeholdelse af anlægget på følgende vilkår: 

• At solvarmeanlæggets rammer udføres i en mørk ikke-reflekterende farve. 

• At solvarmeanlægget ikke udbygges.   

• At solvarmeanlæggets placering på taget ikke ændres. 

…”   
 



Ejendommens eksisterende solvarmepanel fremgår af dette skråfoto af ejendommen: 
 

 
 
Ansøgeren har i ansøgningen anført blandt andet, at 
”… 

Vi har gjort os mange overvejelser omkring at energioptimere sommerhuset til et klima-

venligt sommerhus, og overvejelser omkring solcellerne for at opnå en så harmonisk en 

løsning som mulig,  

[…]  

Vi påtænker alt fjerne de eksisterende solfangerpaneler da de ikke virker og da det ikke 

er hensigtsmæssigt at have vand til at løbe igennem taget (risiko for råd mv ), de er en 

ældre model og faktisk ikke særlig kønne heller.  

 

Vi ønsker at montere solceller på 1/2 af taget, nemlig sydsiden (ikke på nord siden så 

denne holdes helt fri for solceller). Sydsiden dækkes for at sikre en ensartethed af tag-

fladen, vi tror på dette vil synes harmonisk synsmæsigt. Monteringen sker naturligvis 

inden for tagets eksisterende rammer således, det holder sig inden for sydsidens tag-

flader.  

 

Vi kigger på en løsning hvor panelerne er særlig egnet til at synes mindst muligt, blandt 

andet er de komplet matsorte og særlig ensartet i deres udtryk ift. andre paneler som 

typisk har synlige metal tråde mellem cellerne og blanke aluminiumsrammer, og vi 

vælger også en model hvor matheden i fladen er udtalt, sådan der ikke sker genskær, 

vores vurdering er, at den type som du ser i linket nedenfor, falder bedst ind med de 

eksisterende sorte beton tegl og i forhold til de eksisterende paneler vil de bestemt synes 

mindre, end de pa-neler som aktuelt sidder på taget, da de har synbare aluminiums-

kanter og rørføring, samt er højere.  

 

Vi vil bestræbe os på, at lave en så harmonisk, og mindst synlig monterering som mulig, 

hvor panelerne er tyndere end normalt og derved vil ligge så tæt som muligt på den ek-

sisterende tagflade, således de ikke stikker unødigt op eller har en anderledes vinkel 

end taget, som det typisk ses på andre anlæg. Heldigvis er holdningen på vores tagflade 



ikke så markant og dette vil bidrage til at panelerne vil synes mindre fra de omkring-

liggende arealer. 
[…] 

Aktuelt har […] allerede monteret en luft til luft varmepump til erstatning for elradia-

torer og vi har bestilt en varmepumpe til poolen som monteres til efteråret, begge dele 

vil bidrage til den grønne omstilling i tråd med energistyrelsens retningslinjer og ønske 

om at nedbringe udledning af CO2 og ligeledes energi / co2 aftrykket for sommerhus-

området markant. 

…” 
 
Ansøgeren har i mail af 29. september 2022 oplyst, at som følge af en stigning i elprisen til 
6,55 kr. pr. kw/h og med sommerhusets forbrug på ca. 38.000 kw/h om året, vil sommerhuset 
årligt forbruge ca. 250.000 kr. i strøm.  
 
Bornholms Regionskommune har oplyst, at kommunen som udgangspunkt støtter al anvend-
else af alternative energiformer, hvis det kan etableres, uden at det går ud over andre væsent-
lige interesser. Som f.eks. de landskabelige, naturmæssige og rekreative interesser. Sommer-
huset ligger i et område hvor skovbevoksningen er ret åben, og det er derfor ret synligt både 
fra nabohuse og fra vejen Kjøddtynjan. Tagfladen er ikke en regulær ”firkant” og det fremgår 

ikke hvordan man vil lægge panelerne omkring skorsten og på den lave tagflade. Det kan be-
tyde en irregulær udformning som vil være uheldig i forhold til det visuelle udtryk.  
 
For så vidt angår Natura 2000 har Bornholms Regionskommune som fredningstilsyn oplyst, 
at det nærmeste Natura 2000-område er nr. 164 Dueodde. Det er beliggende ca. 130 m fra det 
ansøgte. Det er fredningstilsynets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse 
med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Ved vurderingen 
er der særligt lagt vægt på, at det ansøgte opføres på et eksisterende tag og kun vurderes at ha-
ve en lokal påvirkning. Det ansøgte vil således efter fredningstilsynets vurdering ikke medfø-
re en væsentlig påvirkning af de naturtyper, levesteder og/eller arter, som området er udpeget 
for at bevare, og der er derfor ikke behov for en nærmere konsekvensvurdering.  
 
For så vidt angår Bilag IV-arter har fredningstilsynet oplyst, at på baggrund af et generelt 
kendskab til bilag IV-arters forekomst i Danmark og deres valg af levested, vurderes det, at 
lokaliteten ikke er et potentielt levested for bilag IV-arter. Fredningstilsynet vurderer på den-
ne baggrund, at det ansøgte projekt ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter 
eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet, at en dispensation meddeles på vilkår af, at 
hele den sydvendte tagflade etableres med matte solceller integreret i tagfladen. 
 
Miljøstyrelsen har oplyst, at sagen synes fuldt oplyst af Bornholms Regionskommune. 
 
Fredningsnævnet har den 29. august 2022 foretaget besigtigelse. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelser, hvis det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål, og hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper 
og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og 



hvis det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for nærmere bestemte dyrearter eller ødelægge nærmere bestemte plante-
arter i alle livsstadier, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 - 3.  
 
Fredningsnævnet finder, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, og nævnet 
tiltræder fredningstilsynets vurdering af Natura 2000- og habitatforhold. Fredningsnævnet 
skal herefter vurdere, om der bør meddeles dispensation til det ansøgte. 
 
Et solcelleanlæg som ansøgt vil optage en stor del af den sydvendte tagflade, der vender ud 
mod et område, hvor klitplantagens skovbevoksning er ret åben, og tagfladen er derfor ret 
synlig både fra naboejendomme og fra vejen Kjøddtynjan. Tagfladen vil samtidig kunne 
fremstå med en mørk glasagtig overflade, og herved mere dominerende i omgivelserne i 
forhold til det afdæmpede indtryk, som fredningskendelsens bestemmelser om tagbeklædning 
søger at bevare. Dette vil kunne ændre sommerhusbebyggelsens fremtoning markant i den 
fredede klitplantage og indvirke negativt på oplevelsen af de landskabelige og rekreative 
værdier, der søges beskyttet ved fredningen.  
 
Det af ansøgeren anførte om, at det ansøgte vil bidrage til at forsyne sommerhuset med ved-
varende energi, kan ikke føre til en lempeligere vurdering, da fredningen ikke indeholder 
bestemmelser om, at sådanne projekter skal vurderes mere lempeligt end andre projekter. 
 
Fredningsnævnet finder imidlertid, at den tekniske udvikling af solcellers udseende og mathed 
nu kan muliggøre, at visse tagintegrerede solceller med tilhørende tilpasningspaneler/moduler 
må sidestilles med tagdækning af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl som 
fastsat i fredningen. I sådanne tilfælde kræver det ikke dispensation at etablere tagintegrerede 
solceller, forudsat at ejendommens øvrige tagflader har samme udseende som tagfladen med 
tagintegrerede solceller.  
 
Projekter, hvor tagfladerne på et sommerhus vil fremstå indbyrdes forskelligt, kræver fortsat 
dispensation. 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet dispensation til etablering af 
solceller i sommerhusets sydvendte tagflade på vilkår 
 
at der etableres tagintegrerede solceller i hele den sydvendte tagflade, 
at hvor tagintegrerede solceller ikke kan anvendes, eksempelvis omkring skorsten, ventilation 
og irregulære flader, anvendes tilpassede paneler/moduler med samme udseende som de 
tagintegrerede solceller, og 
at de anvendte tagintegrerede solceller med tilhørende tilpasningspaneler/moduler er mest 
muligt mat.    
 
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, 
• 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. 
 
 
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 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Birthe og Tom Falk Hansen 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 4. juli 2022 ansøgt om tilladelse til at etablere solceller på 
to tagflader på sommerhuset på ejendommen matr.nr. 121-ahæ, Povlsker, beliggende Kjødd-
tynjan 12, 3730 Nexø. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til 
fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af 
arealer ved Dueodde (Strandmarksfredningen). 
 
Fredningen går overordnet ud på at frede og åbne et bælte langs kysten, hvor offentligheden 
frit kan færdes og opholde sig. Dette område afgrænses mod nord af et bælte, der ligeledes er 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-23-2022  
Den 9. november 2022 



fredet, og skærmet af dette bælte udstykkes ordnede sommerhusgrunde. Disse områder 
afskærmes igen fra landevejen af et fredet bælte. Man har herved søgt at give lodsejerne lige 
adgang til salg af sommerhusgrunde i området.  
 
Fredningsbestemmelserne fastsætter blandt andet: 
”… 

Bygninger må ikke opføres med mere end l etage med udnyttet tagetage uden kvistvinduer 

og lignende.  

[…]  

Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller 

græstørv. 
…” 
 
Fredningsnævnet har den 3. december 2012 i sagen FN 14/2012 afslået at meddele 
dispensation til etablering af solceller på taget af et andet sommerhus i det fredede område. 
Det fremgik af nævnets begrundelse for afslaget: 
”… 

Fredningsnævnet finder, at ansøgninger om dispensation til etablering af solvarme- 

/solcelleanlæg indenfor en landskabsfredning i udgangspunktet bør behandles lempe-

ligere end andre dispensationsansøgninger i relation til fredningsbestemmelsers regu-

leringer af bygningers udseender, idet fredningsnævnet dog fortsat skal foretage en vur-

dering af blandt andet, hvorvidt anlægget vil påvirke den landskabelige og rekreative 

oplevelse af det fredede område i nævneværdig grad, ligesom nævnet skal foretage en 

vurdering af præcedensvirkninger i relation til øvrige lodsejere i det fredede område. 

Det bemærkes herved, at de fredningsmæssige hensyn rækker videre end blot hensynet 

til fremme af en i tiden miljørigtig energiforsyningskilde. 

 

Det fredede område omfatter i det væsentlige et større klitplantageareal med adskillige 

sommerhusudstykninger. Fredningen indeholder nøje bestemmelser om sommerhus-

bebyggelsens størrelse, materialevalg og udseende. For så vidt angår tagdækning fast-

sættes, at den skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller 

græstørv. 

 

Fredningsnævnet har efter en lang og fast praksis ikke tilladt tagdækning i form af glas- 

eller plastplader ligesom fredningsnævnet ikke har tilladt ovenlysvinduer i det fredede 

område. Dog har fredningsnævnet i relation til solvarmeanlæg siden 2006 lempet prak-

sis således, at der efter konkret ansøgning kan meddeles dispensation på nærmere vil-

kår til etablering af solfangeranlæg på indtil 2 m2 på sommerhusenes tagflader. Denne 

dispensationspraksis, der kun berører en begrænset del af tagfladen, er indført under 

hensyntagen til blandt andet den miljørigtige energifrembringelse sammenholdt med, at 

varme frembragt af solvarmeanlæg i modsætning til elektricitet frembragt ved 

solcelleanlæg skal anvendes på det sted, hvor varmen frembringes. 

 

Solcelleanlæg vil optage en stor del af eller hele tagfladen, der herefter vil fremstå med 

en mørk glasagtig overflade. Tagfladen vil herved fremstå mere dominerende i omgivel-

serne i forhold til det afdæmpede indtryk, som fredningskendelsens bestemmelser om 

tagbeklædning søger at besvare. Dette vil markant ændre sommerhusbebyggelsens 

fremtoning i den fredede klitplantage og indvirke negativt på oplevelsen af de land-

skabelige og rekreative værdier, der søges beskyttet ved fredningen. 

…” 



 
I nyere sager har fredningsnævnet i blandt andet afgørelse af 24. maj 2017 (FN-BOR-11-
2017) meddelt tilladelse til etablering af solcellepaneler på et sommerhustag på vilkår, at 
solcellepanelerne monteres plant i niveau med taget, at solcellepanelerne placeres i tagets 
længderetning, at solcellepanelerne placeres i samlet forlængelse af hinanden, at solpanelerne 
monteres således, at ingen del af solcellepanelerne er monteret mere end 3 meter over husets 
fundamentslinie, og at solcellepanelernes ramme holdes i en mørkegrå eller sort ikke-
reflekterende farve. Nævnet lagde ved afgørelsen til grund, at projektet optog under 2,0 m2 
tagareal.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 2. maj 2022 (klagenævnets sagsnr. 21/14431) om 
etablering af solpaneler på feriehuse, der er omfattet af en fredning andetsteds ved Dueodde, 
der indeholder en bestemmelse om tagdækning svarende til Strandmarksfredningens 
bestemmelse, udtalt blandt andet: 
”… 

Det af klager anførte om, at det ansøgte vil bidrage til at forsyne sommerhusene med 

vedvarende energi, kan ikke føre til andet resultat, da fredningen ikke indeholder 

bestemmelser om, at sådanne projekter skal vurderes mere lempeligt end andre 

projekter. Nævnet bemærker endvidere, at det af klager anførte om bekendtgørelsen om 

VE-fællesskaber, efter nævnets opfattelse ikke kan føre til et andet resultat. 

…” 
  
Følgende foto er et skråfoto af ansøgerens ejendommen: 
 

  
 
Ansøgeren har i ansøgningen anført blandt andet: 
”… 

I betragtning af de stigende elpriser og for at begrænse udledning af CO2 ønsker vi at 

installere et solcelleanlæg på vores sommerhus. 

  



I dag består taget af sort eternit, vi ønsker at montere solceller på hele fladen på 2 

tagflader.  

 

Solcellerne vi vil montere, er af typen som er integreret og derfor giver en helt plan 

overflade og man vil ikke have det udtryk som normalt ses ved solceller, hvor de ligger 

oven på taget.  
…” 
 
Ansøgeren har oplyst, at ansøgningen angår de på følgende foto markerede tagflader: 
 

 
 
Bornholms Regionskommune har oplyst, at kommunen som udgangspunkt støtter al anvend-
else af alternative energiformer, hvis det kan etableres uden at det går ud over andre væsent-
lige interesser. Som f.eks. de landskabelige, naturmæssige og rekreative interesser. Huset 
ligger i et område, hvor det er ret synligt både fra nabohuse og fra vejen Kjøddtynjan. 
 
For så vidt angår Natura 2000 har Bornholms Regionskommune som fredningstilsyn oplyst, 
at det nærmeste Natura 2000-område er nr. 164 Dueodde. Det er beliggende ca. 100 m fra det 
ansøgte. Det er fredningstilsynets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse 
med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Ved vurderingen 
er der særligt lagt vægt på at det ansøgte opføres på et eksisterende tag og kun vurderes at 
have en lokal påvirkning. Det ansøgte vil således efter fredningstilsynets vurdering ikke 
medføre en væsentlig påvirkning af de naturtyper, levesteder og/eller arter, som området er 
udpeget for at bevare, og der er derfor ikke behov for en nærmere konsekvensvurdering. 
 
For så vidt angår Bilag IV-arter har fredningstilsynet oplyst, at baggrund af et generelt kend-
skab til bilag IV-arters forekomst i Danmark og deres valg af levested, vurderes det at lokali-
teten ikke er et potentielt levested for bilag IV-arter. Fredningstilsynet vurderer på denne bag-
grund, at det ansøgte projekt ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller 



yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet, at en dispensation meddeles på vilkår af, at 
begge omhandlede tagflader etableres med matte solceller integreret i tagfladen. 
 
Miljøstyrelsen har oplyst, at sagen synes fuldt oplyst af Bornholms Regionskommune. 
 
Fredningsnævnet har den 29. august 2022 foretaget besigtigelse. Under besigtigelsen oplyste 
ansøgeren at ville gennem Bornholms Regionskommune indsende nærmere oplysninger om 
matheden af solcellerne, der påtænkes anvendt. Bornholms Regionskommune har oplyst ikke 
at have modtaget sådanne oplysninger.  
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelser, hvis det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål, og hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper 
og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og 
hvis det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for nærmere bestemte dyrearter eller ødelægge nærmere bestemte plante-
arter i alle livsstadier, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 - 3.  
 
Fredningsnævnet finder, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, og nævnet 
tiltræder fredningstilsynets vurdering af Natura 2000- og habitatforhold. Fredningsnævnet 
skal herefter vurdere, om der bør meddeles dispensation til det ansøgte. 
 
Et solcelleanlæg som ansøgt vil optage en stor del af ejendommens samlede tagflade og 
vender ud mod et område, hvor tagfladen er ret synlig både fra naboejendomme og fra vejen 
Kjøddtynjan. Tagfladen vil samtidig kunne fremstå med en mørk glasagtig overflade, og her-
ved mere dominerende i omgivelserne i forhold til det afdæmpede indtryk, som fredningsken-
delsens bestemmelser om tagbeklædning søger at bevare. Dette vil kunne ændre sommerhus-
bebyggelsens fremtoning markant i den fredede klitplantage og indvirke negativt på oplev-
elsen af de landskabelige og rekreative værdier, der søges beskyttet ved fredningen.  
 
Det af ansøgeren anførte om, at det ansøgte vil bidrage til at forsyne sommerhuset med ved-
varende energi, kan ikke føre til en lempeligere vurdering, da fredningen ikke indeholder 
bestemmelser om, at sådanne projekter skal vurderes mere lempeligt end andre projekter. 
 
Fredningsnævnet finder imidlertid, at den tekniske udvikling af solcellers udseende og mathed 
nu kan muliggøre, at visse tagintegrerede solceller med tilhørende tilpasningspaneler/moduler 
må sidestilles med tagdækning af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl som 
fastsat i fredningen. I sådanne tilfælde kræver det ikke dispensation at etablere tagintegrerede 
solceller, forudsat at ejendommens øvrige tagflader har samme udseende som tagfladen med 
tagintegrerede solceller.  
 
Projekter, hvor tagfladerne på et sommerhus vil fremstå indbyrdes forskelligt, kræver fortsat 
dispensation. 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet dispensation til etablering af 
solceller i to af sommerhusets tagflader på vilkår 



 
at der etableres tagintegrerede solceller i hele tagfladen for såvidt angår de to tagflader, som 
ansøgningen angår, 
at hvor tagintegrerede solceller ikke kan anvendes, eksempelvis omkring skorsten, ventilation, 
skotrender og andre irregulære flader, anvendes tilpassede paneler/moduler med samme 
udseende som de tagintegrerede solceller, og 
at de anvendte tagintegrerede solceller med tilhørende tilpasningspaneler/moduler er mest 
muligt mat.    
 
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, 
• 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 

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


FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Thomas Vest 
 
 
 
 
 
Fredningsnævnet har den 3. marts 2022 (FN-BOR-31-2021) meddelt dispensation til at opføre 
et nyt sommerhus på 137m2 på ejendommen matr.nr. 121-amø, Povlsker, beliggende 
Munkegårdsskoven 18, 3730 Nexø på vilkår, at taget udføres med sorte betontagsten i glans 
5, at der ikke anlægges et flisebelagt areal som kørevej, at der ikke opføres et selvstændigt 
skur, og at en træterrasse, der er planlagt til senere anlæggelse, ikke vil få en højde, der 
overstiger 30 cm over terræn. 
 
Ved afgørelse af 17. oktober 2022 har fredningsnævnet fastholdt vilkåret om, at der ikke må 
opføres et selvstændigt udhus, idet nævnet meddelte afslag på dispensation til at opføre et 
selvstændigt udhus på 9 m2.  
 
Ved mail af 7. november 2022 har lodsejeren på ny ansøgt om dispensation til opførelse af et 
udhus/skur på 9 m2, der nu ønskes placeret ca. 1 m fra sommerhuset og med et tagudhæng på 
3 m2, så tagfladen støder op til sommerhusets tag. Lodsejeren har nærmere skitseret det 
ansøgte. 
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-34-2022  
Den 19. december 2022 



 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af 
strandmarken ved Dueodde. Arealet er desuden omfattet af en fredningsdeklaration, der er 
tinglyst den 20. juli 1965. Fredningsbestemmelserne er tinglyst på ejendommen. 
 
Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 – Strandmarksfredningen –, går overordnet 
ud på at frede og åbne et bælte langs kysten, hvor offentligheden frit kan færdes og opholde 
sig. Dette område afgrænses mod nord af et bælte, der ligeledes er fredet, og skærmet af dette 
bælte udstykkes ordnede sommerhusgrunde. Disse områder afskærmes igen fra landevejen af 
et fredet bælte. Man har herved søgt at give lodsejerne lige adgang til salg af sommerhus-
grunde i området. For opførelse af sommerhuse fastsætter kendelsen blandt andet, at der på 
grunden kun må opføres én enkelt beboelse med ikke over 120m2 og ikke under 35 m2 bebyg-
get areal samt ét udhus med ikke over 30 m2 bebygget areal. Naturklagenævnet har i en af-
gørelse af 22. maj 2007 (NKN-121-00014) vedrørende en anden ejendom, der er omfattet af 
samme fredningsbestemmelser udtalt, at der ved beregningen af det bebyggede areal skal 
medregnes overdækninger, herunder tagudhæng, der overstiger 50 cm. 
 
Fredningsnævnet har den 3. marts 2022 (FN-BOR-31-2021) meddelt dispensation til opførel-
se af et sommerhus med et bebygget areal på i alt 137 m2 på vilkår blandt andet, at der på 
ejendommen ikke opføres et selvstændigt skur. Afgørelsen følger nævnets lange og faste 
praksis for dispensation til opførelse af sommerhus og udhus som en samlet bebyggelse på 
indtil 150 m2 fremfor et sommerhus med et bebygget areal på indtil 120 m2 og et selvstændigt 
udhus på indtil 30 m2 som fastsat i fredningsbestemmelserne. 
 
Bornholms Regionskommune har som tilsynsmyndighed om Natura 2000 og Bilag IV-arter 
oplyst, at det nærmeste Natura 2000-område (nr. 164, Dueodde) ligger ca. 400m mod syd. Det 
er regionskommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre 
planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt eller medføre beskadigelse 
af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV. 
 
Tilsynsmyndigheden har om den nu foreliggende ansøgning vurderet, at udhuset stadig vil 
være en selvstændig bygning, selvom den ligger nærmere huset og der laves tagudhæng så 
tagfladerne støder op mod hinanden, for at det synsmæssigt vil virke mere sammenhængende. 
 
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse i forbindelse med denne sag, men har den 23. 
februar 2022 foretaget besigtigelse i forbindelse med behandlingen af sagen FN-BOR-31-2021. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet meddeler afslag til opførelse af et udhus med selvstændig placering som 
ansøgt og skitseret, men meddeler dispensation til opførelse af udhus på 9 m2 på ejendommen 
på vilkår: 
 
at udhuset sammenbygges direkte med sommerhuset, således at udhuset og sommerhuset 
fremstår som en samlet bebyggelse. Det følger heraf, at det ikke anses for en sammenbygning, 
at opføre udhuset fritstående med tagflade, der støder til sommerhusets tag. 



 
Fredningsnævnet lægger vægt på, at en placering af udhuset som ansøgt, ville indebære en 
fravigelse af fredningsnævnets lange og faste praksis for dispensation fra fredningens 
bestemmelser om bebygget areal og antal bygninger på de enkelte sommerhusgrunde i det 
store sommerhusområde, som fredningen omfatter, og at sådan fravigelse ville kunne have en 
væsentlig og uheldig præcedensvirkning for øvrige sommerhusejendomme i området. 
Fredningsnævnet lægger endvidere vægt på, at ansøgeren ikke har anført nærmere helt særlige 
forhold, der kan begrunde, at fredningsnævnet fraviger nævnte praksis.    
 
Nævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Dispensationen til at opføre omhandlede 9 m2 udhus/skur som en direkte sammenbygning 
med sommerhuset 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 dispensationen 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, 
• 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 

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


FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Carina og Oliver Gesche 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 2. december 2022 ansøgt om forlængelse af nævnets 
dispensation af 22. maj 2017 som forlænget den 11. februar 2020 til opførelse af et sommer-
hus som en samlet bebyggelse på 150 m2 fordelt 108 m2 beboelse, 7 m2 skur og 35 m2 over-
dækket terrasse på den ubebyggede ejendom matr.nr. 121-amo, Povlsker, beliggende Kjødd-
tynjan 9, 3730 Nexø.  
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 – Strand-
marksfredningen. 
 
Det fremgår af nævnets afgørelse af 22. maj 2017 blandt andet: 
 
”… 

Fredningskendelsen giver ejere af udstykkede sommerhusparceller i det fredede 

område ret til at bebygge de pågældende parceller, uanset en parcel som den 

omhandlede måtte frembyde helt særlige terrænmæssige udfordringer at bebygge.  

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-39-2022  
Den 19. december 2022 



 

Nævnet har derfor i afgørelsen af 26. august 2015 i relation til det dengang 

foreliggende projekt meddelt dispensation fra fredningskendelsens bestemmelser om 

blandt andet facadehøjde for at muliggøre et byggeri, der ud fra en samlet vurdering 

af både fredningskendelsens formål,  kendelsens øvrige bestemmelser om bebyggelse 

og ejendommens helt særlige terrænforhold ville belaste det fredede område visuelt 

mindre, end hvis fredningskendelsens samtlige generelle bestemmelser om 

sommerhusbebyggelsers udformning skulle følges.   

 

I relation til det nu foreliggende projekt, der også er placeret nedenfor ejendommens 

højeste punkt, finder nævnet, at dette projekt ved sin udformning, materialevalget og 

indpasningen i ejendommens terræn og bevoksning indtager en i terrænet mere skån-

som og visuelt endnu mere diskret placering i det fredede område end det projekt, 

som nævnet meddelte dispensation til ved afgørelsen af 26. august 2015. Af hensyn til 

oplevelsen af ejendommens  terræn og naturligt forekommende skovagtige bevoks-

ning finder nævnet det ikke hensigtsmæssigt at sænke projektet ca. en meter i ter-

rænet som foreslået af Friluftsrådet under besigtigelsen.  

 

Som følge af det anførte og under samtidig iagttagelse af nævnets mangeårige og 

faste dispensationspraksis for så vidt angår bygningers areal og antal på sommer-

husparcellerne i det fredede område, meddeler nævnet i medfør af § 50, stk. 1 i 

naturbeskyttelsesloven, dispensation til det foreliggende projekt på følgende vilkår,  

 

at sommerhuset efter projektets udførelse fremstår som en samlet bebyggelse i 

overensstemmelse med projektbeskrivelsen i ansøgningen,  

at ejendommen ikke bebygges yderligere, 

at der på ejendommen ikke fældes skovagtig bevoksning udover, hvad projektets 

etablering måtte nødvendiggøre, 

at der fremover ikke fældes skovagtig bevoksning på ejendommen, ej heller inden for 

10 meter fra beboelsesbygningen, medmindre almindelig naturpleje og 

beboelsesbygningens bevarelse måtte nødvendiggøre fældning, og 

at adgangen til beboelsesbygningen alene sker ad en trampesti fra et mindre 

parkeringsareal for ejendommen placeret ved skellet mod offentlig vej. 

 

Samtidig med denne afgørelse tilbagekalder fredningsnævnet afgørelsen af 26. august 

2015. 

 

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.  
…”  
 
Nævnets afgørelse blev ikke påklaget. 
 
Nævnet har den 11. februar 2020 meddelt dispensation til projektet på ny og gentaget 
vilkårene for dispensationen af 22. maj 2027. 
 



Ansøgeren har i sin nu indgivne anmodning om forlængelse af dispensationen anført blandt 
andet 
”… 
Indtil videre var vores plan, at starte bygningsprocessen for huset i foråret 2022. 

Forudsætningen herfor var salg af et anden hus for at kunne bruge pengene til vores 

bornholm projekt. Desværre blevet salget af det andet hus forsinket, og processen er endnu 

ikke helt afsluttet. Derudover har rammebetingelserne desværre ændret sig fundamentalt - 

desværre til vores ulempe - på grund af Covid-19 og den frygtelige krig i Ukraine. Højere 

renter og massive prisstigninger på byggematerialer, såvel som forsinkelser på leveringen af 

byggematerialer gør det sværere at finde den rette entreprenør. 

 

Derfor er vi desværre ikke i stand til at starte bygningsprocessen i rette tid, inden jeres 

tilladelse rent faktisk udløber i februar 2023. Vi vil gerne holde fast i det allerede godkendte 

byggeprojekt, fordi vi mener, at vi har fundet en fantastisk løsning for at reducere husets 

tilstedeværelse og derved at gøre det yderste for at bevare grundens fantastiske natur. 

…” 
 
Bornholms Regionskommune har henholdt sig til fredningsnævnets afgørelser af 22. maj 
2017 og 11. februar 2020. 
 
Det er forud for nævnets afgørelse af 22. maj 2017 vurderet, at projektet ikke ville medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der 
fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse på ny. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation på ny 
til opførelse af det projekt, som nævnet ved afgørelse af 22. maj 2017 meddelte dispensation 
til opførelse af. Vilkårene for dispensationen af 22. maj 2017 gentages. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er truffet af nævnets formand, 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. 
 
 
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 

http://www.naevneneshus.dk/


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  

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. 
 
 

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


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 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Jannie Degn og Thomas Vest 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 10. januar 2023 ansøgt om tilladelse til at etablere et 
spildevandsanlæg med en mile på ejendommen matr.nr. 121-amø, Povlsker, beliggende 
Munkegårdsskoven 18, 3730 Nexø. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er 
sendt til fredningsnævnet, hvoraf fremgår blandt andet, at milen, der er nødvendiggjort af høj 
grundvandsstand i området, vil blive 0,5 m høj, 4 m bred og 15 m lang. Anlæggets samlede 
areal vil udgøre 6 x 17 m inklusive skråninger.  
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-01-2023  
Den 31. januar 2023 



 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af 
arealer ved Dueodde (Strandmarksfredningen). Fredningen går overordnet ud på, at frede og 
åbne et bælte langs kysten, hvor offentligheden frit kan færdes og opholde sig. Dette område 
afgrænses mod nord af et bælte, der ligeledes er fredet, og skærmet af dette bælte udstykkes 
ordnede sommerhusgrunde. Disse områder afskærmes igen fra landevejen af et fredet bælte. 
Man har herved søgt at give adgang til sommerhusbyggeri i området.  
 
Fredningsbestemmelserne fastsætter blandt andet:  
 
”… 

d) Fælles vandværk og afløbsforanstaltninger skal oprettes, når de 

pågældende myndigheder stiller krav herom (bl.a. i henhold til sundhedslovgivningen 

og landsbyggelovens § 18), og lodsejerne er forpligtet til forholdsmæssigt at deltage i 

udgifterne til sådanne fællesforanstaltninger. 

[…] 

f) […] Bygninger skal placeres neden for højdepunkter i terrænet på de 

enkelte parceller. 

[…]  

j) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på 

stedet forekommende vækster eller af højst 1,80 m højt malet raftehegn kan anbringes i 

umiddelbar tilknytning til og inden for 10 m fra bebyggelsen og sammen med denne 

indesluttende et ubebygget areal på højst 100 m2. På grundene må i øvrigt kun 

foretages spredt beplantning med de på stedet naturligt forekommende vækster. 

Karakteren af den eksisterende bevoksning i området (gran, fyr, lyng) skal stedse 

bevares. 

Skovagtig bevoksning må kun ryddes inden for 10 m 

fra beboelsesbygning. 

  
…”  
 
Fredningsnævnet har i sag FN-BOR-31-2021 meddelt dispensation (ovenlysvinduer m.m.) til 
opførelse af et sommerhus på ejendommen. Det er i forbindelse med dette sommerhus, at der 
ønskes etableret en mile til et hævet spildevandsanlæg på grund af høj grundvandsstand. 
 
Bornholms Regionskommune har som fredningstilsyn oplyst blandt andet, at milen etableres 
nord for sommerhuset på et areal, der ligger ca. 8 til 15 m fra sommerhuset. Kommunens 
spildevandsafdeling anbefaler i deres tilladelser til denne type anlæg, at der ikke gror træer i 
en zone på 3-6 m fra anlægget for at undgå, at sivestrengene tilstoppes. Der vil derfor 
fremover ikke være bevoksning af træer nærmere end minimum 3 m fra anlægget. Dele af 
milen ligger udenfor den 10 m zone fra huset, hvor skovagtig bevoksning må ryddes.  
 
Fredningstilsynet har om Natur 2000 og Bilag IV-arter oplyst, at arealet ikke indgår i et inter-
nationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område, nr. 188 Due-
odde, ligger i en afstand af ca. 400m. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig 
selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke et Natura 2000-om-
råde væsentligt. Der skal fældes træer for at etablere milen. Træerne på den øvrige del af 



ejendommen og naboejendommen er slanke fyrre- og birketræer med diameter op til ca. 20 
cm. Træerne vurderes ikke at have hulheder og sprækker, hvor flagermus kan have yngle-  
eller rastested.  
 
Fredningstilsynet vurderer, at der ikke er andre særligt egnede levesteder for Bilag IV-arter på 
det berørte område. Det er på denne baggrund, at fredningstilsynet vurderer, at etablering og 
drift af det ansøgte spildevandsanlæg ikke vil ødelægge eller beskadige yngle- eller rasteste-
der for Bilag IV-arter. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har oplyst, at man ikke har indvendinger mod etablering af 
milen som ansøgt. Dog bør så få træer som muligt fældes. 
 
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelser, hvis det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål, og hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper 
og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og 
hvis det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for nærmere bestemte dyrearter eller ødelægge nærmere bestemte plante-
arter i alle livsstadier, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 - 3. 
  
Fredningsnævnet finder, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, og nævnet til-
træder fredningstilsynets vurdering af Natura 2000- og habitatsforhold. 
 
Fredningsnævnet skal herefter vurdere, om der bør meddeles dispensation til det ansøgte. 
 
Det ansøgte angår anlæg af et spildevandsanlæg som sivedræn under en mile til brug for et 
sommerhus, der kan opføres i overensstemmelse med fredningens bestemmelser og en 
meddelt dispensation. Fredningsnævnet finder, at det ansøgte med sin udformning og 
placering i forhold til anden mulig spildevandsløsning og placering på denne ejendom vil 
indebære mindst mulige indgreb i denne ejendoms terrænforhold, bevoksning og i 
offentlighedens oplevelse af det fredede område. Fredningsnævnet meddeler derfor 
dispensation til projektet og placering som ansøgt på vilkår,  

 
at ved gravning i området gemmes tørv og lægges på plads efter nedgravning af anlægget,  
at der ikke tilkøres jordmaterialer udover, hvad der er nødvendigt til anlæg af milen,  
at der ikke etableres jorddepoter,  
at fældning af træer begrænses til det område, som nedsivningsanlægget omfatter og indtil      
    3 meter fra anlægget, samt  
at fældede træer fjernes. 
 
Afgørelsen er truffet af nævnets formand, 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. 
 
 
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.  
 

http://www.naevneneshus.dk/
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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 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Karina og Christian Højbjerre Seiler 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 10. januar 2023 ansøgt om lovliggørelse af et allerede 
etableret spildevandsanlæg med mile på ejendommen matr.nr. 121-ahn, Povlsker, beliggende 
Kjøddtynjan 22, 3730 Nexø. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til 
fredningsnævnet, hvoraf fremgår blandt andet, at milen, der er nødvendiggjort af høj grund-
vandsstand i området, er 0,45 m høj, 12 m lang og 5 m bred.  
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
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Den 31. januar 2023 



 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af 
arealer ved Dueodde (Strandmarksfredningen). Fredningen går overordnet ud på, at frede og 
åbne et bælte langs kysten, hvor offentligheden frit kan færdes og opholde sig. Dette område 
afgrænses mod nord af et bælte, der ligeledes er fredet, og skærmet af dette bælte udstykkes 
ordnede sommerhusgrunde. Disse områder afskærmes igen fra landevejen af et fredet bælte. 
Man har herved søgt at give adgang til sommerhusbyggeri i området.  
 
Fredningsbestemmelserne fastsætter blandt andet:  
 
”… 

d) Fælles vandværk og afløbsforanstaltninger skal oprettes, når de 

pågældende myndigheder stiller krav herom (bl.a. i henhold til sundhedslovgivningen 

og landsbyggelovens § 18), og lodsejerne er forpligtet til forholdsmæssigt at deltage i 

udgifterne til sådanne fællesforanstaltninger. 

[…] 

f) […] Bygninger skal placeres neden for højdepunkter i terrænet på de 

enkelte parceller. 

[…]  

j) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på 

stedet forekommende vækster eller af højst 1,80 m højt malet raftehegn kan anbringes i 

umiddelbar tilknytning til og inden for 10 m fra bebyggelsen og sammen med denne 

indesluttende et ubebygget areal på højst 100 m2. På grundene må i øvrigt kun 

foretages spredt beplantning med de på stedet naturligt forekommende vækster. 

Karakteren af den eksisterende bevoksning i området (gran, fyr, lyng) skal stedse 

bevares. 

Skovagtig bevoksning må kun ryddes inden for 10 m 

fra beboelsesbygning. 

  
…”  
 
Sommerhuset på ejendommen er opført i 2022 efter fredningsnævnets dispensation (ovenlys-
vinduer m.m.) i sag FN-BOR-28-2021. 
 
Bornholms Regionskommune har som fredningstilsyn oplyst blandt andet, at milen er etab-
leret mellem ca. 8 og 20 m fra sommerhuset. I forbindelse med etableringen er der fældet et 
mindre antal træer på og omkring milens areal. Kommunens spildevandsafdeling anbefaler i 
deres tilladelser til denne type anlæg, at der ikke gror træer i en zone på 3-6 m fra anlægget 
for at undgå, at sivestrengene tilstoppes. Der vil derfor fremover ikke være bevoksning af 
træer nærmere end minimum 3 m fra anlægget. Dele af milen ligger indenfor den 10 m zone 
fra huset, hvor skovagtig bevoksning må ryddes, mens dele af milen og den ubevoksede 
bufferzone omkring milen vil ligge længere fra huset.  
 
Fredningstilsynet har om Natur 2000 og Bilag IV-arter oplyst, at arealet ikke indgår i et inter-
nationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område, nr. 188 Due-
odde, ligger i en afstand af ca. 130m. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig 
selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke et Natura 2000-om-



råde væsentligt. Træerne på den øvrige del af ejendommen er slanke fyrretræer med diameter 
på til 20 cm Træerne vurderes ikke at have hulheder og sprækker, hvor flagermus kan have 
yngle- eller rastested. Fredningstilsynet vurderer, at der ikke er andre særligt egnede leveste-
der for Bilag IV-arter på ejendommen. Det er på denne baggrund, at fredningstilsynet vurde-
rer, at etablering og drift af det ansøgte spildevandsanlæg ikke vil ødelægge eller beskadige 
yngle- eller rastesteder for Bilag IV-arter. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har tiltrådt, at der meddeles lovliggørende dispensation 
som ansøgt, men kritiserer, at anlægget er etableret uden forudgående dispensation. 
 
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelser, hvis det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål, og hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper 
og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og 
hvis det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for nærmere bestemte dyrearter eller ødelægge nærmere bestemte plante-
arter i alle livsstadier, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 - 3. 
  
Det ansøgte strider ikke mod fredningens formål, og nævnet tiltræder fredningstilsynets 
vurdering af Natura 2000- og habitatsforhold. 
 
Fredningsnævnet skal herefter vurdere, om der bør meddeles dispensation til det ansøgte. 
 
Det ansøgte angår lovliggørelse af et spildevandsanlæg med sivedræn under en mile til brug 
for et sommerhus, der er opført i overensstemmelse med fredningens bestemmelser og en 
meddelt dispensation. Fredningsnævnet finder, at det ansøgte med sin udformning og place-
ring i forhold til anden mulig spildevandsløsning og placering på denne ejendom vil indebære 
mindst mulige indgreb i denne ejendoms terrænforhold, bevoksning og i offentlighedens op-
levelse af det fredede område. Fredningsnævnet meddeler derfor lovliggørende dispensation 
til anlægget på vilkår,  
 

at et eventuelt jorddepot i forbindelse med anlæggets etablering fjernes,  
at alene området, som nedsivningsanlægget omfatter og indtil 
    3 meter fra dette friholdes for bevoksning, og  
at fældede træer fjernes. 
 

Fredningsnævnet kritiserer, at anlægget er etableret uden forudgående dispensation. 
 
Afgørelsen er truffet af nævnets formand, 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. 
 



 
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  

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


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 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Michael Dam 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 19. december 2022 ansøgt om tilladelse til at opføre et 
sommerhus på ejendommen matr.nr. 121-aha, Povlsker, beliggende Skovsangervej 24, 3730 
Nexø. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 – Strand-
marksfredningen –, der overordnet går ud på at frede og åbne et bælte langs kysten, hvor 
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Den 28. februar 2023 



offentligheden frit kan færdes og opholde sig. Dette område afgrænses mod nord af et bælte, 
der ligeledes er fredet, og skærmet af dette bælte udstykkes ordnede sommerhusgrunde. Disse 
områder afskærmes igen fra landevejen af et fredet bælte. Man har herved søgt at give 
lodsejerne lige adgang til salg af sommerhusgrunde i området. For opførelse af sommerhuse 
fastsætter kendelsen blandt andet, at der på grunden kun må opføres én enkelt beboelse med 
ikke over 120m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal samt ét udhus med ikke over 30 m2 
bebygget areal. Endvidere må bygninger ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet 
tagetage uden kvistvinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m regnet fra terræn 
til den linje, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). Tagets vinkel med 
det vandrette plan må ikke overstige 55 grader. Herudover fastsætter kendelsen, at 
tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv. 
Sommerhuses beklædning skal have et farveudtryk inden for nærmere anførte jordfarver, og 
bygninger skal placeres neden for højdepunkter i terrænet på de enkelte parceller. Skovagtig 
bevoksning må kun ryddes inden for 10 m fra beboelsesbygning. 
 
Fredningsnævnet har i andre sager meddelt dispensation til, at der på hver særskilt matriku-
leret grund kan opføres en samlet bebyggelse på op til 150 m² bebygget areal i stedet for et 
udhus på maksimalt 30 m2 og et sommerhus på maksimalt 120 m2. Endvidere har frednings-
nævnet tidligere og ud fra konkrete vurderinger meddelt dispensation til enkelte ovenlysvin-
duer. Herudover har fredningsnævnet tidligere givet dispensation til facadehøjder over 2,8 m, 
hvis der har været særlige begrundelser herfor, eksempelvis at det har været flade tage 
eller lave tage med ensidig hældning. 
 
Naturklagenævnet har i en tidligere sag (NKN-121-000014) om fredningens bestemmelser 
udtalt, at alle overdækkede arealer skal medregnes ved beregningen af ejendommens bebyg-
gede areal. Tagudhæng med et fremspring på højest 0,5 m skal ikke medregnes ved bereg-
ningen af bebygget areal, men ved tagudhæng på over 0,5 m medregnes hele tagudhænget i 
det bebyggede areal.  
 
Fredningsnævnet har den 2. juni 2017 (FN-BOR-13-2017) meddelt dispensation til opførelse 
af et sommerhus på ejendommen med et bebygget areal på 150 m2 på vilkår om at grunden 
ikke blev yderligere bebygget. Dispensationen er ikke udnyttet. 
 
Af den aktuelle ansøgning fremgår blandt andet, at sommerhuset bliver på 150m2, hvoraf 
3,7m2 er et indbygget udhus, mens den øvrige del er beboelse, at der etableres udebrus ca. 1,2 
x 4 meter ved nord gavl med flethegn omkring i max. 180 cm højde og en elopvarmet ude-spa 
på ca. 2,3 x 2,3m., at taget bliver af græs, at vægge udføres med sort træbeklædning, at 
sokkelpuds er lys grå, at facadehøjden bliver på 2,94m, og at der etableres to ovenlysvinduer 
på 78 x 118cm. 
 
Bornholms Regionskommune har som fredningstilsyn oplyst blandt andet, at det af snit-
tegning fremgår, at facadehøjden bliver på 2,94 m, og dermed mere end de maksimalt 2,8 m 
der tillades i fredningsbestemmelserne om facadehøjde (fra terræn til tagflade). Projektets 
ovenlysvinduer placeres i en lidt lavere tagflader ud mod vejen. Tilsynet vurderer, at vindu-
erne ikke vil virke dominerende i forhold til bebyggelsens samlede udtryk. Der ses ikke at 
være særlige begrundelser for at dispensere fra fredningens bestemmelser om facadehøjde.  
Samlet set vurderer tilsynet, at huset med sit forholdsvis store volumen og de forholdsvis 
lange og høje facader med store vinduespartier vil virke mere dominerende i området end 
øvrige sommerhuse indenfor det fredede område. Vinduespartier i facaderne er der som sådan 
ikke begrænsning på, men da husets ”facadeflader” bliver større end normalt, bliver der også 



mulighed for flere og større vinduespartier, som alt andet lige er mere dominerende. 
 
Fredningstilsynet har om Natura 2000-forhold oplyst, at en del af matrikel 121aha Povlsker er 
beliggende i Natura 2000-område nr. 188 Dueodde. Sommerhuset ønskes, som det fremgår af 
kortmaterialet i ansøgningen, opført med en afstand på ca. 33 m til matriklens vestlige græn-
se, hvilket vil være lige udenfor Natura 2000-området. 
 
På udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området er en række habitatnatur-typer. Der er ikke 
indenfor matrikel 121aha Povlsker kortlagt nogen habitat-naturtyper. Nærmeste kortlagte 
habitatnaturtype er beliggende ca. 70 m vest for sommerhuset. Opførelse af sommerhuset 
vurderes kun at medføre en lokal påvirkning inden for matriklen og vurderes ikke at påvirke 
kortlagt habitatnatur. Opførsel af sommerhuset vurderes derfor ikke at medføre en væsentlig 
på-virkning på Natura 2000-områder.  
 
Fredningstilsynet har om Bilag IV-arter oplyst, at tilsynet har gennemgået de tilgængelige 
databaser Naturbasen, Naturdata og Arter.dk for registreringer af Bilag IV-arter i området. 
Der er ikke på Skovsangervej 24 og i området umiddelbart omkring nogen registreringer af 
bilag IV-arter. Ca. 600 m fra grunden er der på Arter.dk en registrering af flere flagermus-
arter. Der skal skoves et antal træer i forbindelse med byggeriet af sommerhuset. Der er i 
forvejen en lysning på en del af det areal, hvor huset skal bygges. Træerne på den øvrige del 
af grunden er slanke fyrretræer med stammediameter op til ca. 20 cm. Træerne vurderes ikke 
at have hulheder og sprækker, hvor flagermus kan have yngle- eller rastested.  Der vurderes 
ikke at være andre særligt egnede levesteder for Bilag IV-arter på grunden. Det er på bag-
grund heraf fredningstilsynets vurdering, at det ansøgte byggeri ikke vil ødelægge eller 
beskadige yngle- eller rasteområder for Bilag IV-arter.    
 
Miljøstyrelsen har i mail af 20. januar 2023 anført, at sagen synes fuldt oplyst. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har anført, at der ikke bør opføres tag over det projekterede 
udebrus og ude-spa. 
 
Friluftsrådet har tilsluttet sig det af Danmarks Naturfredningsforening anførte og tilføjet, at 
der ikke ses grundlag for at fravige fredningens bestemmelser om facadehøjde. 
 
Fredningsnævnet har den 24. februar 2023 foretaget besigtigelse. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelser, hvis det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål, og hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper 
og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og 
hvis det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for nærmere bestemte dyrearter eller ødelægge nærmere bestemte plante-
arter i alle livsstadier, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 - 3. 
  
Fredningsnævnet finder, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, og nævnet til-
træder fredningstilsynets vurdering af Natura 2000- og habitatsforhold. 
 
Fredningsnævnet skal herefter vurdere, om der bør meddeles dispensation til det ansøgte. 



 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet dispensation til opførelse af 
det projekterede sommerhus på 150 m2, herunder med de projekterede to ovenlysvinduer på 
vilkår,  

 
at ejendommen ikke bebygges yderligere, 
at ejendommens facadehøjde ikke overstiger fredningens bestemmelser om      
    facadehøjde på højest 2,80 cm fra terræn til tagflade, og 
at udebrus og ude-spa ikke tagoverdækkes.  
 

Fredningsnævnet har lagt vægt på fredningsnævnets lange og faste praksis for at dispensere 
fra fredningens bestemmelser om opførelse af et sommerhus på indtil 120 m2 og et selvstæn-
digt udhus på indtil 30 m2, således at der kan opføres et sommerhus på indtil 150 m2 mod at 
ejendommen ikke bebygges yderligere, ej heller med et selvstændigt udhus. For så vidt angår 
de to projekterede ovenlysvinduer har nævnet lagt vægt på, at de med den projekterede 
placering vil fremstå diskrete.   
 
Ved fastsættelsen af vilkår for dispensationen har nævnet lagt vægt på, at der ikke foreligger 
sådanne særlige oplysninger, der kan begrunde, at fredningens bestemmelser om facadehøjde 
fraviges. Nævnet har samtidig lagt vægt på, at en højere facade vil give mulighed for højere 
og dermed mere fremtrædende vinduesfacader, hvilket kan indebære en uheldig præcedens-
virkning for helhedspræget i det store fredede område, der er Bornholms største sommerhus-
område. Nævnet har samtidig lagt vægt på, at ændrede byggekrav siden fredningens etab-
lering i 1967 ikke kan begrunde en fravigelse af fredningens bestemmelser om blandt andet 
bygningsareal og -højde.    
 
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 
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FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Lene og Nikolaj Simonsen 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 15. december 2022 ansøgt om lovliggørende dispensation 
til en tagdækning af lyse (ikke klare) trapez-tagplader over terrasse på ejendommen matr.nr. 
121-vo, Povlsker, beliggende Strandby-skoven 17, 3730 Nexø. Projektet er nærmere beskrev-
et i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 – Strand-
marksfredningen –, der overordnet går ud på, at frede og åbne et bælte langs kysten, hvor 
offentligheden frit kan færdes og opholde sig. Dette område afgrænses mod nord af et bælte, 
der ligeledes er fredet, og skærmet af dette bælte udstykkes ordnede sommerhusgrunde. Disse 
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Den 28. februar 2023 



områder afskærmes igen fra landevejen af et fredet bælte. Man har herved søgt at give 
lodsejerne lige adgang til salg af sommerhusgrunde i området. For opførelse af sommerhuse 
fastsætter kendelsen blandt andet, at der på grunden kun må opføres én enkelt beboelse med 
ikke over 120m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal samt ét udhus med ikke over 30 m2 
bebygget areal. Endvidere må bygninger ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet 
tagetage uden kvistvinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m regnet fra terræn 
til den linje, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). Tagets vinkel med 
det vandrette plan må ikke overstige 55 grader. Herudover fastsætter kendelsen, at 
tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv. 
Sommerhuses beklædning skal have et farveudtryk inden for nærmere anførte jordfarver, og 
bygninger skal placeres neden for højdepunkter i terrænet på de enkelte parceller. Skovagtig 
bevoksning må kun ryddes inden for 10 m fra beboelsesbygning. 
 
Fredningsnævnet har i det fredede område undertiden meddelt dispensation til anvendelse af 
andet tagmateriale end beskrevet i fredningsbestemmelserne samt isætning af tagvinduer på 
nærmere vilkår. Det har i hver sag indgået i fredningsnævnets vurdering blandt andet, hvorvidt en 
dispensation kunne få uønskede præcedensvirkninger i det store sommerhusområde, som fred-
ningen omfatter. 
  
Ansøgeren har om terrassen og overdækningen oplyst, at terrassen formodes opført samtidig 
med huset i 1968. Den er med sikkerhed opført inden 1994/1995, hvor de forrige ejere over-
tog huset. Terrassen kan ses på følgende foto: 
 

   
 
 
Bornholms Regionskommune har som fredningstilsyn oplyst, at tagdækningen har været der i 
en del år. Den fremgår blandt andet af luftfoto fra 2002. Det fremgår dog af byggetilladelsen 
for huset, at der var en mindre overdækket terrasse ved opførelsen, men kun den del der ligger 
under husets mørke tagflade. Udvidelsen af terrassen med overdækning af lyse plader er sket 
senere, og det ses ikke, at der er søgt om det. Tilsynsmyndigheden har ikke tidligere påtalt ud-
videlsen af den overdækkede terrasse og tagdækningen. Det fremgår af skråfoto m.v. at der er 



nabohuse, der også ses at have overdækkede terrasser med lyse tagdækninger. Det ses der 
heller ikke at være søgt om eller givet tilladelse til. Sommerhusets areal med den overdække-
de terrasse overstiger ikke 120m2, ej heller i forbindelse med opførelse af en forestående ud-
videlse. 
 
Fredningstilsynet har om Natura 2000 og Bilag IV-arter oplyst, at arealet ikke indgår i et 
internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område (nr 188 
Dueodde) ligger i en afstand af ca. 200m. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i 
sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke et Natura 2000-
område væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for 
de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Miljøstyrelsen har i mail af 17. januar 2023 oplyst, at sagen synes fuldt oplyst. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har anført, at der af hensyn til præcedens i det fredede 
område ikke bør meddeles dispensation til bibeholdelse af terrasseoverdækningen. 
 
Fredningsnævnet har den 24. februar 2023 foretaget besigtigelse. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelser, hvis det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål, og hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper 
og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og 
hvis det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for nærmere bestemte dyrearter eller ødelægge nærmere bestemte plante-
arter i alle livsstadier, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 - 3. 
  
Fredningsnævnet finder, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, og nævnet til-
træder fredningstilsynets vurdering af Natura 2000- og habitatsforhold. 
 
Fredningsnævnet skal herefter vurdere, om der bør meddeles dispensation til det ansøgte. 
 
Det ansøgte angår en terrasseoverdækning, der består af lyse trapezplader, hvilket både i ma-
teriale og udseende adskiller sig væsentligt fra fredningens bestemmelser om tagdækning. 
Derfor og af hensyn til præcedensvirkningen for helhedspræget i det fredede område meddel-
er fredningsnævnet afslag på lovliggørende tidsubegrænset dispensation til terrasseoverdæk-
ningen. 
 
Under navnlig hensyntagen til terrasseoverdækningens formentlige alder, meddeler frednings-
nævnet tidsbegrænset dispensation til, at den nuværende terrasseoverdækning kan bibeholdes 
indtil førstkommende udskiftning af overdækningen, dog senest indtil førstkommende ejer-
skifte.  
 
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, 
• 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.  
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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 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
 
Helle og Peter Grønning 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 19. december 2022 ansøgt om tilladelse til at etablere et 
spildevandsanlæg med mile og et jordvarmeanlæg på ejendommen matr.nr.121-adb, Povlsker, 
beliggende Munkegårdsskoven 10, 3730 Nexø. Projektet er nærmere beskrevet i det materia-
le, der er sendt til fredningsnævnet, hvoraf fremgår blandt andet, at spildevandsmilen er pro-
jekteret som en 1,3m høj, 16,7m lang og 6,7m bred lineær vold langs indkørslen og placeres mel-
lem ca. 7 og 20m fra huset. Jordvolden bliver flad på toppen og med skråningsanlæg 1:2. I for-
bindelse med etableringen vil der skulle fældes træer på og omkring arealet. Jordvarmeanlæggets 
slanger er projekteret lagt i en meters dybde. 
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
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Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 – Strand-
marksfredningen –, der overordnet går ud på, at frede og åbne et bælte langs kysten, hvor 
offentligheden frit kan færdes og opholde sig. Dette område afgrænses mod nord af et bælte, 
der ligeledes er fredet, og skærmet af dette bælte udstykkes ordnede sommerhusgrunde. Disse 
områder afskærmes igen fra landevejen af et fredet bælte. Man har herved søgt at give lods-
ejerne lige adgang til salg af sommerhusgrunde i området.  
 
Det fremgår af fredningens bestemmelser blandt andet: 
 
”… 

d) Fælles vandværk og afløbsforanstaltninger skal oprettes, når de pågældende 

myndigheder stiller krav herom (bl.a. i henhold til sundhedslovgivningen og 

landsbyggelovens § 18), og lodsejerne er forpligtet til forholdsmæssigt at deltage i 

udgifterne til sådanne fællesforanstaltninger.  

 
f) Bygninger skal placeres neden for højdepunkter i terrænet på de enkelte parceller.  

 
j) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på stedet 

forekommende vækster eller af højst 1,80 m højt malet raftehegn kan anbringes i 

umiddelbar tilknytning til og inden for 10 m fra bebyggelsen og sammen med denne 

indesluttende et ubebygget areal på højst 100 m2. På grundene må i øvrigt kun 

foretages spredt beplantning med de på stedet naturligt forekommende vækster. 

Karakteren af den eksisterende bevoksning i området (gran, fyr, lyng) skal stedse 

bevares.  

 
Skovagtig bevoksning må kun ryddes inden for 10 m fra beboelsesbygning 

…”  
 
Bornholms Regionskommune har som fredningstilsyn oplyst, at kommunens spildevandsaf-
deling i deres tilladelser til den omhandlede type anlæg anbefaler, at der ikke gror træer i en 
zone på 3-6 meter fra anlægget, for at undgå at sive-strengene tilstoppes. Derfor vil der ikke 
fremover være bevoksning af træer nærmere end minimum 3m fra anlægget. Der vil derfor 
fremover være et område uden skovbevoksning på dette areal. Dele af milen ligger indenfor 
den 10m zone fra huset hvor skovagtig bevoksning må ryddes, men dele af milen og den 
ubevoksede bufferzone omkring milen vil ligge længere fra huset. Dele af faskinen placeres 
også mere end 10m fra huset. Den må heller ikke tilplantes. Den ligger dog i terræn og er et 
smallere anlæg, så her vil skovbevoksning kunne være på begge sider af anlægget, og 
skovagtigt udtryk kan bevares på længere sigt.  
 
Fredningstilsynet har om jordvarmeanlægget oplyst, at dette ikke må beplantes, hvorfor der 
fremover i forbindelse med anlægget vil være et område uden skovbevoksning. Anlægget er 
projekteret placeret nord for huset i en afstand fra 3 til ca. 18m. Dele af anlægget ligger derfor 
indenfor den 10m afstand fra huset, hvor træer gerne må ryddes og arealet holdes åbent.  
 
Fredningstilsynet har vurderet, at faskinen kan anlægges uden dispensation fra fredningsnæv-
net, men at jordvarmeanlægget og milen er i modstrid med fredningsbestemmelserne og der-
for kræver dispensation. For så vidt angår jordvarmeanlægget er det muligt at vælge andre 
opvarmningsløsninger som f.eks. luft til vandvarmepumpe, som ikke ville være i modstrid 



med fredningsbestemmelserne. Havde det været tilfældet kunne milen og nedsivningsanlæg-
get placeres nord for huset, hvor der i dag ikke er meget skovagtig bevoksning, og hvor an-
lægget kan placeres nærmere huset, så det ligger indenfor de 10m fra huset, hvor skovagtig 
bevoksning kan ryddes.  
 
Om Natura 2000 har fredningstilsynet oplyst, at arealet ikke indgår i et internationalt beskyt-
telsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område, nr. 188 Dueodde, ligger i en 
afstand af ca. 400 m. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i for-
bindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 
Fredningstilsynet 
 
Om Bilag IV-arter i habitatsdirektivet har fredningstilsynet oplyst at have gennemgået de til-
gængelige databaser Naturbasen, Naturdata og Arter.dk for registreringer af Bilag IV-arter. 
Der er i Naturbasen en registrering af bilag IV-arten springfrø på naboejendommen (Munke-
gårdsskoven 12) beliggende vest for. Frøen er registreret i højt græs tæt ved vandløbet Mun-
kebæk. Springfrø yngler i søer. Der er flere søer beliggende langs vandløbet i nordlig retning. 
Den sø, som ligger tættest på ejendommen Munkegårdsskoven 10, er beliggende ca. 50 m 
nordvest for matrikelgrænsen. Springfrø yngler især i velmarkerede og ret dybe vandhuller 
som f.eks. mergelgra-ve. Frøerne opholder sig uden for yngletiden ofte langt væk fra yngle-
vandhullet og gerne i lysåbne arealer i løvskov. De kan dog også forekomme på blandt andet 
græsmarker, i skovbryn og i haver. De går på land i begyndelsen af juli. Springfrøen opholder 
sig ofte langt fra vandhullet, 100-700 m eller endnu længere væk og kan vandre lange stræk-
ninger hen over markerne. 
  
Fredningstilsynet vurderer det sandsynligt, at springfrø kan have ynglested i søerne ved Mun-
kebæk nord for Munkegårdsskoven, og at den generelt kan forekomme i området, hvor der 
både er skov, lysåbne græsarealer og haver. Det kan derfor heller ikke udelukkes, at springfrø 
kan forekomme på ejendommen Munkegårdsskoven 10. Arealerne på Munkegårdsskoven 10 
vurderes dog ikke at udgøre et særligt egnet levested for springfrø set i forhold til arealerne 
omkring, hvor der også er mange mulige levesteder. Nedgravning af jordvarmeslanger som 
ansøgt giver anledning til en midlertidig forstyrrelse, hvorefter arealet igen vil henligge som 
lysåbent areal. Etableringen af milen vurderes ikke at forringe arealets potentiale som op-
holdssted for springfrø, idet springfrø også efter anlæggelse af milen, vil kunne tage ophold 
på arealet. Placering af det ansøgte jordvarmeanlæg og mile vurderes på den baggrund at give 
anledning til en midlertidig forstyrrelse i området men vurderes ikke at ødelægge eller beska-
dige yngle- og rasteområder for springfrø eller at forringe den samlede økologiske funktiona-
litet for arten i området. Der kan blive behov for at skove et mindre antal træer i forbindelse 
med anlæg og drift af milen. De træer, som står på arealet, er unge træer og krat, som ikke 
vurderes at have hulheder og sprækker, hvor flagermus kan have yngle- eller rastested.  
 
Samlet er det fredningstilsynet i Bornholms Regionskommunes vurdering, at etablering og 
drift af det ansøgte jordvarmeanlæg og mile ikke vil ødelægge eller beskadige yngle- eller 
rasteområder for Bilag IV-arter. 
 
Miljøstyrelsen har i mail af 30. januar 2023 anført, at sagen synes fuldt oplyst og ikke giver 
Miljøstyrelsen anledning til yderligere tekniske bemærkninger. 
 
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har anbefalet, at der meddeles dispensation 
til etablering af spildevandsmilen, men således, at milen placeres nord for sommerhuset og så 
vidt muligt med skråninger i forholdet 1:3 fremfor kun 1:2, således, at milen vil fremstå 



mindre iøjnefaldende. Danmarks Naturfredningsforening har anført, at der ikke bør meddeles 
dispensation til etablering af et jordvarmeanlæg.  
 
Bornholms Regionskommunes spildevandsafdeling har i mail af 8. marts 2023 oplyst blandt 
andet, at der må være højst 45 meter fra tømmebilens holdeplads til bundfældningstanken. 
Tanken kan derfor godt ligge mere end 45 meter fra offentlig vej, så længe tømningsbilen kan 
holde i ejendommens indkørsel indenfor 45 meter fra tanken. Ejendommens nuværende tank 
er placeret nord for det eksisterende sommerhus og tømmes uden anmærkninger eller 
kommentarer fra spildevandsmyndig-heden. 
 
Fredningsnævnet har den 15. februar 2023 foretaget besigtigelse. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelser, hvis det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål, og hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper 
og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og 
hvis det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for nærmere bestemte dyrearter eller ødelægge nærmere bestemte plante-
arter i alle livsstadier, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 - 3. 
  
Fredningsnævnet finder, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, og nævnet til-
træder fredningstilsynets vurdering af Natura 2000- og habitatsforhold. 
 
Fredningsnævnet skal herefter vurdere, om der bør meddeles dispensation til det ansøgte. 
 
ad. jordvarmeanlægget: 
Jordvarmeanlægget vil omfatte et ikke ubetydeligt areal og vil udelukke skovbevoksning på 
arealet, herunder den del af anlæggets areal, der ligger uden for den 10 m zone, der må holdes 
åbent rundt om sommerhuset. På denne baggrund, og da sommerhuset vil kunne opvarmes af 
andre løsninger, som ikke kræver dispensation sammenholdt med, at en dispensation til jord-
varmeanlægget vil kunne skabe en uønsket præcedens i det fredede område, der er Bornholms 
største sommerhusområde og beliggende i en strandskov, afslår fredningsnævnet at meddele 
dispensation til etablering af jordvarmeanlægget   
 

ad spildevandsanlægget med mile: 
 
Det ansøgte spildevandsanlæg med sivedræn under en mile er til brug for et nyt sommerhus, 
der opføres i overensstemmelse med fredningens bestemmelser. Fredningsnævnet finder, at 
etablering af en mile i forhold til anden mulig spildevandsløsning på denne ejendom vil inde-
bære mindst mulige indgreb i denne ejendoms terrænforhold, bevoksning og i offentlighedens 
oplevelse af det fredede område.  
 
For at begrænse terrænændringernes omfang og af hensyn til indtrykket af det fredede 
område, finder fredningsnævnet imidlertid, at milen bør placeres nord for sommerhuset, hvor 
der samtidig vil være bedst mulighed for at forsyne milen med skråningsanlæg i forhold 1:3, 
og hvorved indtrykket af milens ikke ubetydelige højde nedtones. Fredningsnævnet har 
samtidig noteret sig oplysningerne om, at en placering af spildevandsmilen med tilhørende 
bundfældningstank nord for ejendommen ikke vil stride mod spildevandsmyndighedens 



tømningsregulativ. Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til etablering af et 
spildevandsanlæg med tilhørende mile på vilkår,  
 
at spildevandsmilen placeres nord for sommerhuset, 
at spildevandsmilen etableres med skråninger i forholdet 1:3,  
at ved gravning i området gemmes tørv og lægges på plads efter nedgravning af anlægget,  
at der ikke tilkøres jordmaterialer udover, hvad der er nødvendigt til anlæg af milen og  
    skråninger,  
at der ikke etableres jorddepoter, at fældning af træer begrænses til det område, som 
    nedsivningsanlægget omfatter og indtil 3 meter fra anlægget, samt 
at fældede træer fjernes.  
 
Nævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Tilladelsen til etablering af spildevandsanlægget med mile må i henhold til naturbeskyttelses-
lovens § 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, 
• 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. 

http://www.naevneneshus.dk/


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/


FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Nexø Golf Klub 
v/Johnny Poulsen 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 13. marts 2023 ansøgt om tilladelse til at anlægge to søer 
på ejendommen matr.nr. 34-c, Povlsker, beliggende Strandmarksvejen 14, 3730 Nexø. Projek-
tet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit, hvor det fredede areal er skraveret: 

 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 – Strand-
marksfredningen –, der fastsætter blandt andet:  
 
”… 

       3. På den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med lys grøn farve, må 

der ikke ske ændring i den bestående tilstand og ikke finde byggeri sted ud over genop-

bygning og udbygning af bestående landbrugsbygninger efter tegninger godkendt af 

fredningsnævnet efter samråd med fredningsplanudvalget. 

          Arealet består hovedsagelig af landbrugsareal. 

…”  

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-14-2023  
Den 21. marts 2023 



 
Der er tidligere meddelt dispensation til etablering af søer på golfbanen.  
 
Placeringen af søerne, som det aktuelle projekt angår, er markeret på følgende skråfotos: 
 

 
 

  
 



Bornholms Regionskommune har som fredningstilsyn oplyst blandt andet, at området er om-
fattet af lokalplan nr. 15, Golfbane ved Dammegård, der fastsætter blandt andet: "Arealer, der 

henligger til golfbaneanlæg, skal i lige så høj grad som eksisterende landbrugsarealer bevare 

sit udseende som naturområde med spredt skovbevoksning, løvtræhegn, bøg, vådområder og 

gravhøje." Ansøgeren er efter drøftelse med fredningstilsynet gået bort fra at anlægge volde 
om søerne. Det kan anbefales at søerne etableres med så flade skråninger som muligt. Etab-
leringen kan evt. ske efter anvisning og i samarbejde med fredningstilsynet for at sikre bedst 
mulig naturværdi og indpasning i landskabet. Samlet set vurderes det, at søerne kan bidrage 
med større naturværdi til det fredede område. For at benytte søerne til vanding vil der skulle 
gives vandindvindingstilladelse. I en sådan tilladelse vil der være vilkår om paddefilter og en 
indretning, så der altid står noget vand i søen. 
 
Fredningstilsynet har om Natura2000-forhold oplyst, at arealet ikke indgår i et internationalt 
beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 188 Dueodde) lig-
ger henholdsvis ca. 600 og 750 m syd for den ønskede placering af de to søer. Det er kommu-
nens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projek-
ter, vil kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 
 
Fredningstilsynet har om BilagIV-arter oplyst, at tilsynet har gennemgået de tilgængelige da-
tabaser Naturbasen, Danmarks Naturdata og arter.dk. Det fremgår af databaserne, at der er re-
gistreret løvfrø i/ved to eksisterende søer på golfbanen. Afstanden fra disse søer til de to søer, 
som ønskes etableret, er henholdsvis ca. 320-350 m og 120-210 m. Der er ikke registreringer 
af andre Bilag IV-arter på arealet. Der er flere små søer på arealet, som også potentielt kan 
udgøre levesteder for Bilag IV-arter som løvfrø eller andre padder. Arealerne, hvor søerne 
ønskes etableret, er græsarealer, som indgår i golfbanen. De pågældende arealer vurderes ikke 
i sig selv at udgøre yngle- eller rasteområder for Bilag IV-arter. De to søer, som ønskes etab-
leret, vurderes at bidrage med nye potentielle leve- og ynglesteder og spredningskorridorer for 
løvfrø og andre padder. Der ses ikke at skulle skoves større træer på arealerne, og der vurde-
res dermed ikke at kunne ske nogen påvirkning af yngle- eller rasteområder for flagermus. 
Det er på baggrund heraf Bornholms Regionskommunes vurdering, at etablering af søerne vil 
kunne tilføre forbedrede leveforhold for og ikke ødelægge eller beskadige yngle- eller raste-
områder for Bilag IV-arter.  For at gøre søerne til velegnede levesteder for padder og andre 
dyr, anbefales det, at søerne etableres med så flade skråninger som muligt.  
 
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har ikke fremsat bemærkninger imod 
projektet. 
 
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelser, hvis det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål, og hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper 
og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og 
hvis det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for nærmere bestemte dyrearter eller ødelægge nærmere bestemte plante-
arter i alle livsstadier, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 - 3.  
 



Fredningsnævnet finder, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, og nævnet tiltræ-
der fredningstilsynets vurdering af Natura 2000- og habitatsforhold. Fredningsnævnet skal 
herefter vurdere, om der bør meddeles dispensation til det ansøgte. 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved lovliggørende dis-
pensation til etablering af de to søer på vilkår,  
 
at søerne etableres uden volde og med så flade skråninger som muligt,  
at søernes etablering sker efter anvisning og i samarbejde med Bornholms Regionskommunes 
    Natur og Miljø for at sikre bedst mulig naturværdi og indpasning i landskabet, og  
at der altid står noget vand i søerne. 
 
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, 
• 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. 

http://www.naevneneshus.dk/


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/


FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Mie og Stefan Nyvang Kringelbach 
Københavnsvej 47 
3400 Hillerød 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 8. marts 2023 ansøgt om tilladelse til at opføre et som-
merhus på ejendommen matr.nr. 121-aai, Povlsker, beliggende Gubbegårdsvejen 23, 3730 
Nexø. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 – Strand-
marksfredningen –, der overordnet går ud på at frede og åbne et bælte langs kysten, hvor 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-13-2023  
Den 21. marts 2023 



offentligheden frit kan færdes og opholde sig. Dette område afgrænses mod nord af et bælte, 
der ligeledes er fredet, og skærmet af dette bælte udstykkes ordnede sommerhusgrunde. Disse 
områder afskærmes igen fra landevejen af et fredet bælte. Man har herved søgt at give 
lodsejerne lige adgang til salg af sommerhusgrunde i området. For opførelse af sommerhuse 
fastsætter kendelsen blandt andet, at der på grunden kun må opføres én enkelt beboelse med 
ikke over 120m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal samt ét udhus med ikke over 30 m2 
bebygget areal. Endvidere må bygninger ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet 
tagetage uden kvistvinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m regnet fra terræn 
til den linje, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). Tagets vinkel med 
det vandrette plan må ikke overstige 55 grader. Herudover fastsætter kendelsen, at tagdæk-
ning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv. Som-
merhuses beklædning skal have et farveudtryk inden for nærmere anførte jordfarver, og 
bygninger skal placeres neden for højdepunkter i terrænet på de enkelte parceller. Skovagtig 
bevoksning må kun ryddes inden for 10 m fra beboelsesbygning. 
 
Fredningsnævnet har i andre sager meddelt dispensation til, at der på hver særskilt matriku-
leret grund kan opføres en samlet bebyggelse på op til 150 m² bebygget areal i stedet for et 
udhus på maksimalt 30 m2 og et sommerhus på maksimalt 120 m2. Endvidere har frednings-
nævnet tidligere og ud fra konkrete vurderinger meddelt dispensation til facadehøjder over 2,8 
m, hvis der har været særlige begrundelser herfor, eksempelvis at der er anvendt flade tage 
eller lave tage med ensidig hældning. 
 
Naturklagenævnet har i en tidligere sag (NKN-121-000014) om fredningens bestemmelser 
udtalt, at alle overdækkede arealer skal medregnes ved beregningen af ejendommens bebyg-
gede areal. Tagudhæng med et fremspring på højest 0,5 m skal ikke medregnes ved bereg-
ningen af bebygget areal, men ved tagudhæng på over 0,5 m medregnes hele tagudhænget i 
det bebyggede areal. 
 
Bornholms Regionskommune har som fredningstilsyn oplyst blandt andet, at det ansøgte 
omfatter opførelse af et nyt sommerhus på en ubebygget sommerhusgrund. Der søgtes først 
om et hus på ca. 161m2. Nu søges om et revideret projekt med et hus, hvor det bebyggede 
areal inklusive et indbygget udhus bliver på 146m2. Man undlader at lave en overdækket 
terrasse, der fremgår at projektets plantegningen. Facadehøjden bliver på ca. 3,10m, og der 
isættes i tagfladen et ovenlysvindue på 90 x 120cm. Taget vil være forholdsvis lavt, da det 
bygges med næsten fladt tag i stedet for med saddeltag. Ovenlysvinduet placeres i depotrum 
mod nord. Det vurderes, at vinduet ikke vil virke dominerende i forhold til bebyggelsens 
samlede udtryk, og fordi det placeres på et næsten fladt tag. 
 
Fredningstilsynet har om Natura2000-forhold oplyst, at arealet ikke indgår i et internationalt 
beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 188 Dueodde) 
ligger umiddelbart syd for grunden i en afstand af ca. 490 m. Det er kommunens vurdering, at 
det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke 
et Natura 2000-område væsentligt. 
  
Fredningstilsynet har om Bilag IV-arter oplyst at have gennemgået de tilgængelige databaser 
Naturbasen, Naturdata og Arter.dk for registreringer af Bilag IV-arter i området. Der er ikke 
på grunden og i området umiddelbart omkring nogen registreringer af bilag IV-arter. Der er 
tidligere registreret løvfrø i en sø beliggende ca. 130 m syd for grunden. Der er ikke nogen 
registreringer af flagermus i området. Der ses at være skovet en del træer på grunden, der tid-
ligere har været skovbevokset. Træerne på den øvrige del af grunden er slanke, retvoksne bir-



ke-, fyrre- og grantræer. Træerne vurderes ikke at have hulheder og sprækker, hvor flagermus 
kan have yngle- eller rastested. Der vurderes ikke at være andre særligt egnede levesteder for 
Bilag IV-arter på grunden. Det er på baggrund heraf Bornholms Regionskommunes vurde-
ring, at det ansøgte byggeri ikke vil ødelægge eller beskadige yngle- eller rasteområder for 
Bilag IV-arter. 
 
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har ikke fremsat bemærkninger imod 
projektet. 
 
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelser, hvis det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål, og hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper 
og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og 
hvis det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for nærmere bestemte dyrearter eller ødelægge nærmere bestemte plante-
arter i alle livsstadier, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 - 3. 
  
Fredningsnævnet finder, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, og nævnet til-
træder fredningstilsynets vurdering af Natura 2000- og habitatsforhold. 
 
Fredningsnævnet skal herefter vurdere, om der bør meddeles dispensation til det ansøgte. 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til 
opførelse af projektet uden den i projekttegningen indeholdte overdækkede terrasse på vilkår: 
 
at ejendommen ikke bebygges yderligere, og  
at fredningens bestemmelser om farve- og materialevalg iagttages.  
 
Nævnet lægger navnlig vægt på, at projektets overskridelse af fredningens bestemmelse om 
facadehøjde er beskeden og har sammenhæng med, at huset udføres med en ensidig og meget 
lav taghældning fremfor et saddeltag. Endvidere lægger nævnet vægt på, at ovenlysvinduet 
isættes mod nord i den næsten flade tagflade.   
 
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, 
• 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. 

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


 
 
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 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Møllers – Dueodde Camping 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 17. november 2022 ansøgt om tilladelse til en række 
anlægsprojekter på ejendommen matr.nr. 121alu, Povlsker, beliggende Duegårdsvej 2, 3730 
Nexø. Projekterne, der er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet, 
omfatter: 

• Etablering af solceller på tre tagflader, 
• Lovliggørende dispensation til p-plads og anvendelse af denne som stellplads til autocampere, 
• Etablering af ladestander til elbiler, 
• Etablering af gangsti, 
• Etablering af parklamper ved p-plads og gangsti, 
• Udvidelse af campingpladsen mod syd. 

Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-37-2022  
Den 14. marts 2023 



 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 – Strand-
marksfredningen –, der overordnet går ud på, at frede og åbne et bælte langs kysten, hvor 
offentligheden frit kan færdes og opholde sig. Dette område afgrænses mod nord af et bælte, 
der ligeledes er fredet, og skærmet af dette bælte udstykkes ordnede sommerhusgrunde. Disse 
områder afskærmes igen fra landevejen af et fredet bælte. En del af det fredede område er 
forbeholdt benyttelse som campingplads på nærmere vilkår. 
 
Fredningsbestemmelserne fra 1967 er opretholdt i sin helhed ved Naturklagenævnets 
afgørelse af 29. december 1997. 
 
Fredningskortet for blandt andet ansøgerens ejendom er gengivet i dette udsnit: 
 

  
  
 
Fredningsbestemmelserne for området, hvor p-plads og stellplads til autocampere, 
ladestander, gangsti og parklamper samt campingpladsens udvidelse mod syd ønskes 
etableret/lovliggjort, fastsætter blandt andet: 
 
”… 

Den del af ejendommen der på vedhæftede kort er vist med mørk grøn farve fredes 

således, at ændringer i den bestående tilstand, bebyggelse hvortil medregnes skure, 

kiosker, lysthuse, badehuse og lignende hegning og erhvervsmæssig udnyttelse bortset 

fra vedligeholdelse af skovdrift ikke må finde sted. 

…” 



Fredningsbestemmelserne for området, hvor den ene af tre bygninger, hvor der på en tagflade 
ønskes etableret solceller, er beliggende – på fredningskortet markeret med lyserød farve - , 
fastsætter blandt andet: 
”… 

[Pkt. 6] 
g) Tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller 
græstørv. Bygninger med tage af strå eller andet lige så let antændeligt materiale kan 
ikke opføres. 

…” 
  
De to øvrige bygninger, hvor der ønskes solceller på sydvendte tagflader, ligger i 
campingområdet C. For område C fastsætter fredningsbestemmelserne: 
”… 

 
 
Fredningstilsynet i Bornholms Regionskommune har om de enkelte projekter nærmere oplyst: 
 
ad. solceller:  

Den nordligste bygning, hvor der ønskes solceller på den sydvendte tagflade (70m2) ligger 
indenfor det lyserøde område, hvor der som udgangspunkt ikke må oplægges solceller. Der 
gælder samme bestemmelser som for sommerhusområderne indenfor fredningen. Frednings-
nævnet har ved sommerhuse indenfor de lyserøde områder tidligere givet tilladelse til sol-
celleanlæg efter konkrete vurderinger. Fredningsnævnet gav i 1995 tilladelse til solpaneler på 
bygningen i forbindelse med etableringen af svømmebadet. Det fremgår ikke, hvor stort et 
anlæg, der blev givet tilladelse til dengang. 
 
ad. p-plads/stellplads: 

Dette projekt ligger i det mørkegrønne område i fredningen, hvor der kun må være skov.  
Deklarationen tager stilling til, hvor der må etableres p-pladser og veje og dette sted er ikke 
nævnt. Der har i en årrække været en åben plads mellem træerne, som har kunnet benyttes 
som en ”uformel” p-plads. Nu er det en egentlig anlagt plads. I forbindelse med at der tid-
ligere blev søgt om paddelbaner til campingpladsen, blev kommunen opmærksom på, at der 
skete omfattende anlægsarbejder på stedet, og der blev tilført materialer i form af jord, sten og 
grus. Der var også opsat en el-stander og det så ud til, at der skulle etableres vand. Camping-
pladsens ejer blev gjort opmærksom på, at det ikke var tilladt i forhold til fredningsbestem-
melserne og arbejdet skulle indstilles. Der søges nu om dispensation til anlægsarbejdet og 
benyttelse af pladsen som en mere officiel p-plads. I løbet af de kommende år ønskes pladsen 



benyttet som autocamperplads.  
 
Det er kommunens vurdering, at det kan betragtes som en udvidelse af campingpladsen, hvis 
det bliver en egentlig autocamperplads. Det vil være vanskeligt at give tilladelse til i forhold 
til campingreglementet. Det vil desuden kræve landzonetilladelse, da området ligger i land-
zone, og det må betragtes som en ændret anvendelse. ”Bag ” pladsen er etableret en 

oplagsplads med oplag af grus- og jordbunker mm. Mellem p-pladsen og oplagspladsen er 
etableret en jordvold. 
 

Ad. ladestander til elbiler: 
Er etableret i ”mørkegrønt” område ved eksisterende p-plads. Kommunen vurderer, at det er 
en mindre ting, der ikke vil dominere i området. 
 

ad. gangsti 
Kommunen vil anbefale, at det vurderes om stien er nødvendig og hvis den etableres, at det 
bliver som en simpel gangsti.  
 
ad. parklamper: 
Lamperne, som ansøgningen angår, er meget ”park- eller by-agtige” og vil oplyse skoven 

unødigt meget, og ansøgeren ønsker at opsætte lamperne langs den projekterede gangsti og på 
eksisterende p-plads i ”mørkegrønt” område. Hvis der kan dispenseres til dette projekt, 
anbefaler kommunen, at belysningen bliver med lave standere, som kun lyser nedad og evt. 
 med sensorer for at mindske lysforurening.  
 

Fredningstilsynet har om Natura2000 og Bilag IV-arter oplyst, at arealet ikke indgår i et inter-
nationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område ligger i en af-
stand af ca. 260 m. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbind-
else med andre planer og projekter, vil kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt eller 
medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår 
af habitatdirektivets bilag IV 
 
Miljøstyrelsen har i mail af 3. januar 2023 oplyst blandt andet, at af luftfoto fra 1977 ses u-
middelbart ikke at fremgå anlagte p-pladser på arealet, som p-pladsprojektet, der ønskes lov-
liggjort, angår. For så vidt angår projektet om udvidelse af campingpladsen mod syd, har Mil-
jøstyrelsen nærmere oplyst, at området angår arealer, der i fredningskortet er markeret med 
mørkegrøn farve. Frem til 2017 sås området på et ortofoto dækket af træer. I 2018 ses arealet, 
som udvidelsen vil angå, ryddet for træer. Miljøstyrelsen har ikke kendskab til tilladelser/af-
gørelser for dette område. 
 
Fredningsnævnet har den 24. februar 2023 foretaget besigtigelse, hvor el-ladestanderen sås 
etableret, og hvor p-pladsprojektet fremstod færdigetableret med en overflade af grus og knust 
bygningsaffald, der mod vest afskærmes af et markant jordvoldsanlæg og oplagsplads. An-
søgeren oplyste blandt andet, at et ældre sivedrænsanlæg, der fortsat anvendes, angiveligt er 
beliggende under en del af parkeringsarealet. Sive- og pumpebrønden er placeret i kanten af 
parkeringsarealet. Inden etableringen af det nuværende parkeringsareal har arealet i en årræk-
ke i campingsæsonen været anvendt til interimistisk parkering i forbindelse med gæsters tid-
lige afrejse fra eller sen ankomst til campingpladsen afhængigt af færgeankomster og -afgan-
ge. Arealet var ikke befæstet. Ansøgeren oplyste om den ønskede gangsti, at denne ønskes 
etableret i østsiden af campingpladsens adgangsvej. Gangstien og etablering af belysning ved 
denne og på det anlagte parkeringsareal er et ønske fra campingspladsens brugere og sommer-



husgæster i området, der i mørke og ved trafik på adgangsvejen kan føle sig utrygge. Ansøg-
eren oplyste om solcelleprojektet blandt andet, at det tidligere anlæg af solpaneler til opvarm-
ning af svømmebadet er udtjent. For så vidt angår projektet om udvidelse af campingpladsen 
mod syd, oplyste ansøgeren blandt andet, at campingpladsens oprindelige 200 pladser i årenes 
løb har måttet reduceres på grund af større campingvogne og telte. På arealet, som udvidelsen 
vil angå, ønskes etableret 12 pladser. Træfældningen på arealet har været nødvendiggjort af et 
ønske om bedre lysindfald til det eksisterende campingareal. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har ikke fremsat bemærkninger imod etablering af el-lade-
stander til elbiler, men har udtalt sig imod lovliggørelse af det nyetablerede parkeringsareal, 
etablering af gangsti og udvidelse af campingpladsen mod syd. Foreningen har indstillet, at 
der alene meddeles dispensation til etablering af solceller på tagflader på vilkår, at solcellerne 
indbygges i nye tegl, og at der alene meddeles dispensation til etablering sti-/vejbelysning på 
vilkår, at lamperne er lave og kun lyser nedad.  
 
Friluftsrådet har tilsluttet sig Danmarks Naturfredningsforenings bemærkninger. Dog kan råd-
et anbefale, at solcelleanlæggene etableres på samme måde, som fredningsnævnet tidligere 
har meddelt dispensation til på nogle sommerhuse i det fredede område.  
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelser, hvis det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål, og hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper 
og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og 
hvis det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for nærmere bestemte dyrearter eller ødelægge nærmere bestemte plante-
arter i alle livsstadier, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 - 3. 
  
Fredningsnævnet finder, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, og nævnet til-
træder fredningstilsynets vurdering af Natura 2000- og habitatsforhold. 
 
Fredningsnævnet skal herefter vurdere, om der bør meddeles dispensation til det ansøgte. 
 
ad. solceller:  

Solcelleanlæggene vil blive etableret på tre bygningers sydvendte tagflader og dermed ind 
mod campingpladsen frem for ud mod sommerhusområdet. Tagfladen vil dog kunne fremstå 
med en mørk glasagtig overflade og herved mere dominerende i omgivelserne i forhold til det 
afdæmpede indtryk, som fredningskendelsens bestemmelser om tagbeklædning søger at 
bevare. Dette vil kunne indvirke negativt på oplevelsen af de landskabelige og rekreative vær-
dier, der søges beskyttet ved fredningen. Det forhold, at solceller kan bidrage til at forsyne 
campingpladsen med vedvarende energi, kan ikke føre til en lempeligere vurdering, da fred-
ningen ikke indeholder bestemmelser om, at sådanne projekter skal vurderes mere lempeligt 
end andre projekter. 
 
Fredningsnævnet finder imidlertid, at den tekniske udvikling af solcellers udseende og mathed 
nu muliggør, at visse tagintegrerede solceller med tilhørende tilpasningspaneler/moduler må 
sidestilles med tagdækning af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl som fastsat 
i fredningen. I sådanne tilfælde kræver det ikke dispensation at etablere tagintegrerede solcel-
ler, forudsat at bygningens øvrige tagflader har samme udseende som tagfladen med 



tagintegrerede solceller.  
 
Projekter, hvor tagfladerne på en bygning vil fremstå indbyrdes forskelligt, kræver fortsat 
dispensation. 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet dispensation til etablering af 
solceller i de tre bygningers sydvendte tagflader på vilkår: 
 
at  der etableres tagintegrerede solceller/solcellepaneler i hele tagfladen for såvidt angår de 

tagflader, som ansøgningen angår, 
at  hvor tagintegrerede solceller/solcellepaneler ikke kan anvendes, eksempelvis omkring 

skorsten, ventilation, skotrender og andre irregulære flader, anvendes tilpassede 
paneler/moduler med samme udseende som de tagintegrerede solceller, og 

at  de anvendte tagintegrerede solceller med tilhørende tilpasningspaneler/moduler er mest 
muligt mat.    

 
 

Ad. ladestander til elbiler: 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet lovliggørende dispensation 
til den etablerede el-ladestander ved eksisterende p-plads. 
 

ad. p-plads/stellplads: 

Parkeringsarealet med omgivende jordvolde og oplagsplads er etableret med grus og knust 
bygningsaffald og fremstår herved som en befæstet parkeringsplads med et markant afvigende 
udtryk i et område, hvor der ifølge fredningsbestemmelserne ikke må finde ændringer sted. 
Det er oplyst, at arealet forinden etableringen af det nuværende parkeringsareal i en årrække i 
campingsæsonen har været anvendt til lejlighedsvis parkering af ankommende eller afrejsende 
campinggæster, men at arealet ikke har været befæstet, men har haft et grønt udtryk. 
 
Fredningsnævnet finder, at parkeringsarealet med sit nu etablerede udtryk og med omgivende 
volde og oplagsplads er et markant indgreb i det fredede område og reelt må anses for en ud-
videlse af campingpladsen. Det gør ikke nogen forskel i denne vurdering, at arealet tidligere 
har været anvendt til lejlighedsvis parkering. Fredningsnævnet finder samtidig, at en retab-
lering af arealet som et grønt naturområde i sig selv vil kræve retablerende abejder, der mange 
år frem vil skæmme det fredede område. I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven 
meddeler nævnet derfor lovliggørende dispensation til at bibeholde arealet til lejlighedsvis 
parkering på følgende vilkår: 
 
at  parkeringsarealet gives en grøn naturbelægning, eventuelt ved hjælp af græsarmeringssten 

i beton/cement (ikke plast), 
at  parkeringsarealets åbne udtryk dæmpes ved plantning af et antal naturligt hjemmehørende 

træer efter fredningstilsynet i Bornholms Regionskommunes nærmere bestemmelse, 
at  parkeringsarealets omkransende jordvolde og oplagsplads bortfjernes og retableres som et  

naturområde, 
at  parkeringsarealet ikke afgrænses af hegn, stolper, bomme eller lignende, 
at  parkeringsarealet ikke indrettes til stellplads for autocampere eller lignende, og  
at  der på parkeringsarealet ikke etableres belysning.  

 
Fredningsnævnet har ved fastsættelsen af vilkåret om, at parkeringsarealet ikke må anvendes 
til stellplads for autocampere eller lignende lagt vægt på, at en sådan anvendelse vil udgøre 



endnu en fravigelse af fredningens bestemmelser for arealet, og at en sådan fravigelse er uøn-
sket i forhold til offentlighedens oplevelse af det fredede område. 
 

ad. gangsti: 
Gangstien ønskes etableret i vejsiden af campingpladsens adgangsvej på et areal, hvor der er 
ifølge fredningsbestemmelserne ikke må finde ændringer sted. På denne baggrund, og da en 
gangsti ikke ses at have bestemmende betydning for campingpladsens drift meddeler fred-
ningsnævnet afslag på etablering af den ønskede gangsti. 
 
ad. parklamper: 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet dispensation til etablering af 
belysning langs adgangsvejen til campingpladsen på vilkår: 
 
at  belysningen etableres i adgangsvejens østlige side, 
at  belysningsarmaturerne højst er 80 cm høje, 
at  belysningen kun sker nedad (hverken opad eller til siden), og 
at  belysningen styres af bevægelsessensorteknik. 
 
ad. udvidelse af campingpladsen mod syd: 

Udvidelsen er projekteret etableret på et ikke ubetydeligt areal, som ved fredningen ikke er 
udlagt til campingplads, og hvor der ifølge fredningsbestemmelserne ikke må finde ændringer 
sted. Det bemærkes herved, at fredningsbestemmelserne for arealet dels skal modvirke store 
åbne arealer, dels skal fastholde det fredede områdes karakter af skovbevokset strandmark. 
Fredningsnævnet meddeler derfor afslag på udvidelse af campingpladsen.    
 
Nævnets afgørelse er enstemmig. 
 
I det omfang, der ved ovenstående er meddelt dispensation, må dispensationen 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/


FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
Bo Mehl Jørgensen 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 7. februar 2023 ansøgt om lovliggørende dispensation til 
et opført anneks på ejendommen matr.nr. 121-aaq, Povlsker, beliggende Mølle Odde 3, 3730 
Nexø. Det ansøgte er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. februar 1967 om fredning af 
strandmarken ved Dueodde. Fredningsbestemmelserne går overordnet ud på at frede og åbne 
et bælte langs kysten, hvor offentligheden frit kan færdes og opholde sig. Dette område 
afgrænses mod nord af et bælte, der ligeledes er fredet, og skærmet af dette bælte udstykkes 
ordnede sommerhusgrunde. Disse områder afskærmes igen fra landevejen af et fredet bælte. 
Man har herved søgt at give lodsejerne lige adgang til salg af sommerhusgrunde i området. 
For opførelse af sommerhuse fastsætter kendelsen blandt andet, at der på grunden kun må 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-09-2023  
Den 21. marts 2023 



opføres én enkelt beboelse med ikke over 120m2 og ikke under 35 m2 bebygget areal samt ét 
udhus med ikke over 30 m2 bebygget areal. Nævnet har en lang og fast praksis for dispensa-
tion til opførelse af sommerhus og udhus som en samlet bebyggelse på indtil 150 m2 fremfor 
et sommerhus med et bebygget areal på indtil 120 m2 og et selvstændigt udhus på indtil 30 
m2 som fastsat i fredningsbestemmelserne.  
 
Fredningsnævnet har i en afgørelse af 27. juni 2000 (j.nr. 06.11.01.01-00.022.00.00005) 
vedrørende en anden ejendom i det fredede område meddelt afslag til etablering af to selv-
stændige beboelser defineret som beboelser, der begge indeholder eget køkken og bad.  
 
Bornholms Regionskommune har som tilsynsmyndighed oplyst, at sommerhuset på ejendom-
men er opmålt til ca. 85 m2, og at annekset måler 11 m2. Den samlede bebyggelse udgør her-
ved 96 m2. Annekset er uden toilet og køkken. 
 
Tilsynsmyndigheden har om Natura 2000 og Bilag IV-arter oplyst, at arealet ikke indgår i et 
internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 188 
Dueodde) ligger umiddelbart syd for grunden i en afstand af ca. 20m. Det er kommunens vurde-
ring, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne på-
virke et Natura 2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og 
rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Miljøstyrelsen har i mail af 9. marts 2023 oplyst, at sagen synes fuldt oplyst af kommunen og 
ikke giver Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. 
 
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har ikke fremsat bemærkninger imod det 
ansøgte. 
 
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelser, hvis det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål, og hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper 
og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og 
hvis det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for nærmere bestemte dyrearter eller ødelægge nærmere bestemte plante-
arter i alle livsstadier, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 - 3.  
 
Fredningsnævnet finder, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, og nævnet til-
træder fredningstilsynets vurdering af Natura 2000- og habitatsforhold. Fredningsnævnet skal 
herefter vurdere, om der bør meddeles dispensation til det ansøgte. 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved lovliggørende dis-
pensation til det omhandlede anneks på vilkår: 
 
at annekset ikke indrettes/udvides med eget køkken eller bad/toilet, og 
at der på ejendommen ikke opføres et selvstændigt udhus. 
 



Nævnet har navnlig lagt vægt på, at annekset ikke er indrettet med eget køkken eller bad/toi-
let, og at ejendommens samlede antal bygninger og disses areal ikke overstiger det ved fred-
ningsbestemmelserne fastsatte. 
 
Nævnets afgørelse er enstemmig. 
 
 
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.  

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


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 
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