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KORTBLAD NR. 5233 og 5333 1: 20000

MATR.NR.: 320a og 320af

AREAL: 39.8976 m2

SOGN: Rønne markjorder

"EJER: Rønne kommune

FREDET: Deklaration, lyst 25.8.1967.

~ o
FORMAL: at bevare områdets landskabelige værdi.

l N D H O L D : Et nærmere bestemt område ai: 320 a fredes.
Ændringer i den bestående tilstand m.v. må ikke finde sted.
Ret for offentligheden til at opholde sig på arealet.
Bestemmelser angående parkeringsplads, vandrehjem,

campingplads og skydeøvelsesterræn •

•

~) PÅTALERET: Ejer af ejendommen, Rønne kommune, fredningsnævnet for
Bornholms amts fredningskreds og fredningsplanu~valgetfor Bornholms amt.

REG. NR.:
K - 25 ;..6
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REG. NR.
øre

'i~~~ ~ t7
Akt: Skab nr. g

(udfyldes af dommerk nt oret)
320 a o'" 320St~1!fl>el:_ <:> -

af Runne k0bstuds
markjor'der

kr.Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.: Anmelder;

Deklo.J;:~.ti0l!
Und.ertep.:nede 1.~011ilCbjr:~d, SO':"'1 e;jer af t'tatr.nr. 320 ~ og 320 .§!Is>
lwime-- k~bsta(ls murkj order, Ga.lløkken, p:llccg,Zel' herved .for os og
efterf{;lgende ejere vore forn.·;vntc ejeno.omme følgende bestemmel-
ser:-- ...

!liatr.nr. 320 .§; og :;520 flt er pu. ycC:b:.";fteCIe doklarationskort vist
n~ed o:r;G.l1ge begl'dHSl1in.g.
1. "·,,lm. besteITl"i.elser for det uafSTJC::I'3:'e.c1e or:n:<ic1e.•• • ~. .h _

nen del af ~atr.nr. 320 a, der Då vcdh~ftcde pl~n er vist so~~
~a.i..sy~}}:rret 9!'lrd.de , i'rødec, 83~ledes 8~t dCl't ilclce :Llå s}~e ~i.:n01"in~2;el'"
i don nuvC3rende tj.lz·~~md, oG sL'.ledes at åer ved skov"G123Gsig .hut';st
tages hensyn til 1:.:mds}:c:.1)elige 'V~';rdier.

~er ~å siledc~ ikie upf0res byenin~er, boder, s~~re eller liGDon-
(:8 pGl. ord.rG.o.et, hve:dcen vaI'igt 811 eL' nidlertic1igt, ellel~ i·oret&.{~es
0.:.'f~rlclnii1t;;ud f?r }~Y8t~m, Ul1c'J.t:::1,-;enc~cn F:.J. kOTtet viste. Hegni1l5
og :::,lio.en afs!.;@xring, E.'l'hvervsnns!:.:;ig l:dnyttelse, Udstykning og
tel tning mil il.;"';'ce finde sted.

:".1];1enh0<:1ensJ:al SOT'1 hidtil }l~1.\te1'€t til .f.;;rclsel til fods og :92-
e,yke1 pil omr~.det og til o,.illmld og badning.·
Notorkcrsel tiJ).ndes kun tD. o:; :f~Cf\ (U-centralen oG til og .fra
p&rkerine ved de~~~ead vejen ~rk. d, til og .fra cB~pingpla~sen
Q.dve j en L.1rk. c, til vG f1~U. "'lP: lc1ret1.~ e,:',net Ot!: til of fra jJD.rke-
riY',g ved frj_lil.ftsto~.tt1'E:ts bcnyttelse? e.d. vejene mrk. d De e, SD.T:it
til og :f.ra 1)arl.::erl!li~8:)lads ed \rejen erk. f.
Undt~".f.:cl sesb'e s t e:u::el s er •..:.::~.;;..;.....,.._---- ..-
I'ra disse bester.nelser for uet uufspurrede omr2.de ullcTtD.(;es :'
D.. L;n l)rO j ekterct J!f1.rJ~erinGG:;::Jlud s (o.ngi "'let med l;a p:J. c1elr~8re,-
t· , ., ) - f ..., '1~J.onSl(Or·r.et: syo. .01' e EI.DIJlY1t-:;;)..c 8.Cl sen.
'o. ;'1'iJlc.,r'r·'lse fO~.l.~ lJ'"lU'I,'C' kO"~-'l""'lr, -t';l l' <-OT:"""'O'>'rt':de""~+ ",+':'le 01~...... ~v.\,J • ,JL~ ~_ ... lo. J. .. !J \A.J.. ....v.J- ),.,.' 1.. _'.\.';;:'_ ...t.. J..L c..J..v t:;)~..L.J.._ ..1-

rudet til disposi tiOll f'oI' oJ:gnnisc::tioners Iai(Uertidj.ge ufbol-
(:e1:::::e gf møder, 8:~.1(':oes ,,~:t teltning, 8erviceb.~rgninger, hegning
9g. f?:rnudcl!. motCJrlc~n~se.L nic'lerti(::.i.gt tillanes. - ~aruel1heuens
';" .rd::;elsJ.'ct Jlli.l (~oI'ved' kun 1Jc~:r.·~mses i o.b.solut nødvC'l1.Cigt Oi.1-'
fc.ng, og .foral'.stc:.cllc:e bestc;;r:;1.e18erm;';.iovriæt ikke frE.l.vi')·es.

\0.001 c.....

~~ det u~fapwrrede o~råde forefindes ~t friluftstoatex med til-
h0I'Cmde Q;nkl;8dningsb:ie:ning og hu.n1cex'c, hvis f'unktiol1er ikke m&
rci.TIttrDS gf fOI'ai.1.st;.~Gn6e oesten:1Cloer, scmt en bar8.k p~;' den :;;yd-
11"~'e 0""1 '"f om o d' 1 . l 1."~ t,.;_ ~~/. ..r~ e-~9 (Cl~ [:"J;:a.. JCl""!lCS.

2. BesterlHelser vec:rørenc'le de <::fsp-":Jr-r'ec1eo~l':rtL('ler----- _. __ .. __ ---..-_....;......,:..":~~.;.....;:....O

~.'[at]:·~l!~~.~3..?? o~r,~c:r rd\:2.1 bc:n,~;-ttes i tilslutning til vanCJ.-
rerh~eI'l, ir~~lcD, s;':"le~cs, 3~ {ter ikke må fJke ændrinGer i cl.en
nuv,,::rende tllst8.nft p;J. arenlet.. '

Ud 0;rer det besttJ,ende vnncire:rJnj en mr.l der ikke onf0res G..nc1r0
b.ygl:l.l:1ge~, boder, sImre eJ.ler lignende på Hreaiet, hV'erke~
Varlgt eller };lidler"Uclic;t, uden fredninp'snmvnets gocl]-endel (:'

....,,,. • 1'1'" i [' ...,.., o_\" ~ s_o

1<.... 1 ': :.::r' J/O 3- /lj - / - (907
!C"I"':C'1& ~icJc1skQV AIS, :<nbenha'fn
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Anden hegnine og 8fsp~rring en~ de bestående, anden er~
h~e~'vsmæs~ig udn~rttGlse, udstykning og tel tni:i15 m.... L,:~:o
1'lllae steG... /J.lmell.b.eo.en har ikl;:e [',dc;ang til a:l'ea}.et.

h-Q.ænp:i:.n.:e»ladse,.g, ner sk:.:l benyttes som s~.!.do..n i som,!erti-
den, i'red.es, s2.ledes at der ik~~e mu. ~ike <::~m0rini:;eri 0..on
nuværende tilst:?- ..:nd pG. arealet.
Smntlige 4 bes~ående bygninger skal siøras for indblik
i' :r~ . - ~ ,l'a o I. ve J 1:1ee:. ae pa stedet naturligt fOl~(;:l:ol1mendc vc';k-
star. ])er må i0vrigt iki(G opLJres bygninger, .boder, [;]':u-
re eller licnende y;J. :)..~e[;.let, hverken v,J,l'iGt elle1' r:1(~-
ler.tidigt', uden, i'redningsn.:,,;vY1cts E;odl:endelso.·
.:;,nden hegning oe af's!>[';rring ella den b'3ståencle, dør - s:~,1.1
sl0x'es ai' den p~. stedet Xle-tur J.igt forekoJ:U',cl1de bC'iTolcs--.
ning, og anden erhvervsffi~ssiG udnyttelse o~ teltnine end
den i forbindelse med C8.Jlll,)inZP18Cl.sensledelse i·ore~wY.1-
:mende, saHl:; udst.jkning ml H::ke:finde sl:;(~'d•

• u. Skvdeøvelsesterræn.__ ;,J_. __ • ._.__ terræn,
~\)et areal, ro:L1itæret for tiden c:tlvr::mc.cr com skyd eøvelses-/
fr'edes, 13,..ledI33 at j der i~;:l~e nu ske :::J,l.arinr"er i den t.uv:~-
rende til s-:-;anet , og s~~lcdes ~).t (~cr ved sl::ov:næ3siG hccC:.,;t
tages hensyn til lfG'ldzkabelige v":31'dier.

Ud over d.e beståenCle to bygninger ved skya.e1-xrr.ell 11::1 der
ikke OlJføres andre bygning81', boder, 81:U-r9.€11er_ ~:L. n:.'llc:e
F'l. areaJet, hverken v~'rigt.eller :n:LCilertidigt. ("~}i'.yll1ni:ng
'..lo. for kysten, hegnin.::; og Enden afs::n8rring, end ven (jer
find.er sted ved skydninger, C:;:hvcl'VSrrr;,.3sGiguc7.n.yt-;:;c,lDc,
udstykning 05 tel tn:Lng ro;), j.l<1:c finde sted."

,. .. .
Almenheden 8ka.l son hid.til url(;Y1. for oe af 112i1i1;:.1ret be-
stemte.afsp~rringstider have ret til fxrdse1 til foas 06
på cykel p~ ornrJdet og til 09hold og badning. un~er C
Såfremt mili t::;;rct OIjgiver s.~i:yde0ve1sester:rc:met skc.l de. /
n:.~vnte frcdning8bestern.~;lelser fOl~tSD.t vwre g,..;ldcmdo, ":"'[;1.1t-
så uanset, at terrenet bliver uof8pærret, - do:~ 131::8.1den
sydlignt beliggende bYGning ved skJde0ve1sester~~net_fjcl
nes, medens 6.e:n. nOl'd1igst bslir;,gende bygning 'Vf,(; sLJc1eovel-
sesterrænet kan bevares, ~::::'.dremtden oTi1byg(::;est:LJ. toilc-,t-

• ~-l- •• d' l ~l . l' ~ ,.by Gn:Lng ElI ...er 'tegxu:nger, ..er SK~" g0C.l._l:enn0S a. lre(jJUn:2:s-
planuc1valget.

:Denne deklaration bee::.::res tinglyst J)å matr.nr. 320' a O{;; 32,,; S, -
1~0l1X!.e købstads lli2.rkjo:cc1er.

f l .t tt ",.,l/Ted hensyn til pantc!1æ -te ser, serVl u. er 0f:~B.Hare 0YI'Ger Hen-
vises til ejGnoor~Jens blad i tingbogen. .
:l'<ite.leretten tilkormcer den til enbver tid vli}renclc e;jer af for-
ann"~;vnte e j end.oTllr.le, li,0n:ne kom.mune, fret~ningsnri-ynet for l;orll.-
holt'ls c.mtsrådzkrcus oG i'reClninBs::?l~nu6.valget for Bor':1.holrls <:'.~1t~

Rør-me byråd, d.en 'I( /~~ -/~~~

/~~
A !L:lcr:s:::n
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År 1976 den lo november afsagde fredningsnævnet for

Bornholms amts fredningskreds sålydende

K E N .D E L S E
l, som ~illæg til fredningsdeklaration tinglyst den 25. august

1967 på matr. nro 320 a og 320 af Rønne købstads markjorder.

e
e
e



e••

I skrivelse af 90 juli 1976 har 0stkraft ansøgt om dis-
pensation fra bestemmelserne i fredningsdeklaration tinglyst den
25. augJst 1967 på matr. -nro 320 a og 320 af Rørme købstads mark-
jorder om at arealet ikke yderligere må bebygges, og fra bestem-
melserne i naturfredningslovens § 47 stk. l nr. l og 2 om skov-
og vejbyggelinie, til opførelse af en cao 1,5 m høj transformer-
station med et grundareal på cao 4 m2•

Det fremgår af sagen, at anlægget ønskes anbragt i buskad-
set ved friluftsscenen på Galløkken på ejendommen matro nr. 320 ~
Rønne købstads markjorder, og at høj- og lavspændingsforsyningen
til og fra -stationen fremføres i jordkabler.

Fredningsplanudvalget haT udtalt, at under forudsætning
af, at der udføres slørende beplantning omkring station-en, og at
denne,beplantning stedse vedligeholdes, finder udvalget ikke an-
ledning til at modsætte sig projektet.

Rønne kommunes plan- og miljøudvalg har for sit vedkommen-
de tilladt det ansøgte på de af fredningsplanudvalget ønskede be- ~
tingeIser.

Under hensyn til, at transformerstatiunen ønskes anbragt
_i tilknytning til en eksisterende bebyggelse, der ligger udenfor
det fredede område, og næppe vil kunne ses fra det omgivende ter-
ræn, n~r en slørende beplantning er etableret, finder nævnet efter
omstændighederne at kunne tillade opførelse af den ansøgte trans-
formerstation i overensstemmelse med den indsendte tegning og be-
skrivelse. Det er dog et vilkår, at der udføres og vedligeholdes
en slørende beplantning omkring anlægget.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger indbringes for overfred-
ningsnævnet af de ankeberettigede i henhold til naturfredningsloven,
og tilladelsen må ikke udnyttes inden udløbet af den angivne frist.



T h i b e s t e m m e s :
Fredningsdeklaration tinglyst 25. august 1967, og bestem-

melserne i naturfredningslovens § 47 s.tk. l nr. l. og 2 om skov- og
vejbyggelinie skal ikke-være til hinder ~or opførelsen af den for-
an nævnte transformerstation på ovennævnte

Erik Hjorth
/

'. . " ;...- -' /

Mogens Lorentzen!

\ Ir: I '1"'....SXTl:.ens i1gtlghed ~~nzlte5_

1 NOV. 1~76
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 04464.00

Dispensationer i perioden: 23-03-1984 - 06-07-2006



, ~ Fredningsnævnet
for

•' Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret iRønne

_JDlmglde 4A. 3700 Rønne, tlf. (03)950145

e
e
e

Sag nr. 233/1983 •

Den 2 3 MRS. 1984

Rønne kommune
Rådhuset
3700 Rønne.

GfNPART td. Fredningsstyrelsen REG'. NR. yy/ LI,

til und,:rretning. _ () I
D. h. t. Deres skr. af

,. nr. Modtaget I frednIngsstyrelsen

2 6 HAR. 1984

Rønne kommune har ved skrivelse af 20. december 1983 an-
søgt om tilladelse til på kommunens ejendom matr.nr. 320 ~ Røn-
ne markjorder at udvide to eksisterende adgangsveje og anlægge
to vendepladser på ialt ca. 1.000 m2 som led i gennemførelse af
lokalplan nr. 36 for et område ved Fredensborg. Lokalplanforsla-
get omfatter et ca. 10,5 ha stort område mellem Galløkken og
Lersøvej. En del af matr. nr. 320 ~ er omfattet af en frednings-
deklaration tinglyst 25. august 1967 med bl.a. fredningsnævnet
og det nu nedlagte fredningsplanudvalg for Bornholms amt som på-
taleberettiget. I deklarationen er bl.a. bestemt, at der ikke
må ske ændringer i den nuværende tilstand.

I den anledning skal fredningsnævnet herved meddele, at
nævnet som påtaleberettiget i henhold til ovennævnte deklarati-
on kan godkende vejudvidelserne som angivet på kortbilag l og 2
i lokalplanforslaget.

Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder godkendelsen,
såfremt den ikke er udnyttet inden5 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af Mil-
jøministeriet, Bornholms amtsråd og Danmarks Naturfredningsfore-
ning.

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,
medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet.

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

Opmærksomheden~henledes endvidere på, at ejendommene matr.
nr. 337 ~ og 337 al Rønne markjorder, der er berørt af lokalplan-

Miljøminislerie~
~l nr. F. \I\~lt;') l,



•

forslaget, er omfattet af en fredningsdeklaration, tinglyst de~tt 22. marts 1950, som har til formål at bevare den fri udsigt over
Onsbæk Bugt, og at en mindre del af lokalplanområdet på matr.nr.
318 ~ stds. er omfattet af en fredningsdeklaration, tinglyst den
6. december 1972, med forbud mod ændring af de bestående forhold,
samt at lokalplanområdet iøvrigt delvis er omfattet af naturfred-
ningslovens bestemmelser om skovbyggelinie og strandbeskyttelses-
linie.

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

Lorentzen•

e
e-



,-

Hr. landinspektør
August Olesen
Munch Petersens
3700 Rønne.

Til fredningsregisteret
. til orientering 'g J

G...NPA '~tll.. Fredningsstyrelsen ,I'I?-~
Vej 2 til underr i ing'': M04t118t Ifretfnlngsstyrels8n \

D. h. t. Deres skr; af
I.nr, ,
+ 4 bi1~g.J.

~ ~ .

Ved skrivelse af 13. mlrts.1985 har De anmodet frednings-
nævnet om en udtalelse i anle!ning af en påtænkt nærmere angiven
udstykning vedrørende ejendO~? ~atr. nr. 318 ~ Rønne markjorder
tilhørende Svend Boss Henrichsen. Ejendommen, der er 2480 m2 stor
ligger mindre end 100 m fra kysten og gennemskæres af strandbeskyt-
telseslinien. Landværts denne linie er opført et ca. 55 m2 stort
sommerhus samt 3 mindre udhuse. Udstykningen af ejendommen i to
parceller, der begge er berørt af strandbeskyttelses1inien, agtes
foretaget med henblik på opførelse af et ca. 150 m2 stort enfami-
liehus til helårsbeboelse på ~~ ubebyggede parcel landværts strand-

• -c(. -

beskyttelseslinien. :~. -
Under fredningsnævnets bes~gtigelse har De endvidere på,eje-

rens vegne ansøgt om tilladelse til at etablere en 2,20 m bred vej-
forbindelse til de udstykkede parceller over matr. nr. 320 ~ Rønne
markjorder, der er omfattet af en fredningsdeklaration tinglyst den
25. august 1967, hvori bl.a. er bestemt, at der ikke må ske ændrin-
ger i den bestående tilstand.

Rønne kommune har som påtaleberettiget i henhold til deklara-
tionen udtalt, at man intet har at indvende mod det ansøgte.

I den anledning skal fredningsnævnet herved i medfør af na-
turfredningslovens § 46 stk. 6 jfr. stk. l meddele, at nævnet intet
har at indvende mod den ansøgte udstykning.

Opmærksomheden henledes på, at efter den på ejendommen den
6. november 1940 tinglyste deklaration skal bebyggelsens placering
og udseende godkendes af fredningsnævnet inden opførelsen.

Fredningsnævnet meddel€r endvidere i medfør af naturfrednings-
lovens § 34 dispensation fra 4en den 25. august 1967 tinglyste de-
klaration til etablering af d~n 2~20 m brede vejforbindelse.

Fredningsnævnet
for

Bornholms amts fredningskredse Dommerkontoret i Rønne
DamslIde 4A. noo Rønne. tlf. (03) 9S Ol 4~

Sas nr, 32/1985

Den 1 O JULI 1985

1 1 JULI 1985 .

'.

e
e
e

Miljøminisleriei
J. nr. F. \,",,-,,'\--..\, OH.,



•

e
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Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 og § 58 ind-
bringes for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K,
af Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsfor-
ening og Rønne 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 tillige kræves
tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til fredningsstyrelsen,
Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Rønne kom-
mune samt Svend Boss Henrichsen.

Lorentzen
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_---= For.sl.o..3 til. Tl.yt: seer,

Hotr nr 31ef!l.{ Røn.ne m..a.rkjorde,r-



Fredningsnævnet
for

a Bornholms amts fredningskreds
• Dommerkontoret i Rønne

Damgade 4A, 3700 Rønne, tIt. 53 95 01 45

REG. HR. LI Li bL{, () O
Sag nr. 75/ 1992

Den

- 4 SEP. 1992

Civilforsvarsstyrelsen
Datave . 1'6 ~ENPARTtil, Skov- og Naturstyrelsen

J trl underretning
3460 Birkerød. D.h.t.Deresskr.af

J.nr.
+ bilag.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at opsætte
en sirenemast på ejendommen matr. nr. 320-a m.fl. Rønne markjorder.
Masten agtes placeret ved CF-bunkeren på Galløkken.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 25. au-
gust 1967 tinglyst fredningsdeklaration, hvori bl.a. er bestemt, at
der ikke må ske ændringer i arealets tilstand, opføres bygninger,
boder, skure eller lignende. Hegning og anden afspærring må ikke
finde sted.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet
herved tilladelse til at opsætte masten.

Afgørelsen er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter § 78 stk. 2 i lov om naturbeskyttelse indbrin-
ges for Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Natur-
fredningsforening og lokale foreninger og lignende som har en væ-
sentlig 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 må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage ret-
tidig indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturkla-

tt genævnet bestemmer andet.
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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. 3/93
Den 3 O APR. 1993

Rønne kommune
Landemærket 26
3700 Rønne

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. Deres skr. af
J. nr. + 4 b i l a g

Rønne kommune har anmodet fredningsnævnet om tilladelse til at
etablere parkeringspladser p~ et 1,1 ha stort fredet omr~de af
matr.nr. 320-a Rønne markjorder nordvest for Hotel Fredensborg.

Anmodningen vedrører det af Rønne byr~d vedtagne forslag til lokal-
plan nr. 68 for Hotel Fredensborg. Lokalplanen, der omfatter et ca.
5 ha stort areal ved Strandvejen, er udarbejdet p~ baggrund af en
henvendelse fra ejeren af Hotel Fredensborg og tilsigter at opfylde
hotellets fremtidige behov for at kunne udvide værelseskapiciteten
ved opførelse af en ny gæstefløj, tilbygning med et konferencecen-
ter samt p~ længere sigt anlæg af strandbred med høfder, opførelse
af anlæg til diverse sportsaktiviteter.

Det fremg~r af sagen, at det pAgældende omr~de (lokalplanforslagets
omr~de 7) er beliggende i et særligt naturomrade og fredet ved en
deklaration, lyst den 25. august 1967, hvori blandt andet er be-
stemt, at der ikke m~ ske ændringer i omr~dets tilstand eller opfø-
res bygninger o.l., og at almenheden skal have ret til færdsel til
fods og p~ cykel. Fredningsdeklarationen omfatter hele matr.nr.
320-a af areal ca. 38,7 ha. P~taleberettigede er Rønne kommune,
Bornholms amt og Fredningsnævnet.

Ifølge forslaget ønskes der abnet mulighed for, at der skovomra-
det beliggende mellem den private vej til ejendommene Strandvejen
112 til 114 G og den eksisterende cykel-jgangsti, pa et 1,1 ha
stort areal etableres 4 x 24 parkeringspladser til brug dels for
hotellets gæster dels til brug for andre. Parkeringspladserne an-
lægges med stabilgrus og agtes efter det oplyste etableret i takt
med udbygningen af Hotel Fredensborg. I forbindelse med etablerin-
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gen af disse parkeringspladser agtes den nuværende parkeringsplads
ud mod vandet sydvest for hotellet sløjfet.

Bornholms amt har i en skrivelse af 2. marts 1993 anbefalet fred-
nlngsnævnet at dispensere fra den tinglyste fredningsdeklaration,
hvorimod Danmarks Naturfredningsforenlngs Lokalkomite i en skrivel-
se af 5. marts 1993 har anført, at foreningen af principielle grun-
de gør indsigelser mod, at der etabeleres parkeringsplads Pd det af
fredningsdeklarationen omfattede omrade.

I den anledning meddeler frednlngsnævnet 1 medfør af naturbeskyt-
telseslavens § 50 stk. l, principiel tllladelse til anlæg af parke-
rlngspladser mellem privatvejen og cykelstien pd lokalplanforsla-
gets omrdde 7. Det er dog et vilkdr, at der kun anlægges parke-
ringspladser det omfang, dette er nødvendiggjort af udbygningen
af hotel let og i takt med udbygningen af hotellet, og nævnet skal
derfor godkende antallet, størrelsen og udformningen af parkerings-
pl adserne.

•
Nævnets afgørelse enstemmig.

Efter lov om naturbeskyttelse § 66 stk. 2 bortfalder tilladelsen,
sdfremt 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 md ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage ret-
tldig indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturkla-
genævnet bestemmer andet.

Opmærksomheden henledes Pd, at der eventuelt tillige kræves tilla-
delse fra andre myndigheder til udførelsen af proJektet. •



Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds
Dommerkontoret i Ronne
Damgade 4 A, 3700 Rønne

TIt. 56950145 . Fax. 56950245

- 8 APR. 1998

Den - 7 APR, 1998
J.nr. 8/1998

Birgitte Lundt og
Rønne Vandrerhjem
Arsenalvej 12
3700 Rønne.

Bjarne Folkman

GENPART tif,
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J.nr.

Skov- og Naturstyrelsen, Fredningsregisteret

Rtb. NR. ~~ 'b'1. O O.

•
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at opføre
en 40 m2 stor overdækket terrasse i tilslutning til hovedindgan-
gen på Rønne Vandrerhjem på ejendommen matr. nr. 320-af Rønne
markj order, beliggende Arsenalvej 12. Proj ektet er nærmere be-
skrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen, der er 1,2 ha stor, er be-
liggende på Galløkken ca. 150 m syd for Kastellet. Ejendommen er
bebygget med en ca. 950 m2 stor bygning, der anvendes som vand-
rerhjem.

Ejendommen er omfattet af den såkaldte Galløkkefredning tinglyst
den 25. august 1967. Deklarationen bestemmer for såvidt angår
matr. nr. 320-af, at der ikke må ske ændringer i den nuværendett tilstand på arealet, og at der udover det bestående vandrerhjem
ikke må opføres andre bygninger, boder, skure eller lignende på
arealet, hverken varigt eller midlertidigt uden fredningsnævnets
godkendelse.

I forbindelse med fredningsnævnets besigtigelse på ejendommen den
31. marts 1998 kunne det konstateres, at det for terrasseoverdæk-
ningen nødvendige terrassedække allerede findes, og at vandrer-
hJemmet af beplantning er afskærmet fra de øvrige fredede area-
ler. ,

Bornholms Amt har meddelt landzonetilladelse til det ansøgte.



I den anledning meddeler fredningsnævnet i medfør af lov om na- .,
turbeskyttelse § 50 stk. l dispensation fra ovennævnte frednings-
deklaration til udførelse af terrasseoverdækningen i overensstem-
melse med de indsendte tegninger 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.

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 til udførelsen af projektet.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,
Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Rønne kommune.
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FREDNINGSNÆVNET tlf. 56 95 01 45
Bornholms Amt Fredningskreds Damgade 4 A

3700 Rønne
Fax 5695 0245

Rønne kommune
Landemærket 26
3700 Rønne

Åbent 9.00 - 15.00

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

og Naturstyrelsen, fredningsregisteret

Den 21. maj 1999
Sag nr. 12/1999

Deres J.nr. 13.06.03GOl

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til udstykning af et 2,5 ha
stort areal (Gal løkken Camping) af ejendommen matr. nr. 320-a Rønne markjor-
der, beliggende Galløkken.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 9.august 1967 tinglyst
fredningsdeklaration, der blandt andet indeholder forbud mod udstykning.

Det er for nævnet oplyst, at udstykning af campingpladsen alene vil medføre ænd-
ringer i matriklen og ikke i områdets fremtræden, idet arealet, der ønskes udstyk-
ket, fortsat skal anvendes til campingplads i overensstemmelse med deklarationens
bestemmelser herom. Campingpladsen agtes på længere sigt afhændet. Den nuvæ-
rende forpagter har ønsker om, men ikke mulighed for at optage realkreditlån til
vedligeholdelse og renovering af bygninger og installationer, idet kommunen ejer
disse. I henhold til udstykningsloven kan kommunen ikke afhænde bygningerne
uden samtidig at afhænde arealet, hvorpå bygningerne er opført. Under camping-
pladsens nuværende matrikulære forhold og driftsform er der således sandsynlig-
hed for, at bygningerne vil blive slidt ned eller iøvrigt forfalde.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet herved tilladelse
den ansøgte udstykning.

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 og
Danmarks Naturfredningsforening.



/ FREDNINGSNÆVNET
for Bornholms Amts fredningskreds Damgade 4a

3700 Rønne
Fax. 5695 0245

JKDYK
Smedeløkken 2
3700 Rønne

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Modtaget i
~" '\L.r-1JrstyrelsenSkrw

23 NOV, 2001

HER10149/Sagsbeh: HER
J.nr. 06.11.01.01.2001-54

Den 21/11-2001

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til fra området Galløkken i Rønne at
bjærge en kutter, der er strandet ud for kysten mellem første og anden høfde fra nord.

Det er overfor fredningsnævnet oplyst, at bjærgning fra søsiden vil være særdeles van-
skellig og kostbar, da der er slået store huller i kutterens skrog, at De agter at trække kut-
teren ind til stranden og der ophugge kutteren og bortkøre delene, at De agter at foretage
adgang tilophugningsområdet fra opfyldningsarealet syd for Rønne Havn, at De til bjær-
gningsarbejdet agter at anvende et bæltekøretøj, at det kan blive påkrævet at etablere
trækket i kutteren fra toppen af skrænten, således at bæltekøretøjet vil blive kørt ind på
området ad de eksisterende adgangsveje. Der vil dog ikke foregå færdsel med køretøjer
eller ske ophaling på skrænten. Det er endvidere oplyst, at De efterfølgende agter at fore-
tage nødvendig retablering af området, samt at arbejdets igangsættelse haster, idet en
storm kan flytte kutteren eller slå denne i stykker.

Området hvorfra bjærgningen forventes foregå fra er omfattet af en den 25. august 2001
tinglyst fredningskendelse for Galløkken, hvoraf fremgår:

der ikke må ske ændringer i den nuværende tilstand...

Hegning og anden afspærring, erhvervsmæsig udnyttelse, udstykning og teltning må ikke fmde sted...

Motorkørsel tillades kun til og fra eF-centralen og til og fra parkering ved denne ad vejen mrk. a, til og fra
campingpladsen ad vejen mrk. c, til og fra vandrerhjemmet og til og fra parkerings ved friluftsteatrets be-
nyttelse ad vejen mrk. d og e, samt til og fra parkeringsplads ad vejen mrk. f.

"

Uanset det ansøgte ikke kan anses for en sædvanlig plejeforanstaltning til varetagelse af
fredningens formål, så findes bjærgningen af det forliste fartøj imidlertid påkrævet af hen-
syn til oplevelsen af det fredede område, hvorfor fredningsnævnet meddeler tilladelse til
det ansøgte bjærgningsprojekt på vilkår, at det under bjærgningen berørte område retable-
res, når bjærgningen er tilendebragt.

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand, jfr.§ 9, stk.
835 af 1. november 1997 om forretningsorden for fredningsnævn.

Skov-ogNatur~t}relsen
J.nr. SN 2001 ø 1211/(- ~o I
Akt. nr. / q '-etb-

4 i bekendtgørelse nr.
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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.

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 Rønne Kommune.

F. Schønnemann

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



FREDNINGSNÆVNET

"

Skov-ogNaturstyrelsenSCANNEZCmodtager
Fredningsregisteret Galløkken Camping
Haraldsgade 53 v/Gerda Serritzlew
2100 København ø Strandvejen 4

3700 Rønne

m-
• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen

matr.nr. 320-ag Rønne markjorder beliggende Strandvejen 4, at opføre en
18 m2• Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materia-
le.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 25. august
1967 tinglyst fredningsdeklaration, hvori bl.a. er bestemt:

Campingpladsen, der skal benyttes som sådan i sommertiden, fredes, således at der ikke
må ske ændringer i den nuværende tilstand på arealet.
Samtlige 4 bestående bygninger skal sløres for indblik fra off. vej med de på stedet natur-
ligt forekommende vækster. der må iøvrigt ikke opføres bygninger, boder, skure eller lig-
nende på arealet, hverken varigt eller midlertidigt, uden fredningsnævnets godkendelse.

n

• I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation til udførelse af projektet på vilkår, at træbeklædningen ændres
til vandret, og at tagdækningen udføres i tagpap eller røde tagsten, samt at
taget får en hældning, der i det væsentlige svarer til taghældningen på de
eksisterende servicebygninger , alt sammen således at bygningens ydre
fremtræden svarer til de eksisterende bygninger på campingpladsen.

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.

Skov- og Naturstg;lsen
.J.nr. SN 2001 - '~ll \ -~-000 (
Akt. [J(. C) .

ø( \ •

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 56950245

MPSI0873/Sagsbeh.HER
lnr. 06.11.01.01.2003-30.5
Deres j.nr.

6. oktober 2003



Side 2/2

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 for Bornholms Amt

Damgade 4A

3700 Rønne

25. august 2003

• Opsætning afbaderumsbygning, Galløkken Camping, Rønne

Regionskommunens Plan & Byg har fremsendt en ansøgning fra Gerda
Serritzlew, Galløkken Camping, Ronne, om tilladelse til at opsætte en 18 m2

stor baderumsbygning på ovennævQ.te ejendom matr.nr. 320ag, Rønne
markjorder.

Campingpladsen ligger på en 25.126 m2 stor matrikel og er bebygget med 1
receptionsbygning, 3 sanitetsbygninger indeholdende toiletter, køkken og
opholdsstue mm. samt 11 campinghytter.

•
Ejendommen er omfattet af Galløkke-fredningen tinglyst 25.8.1967, h-mraf
fremgår, at
"Campingpladsen, der skal benyttes som sådan i sommertiden, fredes, således at der ikke må
ske ændringer 1 den nuværende tilstand på arealet.
Samthge 4 bestående bygmnger skal slores for indbhk fra off. vej med de på stedet naturligt
forekommende vækster. Der må i O\'ngt ikke opføres bygmnger, boder, skure eller lignende
på arealet, hverken varigt eller rrudlertldlgt, uden fredlUngsnævnets godkendelse.
:\nden heglUng og afspærnng end den bestående, der skal slores af den på stedet narurligt
forekommende bevoksning, og anden erin'ervsmæssig udnyttelse og teltning end den i
forbindelse med campingpladsens ledelse forekommende, samt udstykmng må Ikke finde
sted
:\lmenheden skal have ret al færdsel al fods og på cykel på områder og al ophold, undtagen i
camp111gpladsens officielle åbningstid. :\dgang cl området skal kunne finde sted gennem et
nordhgt og et sydhgt led 1 hegnet.
Påtaleret tilkommer FredlUngsnæ\'net og Bornholms Regionskommune."

Rf'rp~tjon<;bygningen er udfort med ydelYægge af nndret træbeklædning i
morkbmn fatye og sadeltag med tagpap. De 3 sanitetsbygninger har pudsede
,'den'ægge malet i hndgul fatTe og sadeltage med tagpap. De 11
~ampinghytter er bjælkehytter i brun fatTe og med tag af røde tagsten. Alle
bygninger ligger samlet i den nordostlige del af campingpladsen.

Der soges om tilladelse til at opsætte en bygning, indeholdende 2
familiebaderum. Bygningen står på en campingplads, som skal være ryddet
snarest.

Fredningsnævnet
for ':b 0/ 6~

Bornholms amts fredningtkreds

37 7~, A! I ':::lc'

[, ' "

Modtaget

26 AUG. 2003
Retten i Rønne



Bygningen er udvendig beklædt med trykimprægnerede brædder, 1 på 2
lodret, og har sadeltag med stålplader i tagstensproftl. Bygningen agtes
placeret mellem en eksisterende toiletbygning og en af campinghytterne.

Begrundelsen for ansogningen er, at Galløkken Camping med de nye
familiebaderum kan blive opgraderet fra en 2-stjernet plads til en 3-stjernet
plads i lighed med de fleste andre pladser på Bornholm.

Regionsrådet kan anbefale Fredningsnævnet at meddele tilladelse til den
ansogte baderumsbygning på vilkår, at træbeklædningen ændres til vandret og
at tagdækning ændres til enten tagpap eller rode tagsten, således at bygningen
i ydre fremtræden og materialer svarer til de eksistereqde bygninger.

Regionsrådet er sindet at meddele tilladelse til den ansogte bygning efter
Planionns § 35 og Naturbeskyttelseslovens §§ 15 og 17, strand- og
skovbyggelinie, hvis Fredningsnævnet meddeler tilladelse efter
fredningsdeklarationen, og på samme vilkår som stilles af Fredningsnævnet.

Kopi af sagens bilag vedlægges.

\' enlig hilsen

~G~~~

Dlr tiE.: 5692 2053

mail: tfglk@bora.dk

Bilag
Kopi af sagen
Oversigtskort

, .,..
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•

mailto:tfglk@bora.dk


Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds
og Miljø & Natur
Skovløkken 4
3770 Allinge

Att. Gerda Kofod

18. august 2003

•
Ansøgning om opsætning af en fritliggende badenunsbygning til Galløkke
Camping, Strandvejen 4, matr. nr. 320 ag, Rønne marli:jorder.

Gerda Serritzlew har fremsendt vedlagte ansøgning om tilladelse til at opsætte
en fritliggende bygning på 18 m2 indeholdende 2 stk. familiebaderum.

Ejendommen er omfattet af Galløkkefredningen tinglyst i 1967. I
fredningsbestemmelserne er det anført, at der ikke må opføres bygninger mv.
uden fredningsnævnets godkendelse.
I denne anledning anmodes om nævnets tilladelse til det ansøgte.

•
Idet ejendommen er beliggende i landzone samt ikystnærhedszone
fremsendes sagen med anmodning om sagsbehandling i henhold til
planlovens § 35.

Endvidere er ejendommen beliggende inden for strandbeskytteises - og
skovbyggelinien jfr. §§ 15 og 17 i Lov om naturbeskyttelse. Sagen bedes
derfor også behandlet i henhold til §.65 i naturbeskyttelsesloven.

Æ~~ ~ ng Mortensen
- f:nnekommune.dk

Plan og Byg DOK. NR, ')
MODTAGET elv
18 AUG. 2003 Ol 05.02 PJ.5 -()O;l2

_ Fredningsnævnet
• for 0; 0/ O~

Bornholms amts fredningskrerls

Sag 2003-0563 F \bygninsp\BYGGESAG\2003\Markjorder\0320agla.doc

•

Plan & Byg
Skovløkken 4
Tejn
3770 Allinge



Galløkken Camping
Srandvejen 4
3700 Rønne

Plan og Byg
Skovløkken 4
3770 Allinge

Rønne, den 13. august 2003

Ansøgning om opsætning af familiebaderum på Galløkken Camping. •
De to familiebaderum er sammenbygget til en bygning.
Vi ønsker at placere den imellem den eksisterende toilet bygning og en af
udlejningshytterne, hvilket arkitektonisk og anvendelsesmæssigt anses for at være den
bedste placering.
Begrundelsen for ansøgningen er, at campingpladsen med de nye familiebaderum kan
blive opgraderet fra en 2-stjernet plads til en 3-sljernet plads i lighed med de fleste andre
pladser på Bornholm.
Det ønskes at vi kan få besked så hurtigt som muligt senest den 20. august 2003, idet
familiebaderummene står på en plads, som skal være ryddet snarest.
Der er flere potentielle købere og familiebadrummene bliver solgt efter "først til mølle
princippet.

Tegning og billeder vedlagt som bilag. •
Med venlig hilsen

Bornholms RegionskommunE:
ec?D~A~ ~ I Bygni~g~inspektoratet•
1 4 UG - nr. Cl ~ C 1

A . 2003 O I ['2J 02 Pl ~--Den /3/ 'i> 20 O")

(;022
fredningsnævnet

for ~O / O':').
Bornholms amts frednindskrerls
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Nord

I Galløkken Camping
I Matr.nr. 320ag, Rønne Markjorder

Deksisterende bygning
, • placenng af ansøgt baderumsbygnIng

(/)'-11I ~ ~

-I:>
0:>0

I
Gerda Kofod

J:: ~ Tlf 5692 2053
Z z ~ tfglk@bora dk
,,: ~_.;. I
O'" '" I
CO : E l 6 Ol ;ngsn§§'\Yf!1l~I(ort & Malnkelslyrelsen IDDO©, COWlj

for C( ul O~
Bornholms amts freerr;,nghreds

Natur & Miljø
Skovløkken 4
3770 Allinge
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I
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I Mål 12000
Dato. August 2003

J nr.: 01 05 02P25-0022
Fil. \glk\Sager\RønneMarkjorder-320ag wor



8EKO'SYG ApS

Beko Fam·iliebaderum 9 m~-_____ h__ __±-

Gæsterne stiller stadig større krav til campingpladsens toilet- og badeforhold. Ikke mindst de
mange børnefamIlier ~t krævende kunder! Deres krav opfyldes med et Beko Familiebaderum.

Gulv:
Teknisk beskd"lelse;

Vægge:

Tag:

Vindue ..;

EJ:
Indretning:

VVS:

ISOmm trykimprægneret bjælkefag. , 00 mm isolering. 19 mm vandfaste
træfiberplader med fald til afløb, svejset vinyl pi gulvet..
'00 mm trykimprægneret s.kel/et. u.dvendigt beklædt med 20 mm
trykimprægnerede brædder(som kJinkebekJædning el/er en-på-to).
vindpap. 100 mm isolering, dampspærrer. indvendig højtrykstaminat i
standardfarve efter eget ønske.
100 mm spær. 100 mm Isolering, damp.spærring. J 9x J 25 panelJoft,
Undab stålplader itagstensprofil med rygninger og inddækninger.
Vinduer med matteret råglas. thermo.
Døre med matteret råglas~thermo.
loftJampe, :2 el.stik, udvendig lampe. udsugning fra. brusekabine.
Toilet, håndvask, arnaljeret bundkar ibrusekabinen, blandingsbatt-eri
med termostat, spejl. puslebord. bænk, kroge trl tøj.
Al indvendig rørføring i huset klar tit tilslutning.

Familiebaderummene kan bygges sammen. næsten som man har lyst tiU
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'--FREDNINGSNÆVNET for Bornholms Regionskommune

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Mogens Andersen
Arsenalvej 12
3700 Rønne

Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 5695 0245

HERI000S/Sagsbeh. HER
J.m. 06.11.01.01.2004-6.2
Deresj.m.

26. januar 2004•
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 320-af, Rønne Markjorder, beliggende Arsenalvej 12, Rønne, at
opføre en fritliggende værelsesbygning. Det endelige projekt er nærmere
beskrevet i materiale, som er fremsendt til Bornholms Regionskommune
ved skrivelse af 15. december 2003 og forelagt fredningsnævnet ved Born-
holms Regionskommunes skrivelse af 19. januar 2004.

Det fremgår af sagen, at området er omfattet af en fredningsdeklaration,
der er tinglyst den 25. august 1967, og som fastsætter blandt andet:

"
Matr.m. 320-af, der skal benyttes i tilslutning til vandrerhjem, fredes, således, at der ikke
må ske ændringer i den nuværende tilstand på arealet.

Udover det bestående vandrerhjem må der ikke opføres andre bygninger, boder, skure el-
ler lignende på arealet, hverken varigt eller midlertidigt, uden fredningsnævnets godken-
delse.

"

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation til udførelse af projektet i den for fredningsnævnet forelagte
endelige udformning. Det er et vilkår for dispensationen, at den i ejendom-
mens nordvestlige hjørne opstillede skurvogn fjernes.

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.

\ 2..\, /6-coo \
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Side 2/2

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 .



• Modtaget

2 O JAN. 2004
Retten iRønne

Natur og Miljø

Fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune

Damgade 4a
3700 Rønne

19. januar 2004

• Fritliggende værelsesbygning, Rønne Vandrerhjem

Mogens og Per Andersen, Rønne, har fremsendt endelige bygningstegninger
til fritliggende værelsesbygning på matr.nr. 320af, Rønne Markjorder, belig-
gende Arsenalvej 12, Rønne.

Bygningerne udføres med ydervægge i røclmalet lodret træbek1ædning, sadel-
tag med tagpap og hvidmalede sprossevinduer, alt som eksisterende sidefløj e,
og med placering som iprojektet fra juni 2003.

Bygningens areal er ændret fra 207 m2 til 256 m2, primært som følge af ænd-
ret indretning med 2 fordelingsgange til de 8 værelser.

Herved undgås den direkte adgang til værelserne fra det frie, og køk-
ken/ opholdsstue får kun i adgang.• Antallet af yderdøre reduceres fra projekteret 10 til nu kun 3, som findes i
sydfacaden ind mod de eksisterende bygninger. Der isættes 1 ekstra vindue til
hvert værelse i stedet for yderdør.

Facaderne fremtræder med det ændrede udseende mere harmoniske og er
mere lig de eksisterende sidefløjes facader.

fr8dningSn~zt
for 7t

Bornholms amts fre ngQreds

eSkovløkken 4

Tejn

3770 ALLINGE

Tlf.: 5692 00 00

Fax: 56 92 58 16

E-rr~all:



Regionsrådet kan anbefale Fredningsnævnet at meddele tilladelse til den an-
søgte værelses bygning ioverensstemmelse med de vecllagte tegninger, jfr.
Regiosnkommunens brev af 11.6.2003.

Med venlig hilsen

!3u-~~toL-
Gerda Kofod

Dir. df.: 5692 2053

mail: Gerda.Kofod@brk.dk

Buag:
Sagens dokumenter
2 fotos af eks. bygninger

•
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Bornholms Re!lionskomrnune !'------_. -----

Bornholms Regionskommune
Att. Plan og Byg

Rønne den 15-12-03

e Sag. Udvidelse af Rønne Vandrehjem

Hermed fremsendes ansøgning om byggetilladelse til, 1 stk. fritliggende bygning iflg. vedlagte
tegninger.

Bygningen er på i alt 256 m2
Bestående af 8 værelser med bad samt 1 stk. fælles køkken samt l stk. fælles opholdsrum

/1,00 venlig hilsen a~
~ .9..

Mogens & Per ~dersen
Rønne vandr ~em

DOK.NR. 8
MODTAGET

12 JAN. 2004 01.05. D?P:15- OD/to
FredningSnæV9~

for b 6
Bornholmsamts frednln skrls
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Beskrivelse vedr. ny fløj
Rønne vandrerhjem - Arsenalvej 3700 Rønne.

Kloak
Indv. kloak og tagbrønde tilsluttes eksist. afløbssystem.

FUndering
Fundamenter føres til fast bund og frostfri dybde.

Dampspærre
50 mm isolering
PrOfilbrædder på forskalling.

Dæk
150 mm kabilarbrydende lag
150 mm Polysteren
100 mm betondæk

Indv. skillevægge
Bek!. m. profilbr. på 13 mm gips
Isoleres m. 75 mm mineraluld
Omkring baderum bek!. m 2 x vådrumsgips.

Yderv~gge
1" lodret træbeklædning - som eksist.
25 mm. Ventilation
Vindspærre
150 mm isolering
dampspærre
50 mm isolering
16 mm listebeklæd ning

Gulvbelægning
Gange og opholdsrum - linoleum
Baderwm - klinker

Vægbeklædning i baderum
Fliser.

Vinduer
Som eksist

Tag
2 lag pap
20 mm vandfast krydsfiner
100 mm ventilation
200 mm isolering

Ventilation baderum I køkken
Føres til ovedrdækket hætte på taf

Rumvenii lation
Ventilåtionsspalte i vinduer.

Opvarmning - Fjernvarme



FREDNINGSNÆVNET
flEt NIl 1/7'"h 1< t:J eJ

Modtaget i
Skov- Ol? Naturstyrelsen

i 11 DEC. 200k

. ,

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Mogens Andersen og Per
Andersen
Rønne Vandrerhj em
Arsenalvej 12S 3700 Rønne

CAlVNET W~

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 5695 0245

MPSI1073/Sagsbeh. HER
J.m. 06.11.01.01.2004-46.4
Deresj.m.

10. december 2004• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at nedrive 2 cykels-
kure og i stedet opføre to nye cykelskure på ejendommen matr.m. 320-af
Rønne markjorder, beliggende Arsenalvej 12. Projektet er nærmere beskre-
vet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 25. august
1967 tinglyst fredningsdeklaration, der fastsætter blandt andet:

Ud over det bestående vandrerhjem må der ikke opføres andre bygninger, boder, skure
eller lignende på arealet, hverken varigt eller midlertidigt, uden fredningsnævnets tilladel-
se.

•
Imedfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation til udførelse af projektet,dog således at det mod nord placere-
de cykelskur opføres som en 31/2 m bred og 30 m lang rektangulærbygning
uden særskilttilbygning/carport. Nævnethar intet at bemærke imod, at der
istedet indrettes carport i en del af det projekterede cykelskur, sålængecar-
porten kan indeholdes i det projekterede rektangulære grundmål og med
den for begge cykelskure projekterede taghøjde og hældning.

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.
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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, Miljø og Natur 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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Fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune
Damgade 4a
3700 Rønne

NATUR OG MILJØ
i'"'' "00'- 'i t".;l1' ..I, U
t ~.... I

Hetten i Rønne

Den 3. november 2004

• Nedrivning og opførelse af cykelskure m.m., Rønne Vandrerhjem

Regionskommunens Plan & Byg har den 25.10.2004 fremsendt en ansøgning
fra Per og Mogens Andersen om tilladelse til at nedrive 2 cykelskure og i
stedet opføre 2 nye cykelskure på ovennævnte ejendom matr.nr. 320af, Røn-
ne Markjorder, beliggende Arsenalvej 12, Rønne.

Vandrerhjemmet, der er en ca. 985 m2 stor bygning ligger på den 11750 m2

store grund matr.nr. 320af på Galløkken syd for Kastellet.

Fredningsnævnet har den 26.1.2004 G.nr. 06.11.01.01.2004-6.2) meddelt di-
spensation til opførelse af en 256 m2 stor værelsesbygning på vilkår, at en
skurvogn opstillet i ejendommens nordvestlige hjørne fjernes.

•
Ejendommen er omfattet af Galløkke-fredningen tinglyst den 25.8.1967,
hvoraf fremgår, at matr.nr. 320af, der skal benyttes i tilslutning til vandrer-
hjem, fredes således, at der ikke må ske ændringer i den nuværende tilstand
på arealet.

Ud over bestående vandrerhjem må der ikke opføres andre bygninger, boder,
skure eller lignende på arealet, hverken varigt eller midlertidigt, uden Fred-
ningsnævnets godkendelse.

Almenheden har ikke adgang til arealet.

Påtaleret tilkommer Fredningsnævnet og Bornholms Regionskommune.

Det er hensigten at nedrive 2 eksisterende cykelskure på henholdsvis ca. 26,5
m2 og ca. 81 m2, inel. garage på ca. 15 m2, og på samme sted at opføre 2 nye
cykelskure på henholdsvis 52,5 m2 og 121,8 m2, inel. carport på 33,6 m2•

Cykelskurene agtes opført i materialer og farver som eksisterende bygning på
Rønne Vandrerhjem, dvs. rødmalet træbeklædning 1 på 2 og pap tag.

FredningSnævn7t~ 1I

for V b {; '-f
Bornholms amts fredning reas

.kovIOkkf:f1 4
ITejn

3770 Allinge

J

TIf.: 56 92 00 00

Fax: 5692 58 16

lE-mali:
naturogl11llJoe(qibrk .dk

WWW.brk.dk

CVR: 26-69-63-48

P-enhed: 1.003.307.214

http://WWW.brk.dk


Regionsrådet kan anbefale Fredningsnævnet at meddele tilladelse til det an-
søgte.

Regionsrådet er sindet at meddele tilladelse til det ansøgte efter Planlovens §
35 og Naturbeskyttelseslovens § 17, skovbyggelinie, hvis Fredningsnævnet
meddeler tilladelse efter fredningsdeklarationen.

Der vedlægges kopi af sagens dokumenter samt et luftfoto over ejendom-
men.

Med venlig hilsen

8eJ--~~ tJ.-
Gerda Kofod

Direkte tlf.: 5692 2053

E-mat.!:Gerda.Kofod@brk.dk

Bilag.
Kopi af sagens dokumenter
Luftfoto

•
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PLAN & BYG

Gerda Kofod

Natur & 1'1iljo

29. oktober 2004

Høring, Natur & Miljø

Plan & Byg har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive eksisteren-
de cykelskure på hhv. ca. 26,5 m2 og ca. 81 m2, inel. garage på ca. 15m2, for
opførelse af nye cykelskure på hhv. 52,5 m2 og 121,8 m2 inel. carport på 33,6
m2, på ejendommen

Rønne Vandrerhjem, Arsenalvej 12, matt. nr. 320 af, Rønne markjorder,

tilhørende Per og Mogens Kofoed Andersen, Arsenalvej 12, Rønne,

Ejendommen er omfattet af Galløkkefredningen tinglyst i 1967. r frednings-
bestemmelserne er det anført, at der ud over bestående vandrerhjem ikke må
opføres andre bygninger mv. uden Fredningsnævnets godkendelse.

r denne anledning anmodes om nævnets godkendelse af det ansøgte

rdet ejendommen er beliggende i landzone samt i kystnærhedszone fremsen-
des sagen med anmodning om tilladelse i henhold til planlovens § 35.

Endvidere er ejendommen beliggende inden for skovbyggelinie jfr. § 17 i lov
om Naturbeskyttelse. Sagen bedes derfor også behandlet i henhold til § 65 i
N aturbeskyttelsesloven.

Med venlig hilsen

Flemming 1Iortensen

Direkte tlf.: 5692 2116

E-marI. flemrrung.mortensen@brk.dk

e fredningSnærp~~ lA
for .r. hi 6 (

Bornholms amts fredning kreds

• S~ov,okkcn 1

Tlf.: 56 92 00 00

FdX: 56 9258 : 6

E-Il1o:'d:

Wvvw.lir:<.ck

CVR: 26-69-63-<18

P-er.hcc: 1003.307.2111

Dt OS.lO Pr,;'; - O({ ~
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mailto:flemrrung.mortensen@brk.dk
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Bornholms Regionskommune
Att. Plan og Byg

• Rønne den 28-09-04

Sag. Nedrivning og genopførelse af eksisterende cykelskure samt udvidelse af samme og
nyopførelse af carport.

Hermed fremsendes ansøgning am byggetilladelse til nye cykelskure og carport.

Materialerne og farver er som øvrige eksisterende bygninger dvs. 1 på 2 beklædning og paptag.

Med venlig hilsen ;[),

MI(J.Q·~ /// !p C<-

Mogens og Per An4efsen .....l
Rønne VandrerhjetTI

FredningSncr~\I[)Z,e for l ~ (j
Bornholms amts frednin kre~
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FREDNINGSNÆVNET

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Gerda Serritzlew
Hollændervej 12, 2.
6000 Kolding

• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 320-ag Rønne markjorder, beliggende Strandvejen 4, at opsætteS
campinghytter . Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte
materiale.

Det fremgår af sagen, at arealet er omfattet af en den 25. august 1967
tinglyst deklaration om fredning af Galløkken, der fastsætter blandt andet:

•

"Campingpladsen, der skal benyttes som sådan i sommertiden, fredes, således at der ikke
må ske ændringer i den nuværende tilstand på arealet. Samtlige 4 bestående bygninger skal
sløres for indblik fra off. vej med de på stedet naturligt forekommende vækster. Der må i
øvrigt ikke opføres bygninger, boder, skure eller lignende på arealet, hverken varigt eller
midlertidigt, uden fredningsnævnets godkendelsen. Anden hegning og afspærring end den
bestående, der skal sløres af den på stedet naturligt forekommende bevoksning, og anden
erhvervsmæssig udnyttelse og teltning end den i forbindelse med campingpladsens ledelse
forekommende, samt udstykning må ikke finde sted. Almenheden skal have ret til færdsel
til fods og på cykel på området og til ophold, undtagen i campingpladsens officielle åb-
ningstid. Adgang til området skal kunne finde sted gennem et nordligt og et sydligt led i
hegnet. Påtaleret tilkommer Fredningsnævnet og Bornholms Regionskommune" .

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation til udførelse af projektet på vilkår, at campinghytternes træbe-
klædningudføres med vandretliggende brædder og i samme farve som eksi-
sterende campinghytter .

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 § 7S, stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnetaf offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfo-
rening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen.

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

MPS 11111/Sagsbeh. HER
J.m.06.11.01.01.2005-6.4
Deres j.nr.

21. marts 2005

2ov\.-Yl\\I [8-~}
~~



.'

•

•

•

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.dkJklagegebyr.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.

Side 2/2

http://www.nkn.dkJklagegebyr.htm.
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Fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune
Damgade 4a
3700 Rønne

Modtaget
NATUR OG MILJØ

- 4 FEB. 2005
Retten IRønne

2. februar 2005

Opsætning af 8 campinghytter, Galløkken Camping, Rønne

Regionskommunens Plan & Byg har fremsendt en ansøgning fra Revisions-
kontoret i Kolding for Gerda Serritzlew, Kolding, om tilladelse til at opsætte
8 campinghytter på ovennævnte ejendom matr.nr. 320ag, Rønne markjorder.

Campingpladsen ligger på en 25.126 m2 stor matrikel og er bebygget med 1
receptionsbygning, 3 sanitetsbygllinger indeholdende toiletter, køkken og
opholdsstue mm. samt 11 campinghytter.

•

Ejendommen er omfattet af Galløkke-fredningen tinglyst 25.8.1967, hvoraf
fremgår, at
"Campingpladsen, der skal benyttes som sådan i sommertiden, fredes, således at der ikke må
ske ændringer i den nuværende tilstand på arealet.
SamtlIge 4 bestående bygninger skal sløres for indblik fra ofE.vej med de på stedet naturligt
forekommende vækster. Der må i øvrigt ikke opføres bygninger, boder, skure eller ltgnende
på arealet, hverken varigt eller midlertidigt, uden fredningsnævnets godkendelse.
Anden hegning og afspærring end den bestående, der skal sløres af den på stedet naturligt
forekommende bevoksning, og anden erhvervsmæssig udnyttelse og teltning end den i for-
bindelse med campingpladsens ledelse forekommende, samt udstykning må ikke finde sted.
Almenheden skal have ret til færdsel til fods og på cykel på området og til ophold, undtagen i
campIngpladsens officielle åbningstid. }idgang til området skal kunne fInde sted gennem et
nordhgt og et sydltgt led ihegnet.
Påtaleret tl1kommer FrednIngsnævnet og Bornholms Regionskommune."

Receptionsbygningen er udført med ydervægge af vandret træbeklædning i
mørkbrun farve og sadeltag med tagpap. De 3 sanitetsbygninger har pudsede
ydervægge malet i hvidgul farve og sadeltage med tagpap. De 11 campinghyt-
ter er bjælkehytter i brun farve og med tag af røde tagsten. Alle bygninger
ligger samlet iden nordøstlige del af campingpladsen.

Der søges om tilladelse til at opsætte 8 campinghytter på hver ca. 18 m2 med
ca. 7m2 overdækket terrasse/opbevaringsrum. Hytterne agtes udført med
ydervægge i træbeklædning og med 300 sadeltag med tagpap.
Hytterne agtes opstillet i forlængelse af de eksisterende hytter langs hegnet
mod cykelstien.

ekovlokken 4

t~7:A'hnge

iTlf.: 56 92 00 00

Fax: 56 92 58 16

E-mail:

naturogl11lfJOe(gJbrk .dk

.www.brk.dk

CVR: 26-69-63-48

P-enhed: 1.003.307.214

j ny J~ 05 :0P15-Q075

http://.www.brk.dk


Galløkken Camping er godkendt til12S enheder. I henhold til Campingreg-
lementet må antallet af campinghytter udgøre 1S % af antal enheder, dvs. 18
% stk afrundet til 19 stk. Hver hytte må have et areal på max 2S m2•

Regionsrådet kan anbefale Fredningsnævnet at meddele tilladelse til de an-
søgte 8 campinghytter på vilkår, at træbeklædningen udføres med vandretlig-
gende brædder og gives samme farve som de eksisterende hytter.

•

Der er fornylig fældet S-6 ældre fyrre- og egetræer på campingpladsen, heraf
3 hvor de ansøgte hytter skal placeres.
Træbevoksningen er ikke direkte nævnt i fredningskendelsen, som bestem-
mer, "at der ikke må ske ændringer i den nuværende tilstand på arealet".
Efter regionskommunens opfattelse indebærer dette, at bevoksningen af fyr-
retræer m.v. skal bevares, med mindre særlige forhold gør sig gældende, f.eks.
sikkerhedsmæssige hensyn eller lignende .

Regionsrådet er sindet at meddele tilladelse til de ansøgte campinghytter efter
Naturbeskyttelseslovens §§ lS og 17, strand- og skovbyggelinie, hvis Fred-
ningsnævnet meddeler tilladelse efter fredningsdeklarationen, og på samme
vilkår som eventuelt stilles af Fredningsnævnet.

Kopi af sagens bilag vedlægges.

Med venlig hilsen

(3~~~
Gerda Kofod

Direkte tiE.: 5692 2053

E-mai!: Gerda.Kofod@brk.dk

•
Bilag:
Kopi af sagens bilag
Oversigtskort

Side 2/2
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Natur & Miljø
SkO\-løkken 4

Tejn

3770 Allinge

PLM, 8. BYG • SKOVL0<KEN 1

TEm

25. januar 2005

• SAnsøgning om tilladelse til opsætning af yderligere 8 campinghytter på
ejendommen matr. nr. 320 - ag, Rønne Markjorder, Strandvejen 4.

Revisionskontoret i Kolding har for Gerda Serritzlew ansøgt om opsætning
af yderligere hytter på ovennævnte ejendom.

Ejendommen udgør Galløkken Camping og den har et grundareal på 25126
m2•

Campingpladsen har 125 enheder heraf 11 campinghytter.

Med den ansøgte forøgelse til 19 hytter vil udnyttelsen svare til 15,2% af
campingenhederne.

Til ansøgningens fremme kræves dispensation fra Naturbeskyttelseslovens
Strandbeskyttelseslinie og godkendelse i henhold til fredningsdeklaration lyst
25.08.1967.

Det er med ansøgningen oplyst at hver bygning har et ca 25 m2 bebygget
areal inel. terrasse, facader udføres med eternit beklædning og sadeltag med
tagpap.

I denne anledning skal Plan & Byg anbefale dispensation fra Strandbeskyttel-
seslinien og godkendelse efter fredningsdeklarationen.

Genpart af dette brev er sendt til Revisionskontoret i Koldmg, Buen 7, 1,
6000 Kolding.

'I

~'1ed Yenh ihilsen, l

fr I
Leif Fri i e-Schmidt

\

"
I

DIrekte dL 5692 2117

E-mali' leIf. fnkke-sch11Uclt@brk.dk

DOK.NR. ~
MODTAGET

2 5 JAN. 2005 OQ C~) ~of J.s-001",-::;

TLF.' 5e 02 00 00

FAX' ':>6 ')7 58 16

PLANOGBYG(g.8RK.Dl<

CVR: 26-69-63-tJ8

P·ENHED:

1.00J.30/ )14

1'1 t / '.... I »~ '} :d J.

mailto:fnkke-sch11Uclt@brk.dk
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Bornholms Regionskommune
Att.: Plan og Byg
Skovløkken 4, Tejn
3770 Allinge

O}.oo.oIP/9 - /flf/
(j?:J - .3)~ OfJist~

L~ ~

Revisionskontoret
i Kolding

I" ,.-'-'--'-'-~--'-------~---I
; 8:'j;-"V':'l':' i·".'1;:jl.:;k'Jf.l;i~Wle: Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

l t':"._!- "" i ..- ~-'! I Statsaut revisorer.,'_ •. ~.."o~.L! t.l~.~,...,\\~t,) t-'i Ivan Christensen
------- Per T. Højberg

604/1 +1 ic/hn

-e

21. januar 2005

Vedr. Galløkken Camping (GC), Strandvejen 4, 3700 Rønne v/Gerda Serritzlew

Ang. ansøgning om tilladelse til opstilling af yderligere 8 stk. campinghytter.

Campingpladsen er godkendt til 125 enheder. Hytterne må udgøre 15% af antal enheder, d.v.s. 18
3/4 stk. afrundet til 19 stk. I forvejen er der 11 stk. Der søges således om tilladelse til opstilling af
yderligere 8 stk. hytter.

Med henblik på at opfylde Campingrådets krav til opgradering af campingpladsen fra en 2-stjemet
plads til en 3-stjernet plads, er GC i øjeblikket i færd med at planlægge ombygning af den ene
toiletbygning for ca. 800.000 kr. Denne investering giver ingen direkte indtægter.

GC føler sig derfor nødsaget til at investere i flere hytter for at overleve. Hytter giver jo direkte
indtægter. Investering i hytter skal også ses i lyset af, at færgekapaciteten for så vidt angår
transport af campingvogne er mindre i 2005 end 2004 samtidig med højere priser for transport af
campingvogne.

Summa summarum må der i 2005 forventes færre turister med egne campingvogne.

GC er i sagens natur indstillet på at respektere strandbeskyttelsesloven m.v. og i videst muligt
omfang nænsomt at tage hensyn til miljø og natur.

Vedlagt følger tegninger afhytterne som er under 25 m2
•

Hytterne planlægges opstillet i forlængelse af de eksisterende hytter langs hegnet ud mod
cykelstien.

Vedlagt følger endvidere en situationsplan med indtegning af de planlagte 8 hytter.øSR-integBuen 7' . 6000 Kolding

Telefon 75 52 10 88 . Telefax 75 52 54 88

CVR-NR 12 59 33 41

E-mai!: revisor@revikO.dk

Internet. www.reviko.dk

Fagligt fællesskab mellem
selvstændige statsautoriserede

revisionsvirksomheder

Tilslu/tet GMN International

mailto:revisor@revikO.dk
http://www.reviko.dk
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Vi håber på velvillig behandling af ansøgningen.

Sæsonen nærmer sig. Vi anmoder om hurtig sagsbehandling. Ansøgningen kunne have været
sendt før julen 2004, men vi ville ikke ulejlige administrationen med sagsbehandling før vi var
sikre på, at de pågældende hytter kunne blive leveret.

Vi er til rådighed med yderligere oplysninger.

•
Med venlig hilsen

Revisionskontoret i Kolding
Statsautoriseret Revisionsaktieselskao

~ ~4., ~
Ivan Cfiriitensen
statsaut. revisor
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Galløkken Camping
Matr.nr. 320a9, Rønne Markjorder

Mål: 12000
Dato FebllJar 2005

Deksisterende bygning

Dareal hvor de 8 campinghytler agtes placeret

J,nr .. 01.05 lQP25-0075
Fil: \g11c.\Sager'IRElnneMar1<.jOroer.320ag_'wor

•
Nalur& MiijiZl
Skov!økken 4
3770 Allinge

Gerda Kofod
Ttf 56922053
lfglk@bora,dk I
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SCANNET,
Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Gerda Serritzlew
Hollændervej 12,2.
6000 Kolding

lCJYJ ,
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.m. 320-ag, Rønne markjorder at påføre en tilbygning på 4 m2 med
toilet til hver af 8 planlagte campinghytter . Projektet er nærmere beskrevet
i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at fredningsnævnet den 21. marts 2005 har meddelt
dispensation til opførelse af de 8 campinghytter på vilkår, at campinghyt-
ternes træbeklædning udføres med vandretliggende brædder og i samme
farve som eksisterende campinghytter .

Bornholms Regionskommune har anbefalet projektet.

Danmarks Naturfredningsforening har oplyst ikke at have indvendinger
mod projektet.

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation til udførelse af det nu ansøgte projekt på tilsvarende vilkår
som anført i dispensationen af 21. marts 2005.

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.

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 5695 0245

HER10284/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2005-11.6
Deres j.nr.

25. maj 2005

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

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

t) :\~Yl-\ \ (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 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, 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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FREDNINGSNÆVNET for
Bornholms Regionskommune

SCANNET
Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Hovedmodtager
Galløkken Camping
v/Gerda Serritzlew
Strandvejen 4
3700 Rønne

Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 5695 0245

HER10319/Sagsbeh.HER
J.nr. 06.11.01.01.2005-43.2
Deres j.nr.

• 15. december 2005

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 320-ag, Rønne Markjorder (Galløkken Camping) at opføre tilbyg-
ninger på 4 rn2 indeholdende bad og toilet ved hver af 8 campinghytters
sydfacade. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte mate-
riale.

Det fremgår af sagen, at arealet er omfattet af en den 25. august 1967
tinglyst deklaration om fredning af Galløkken, der fastsætter blandt andet:

•
"Campingpladsen, der skal benyttes som sådan i sommertiden, fredes, således at der ikke
må ske ændringer i den nuværende tilstand på arealet. Samtlige 4 bestående bygninger skal
sløre s for indblik fra off. vej med de på stedet naturligt forekommende vækster. Der må i
øvrigt ikke opføres bygninger, boder, skure eller lignende på arealet, hverken varigt eller
midlertidigt, uden fredningsnævnets godkendelsen. Anden hegning og afspærring end den
bestående, der skal sløres af den på stedet naturligt forekommende bevoksning, og anden
erhvervsmæssig udnyttelse og teltning end den i forbindelse med campingpladsens ledelse
forekommende, samt udstykning må ikke finde sted. Almenheden skal have ret til færdsel
til fods og på cykel på området og til ophold, undtagen i campingpladsens officielle åb-
ningstid. Adgang til området skal kunne finde sted gennem et nordligt og et sydligt led i
hegnet. Påtaleret tilkommer Fredningsnævnet og Bornholms Regionskommune" .

Fredningsnævnethar den 21.marts 2005 meddelt dispensation til opførelse
af de pågældende 8 campinghytter på nærmere vilkår. Efterfølgende har
fredningsnævnet den 25. maj 2005 meddelt dispensation til opførelse af
tilbygninger på 4 rn2 ved campinghytternes nordfacade på nærmere vilkår.

I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation til den ændrede placering af tilbygningere således, at disse i
stedet opføres ved campinghytternes sydfacade som ansøgt og på tilsvaren-
de vilkår som fastsat i fredningsnævnetsafgørelser af 21. marts og 25. maj
2005, herunder at campinghytternes og tilbygningernes yderbeklædning
udføres med vandretliggende brædder og i samme farve som eksisterende
campinghytter . Det er endvidere et vilkår, at tagene udføres som sadeltage
med tagpap.
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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
Naturklagenævnetaf 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.dklklagegebyr.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.

Side 2/2

http://www.nkn.dklklagegebyr.htm.


NATUR OG MILJØ

Fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune

Damgade 4a
3700 Rønne

Modtaget

15 DEC. 2005
Retten i Rønne

14. december 2005

• Tilbygning til hytter på Galløkken Camping

Strandvejens Tegnestue ApS v/Richard B. Pedersen har fremsendt tegninger
med ændret placering af toilet-tilbygninger til 8 campinghytter på ovennævn-
te campingplads.

Fredningsnævnet meddelte den 25. maj 2005 dispensation i medfør afNa-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til opførelse af en tilbygning på 4 m2 med
toilet til hver af de 8 hytter, placeret ved hytternes nordfacade.

•
Tilbygningerne ønskes flyttet til hytternes sydfacade, da det er mere praktisk i
forhold til hytternes indretning, som vist på tegning 03.00.

Herved bliver tilbygningerne ikke umiddelbart synlige fra indkørslen og re-
ceptionen .

Tilbygningerne udføres som beskrevet i det tidligere projekt på 4 m2 med
ydervægge af vandretliggende brædder i mørkbrun farve og med sadeltag
med tagpap.

Ansøger har telefonisk meddelt, at den eksisterende tagdækning af grå eter-
nitplader på hytterne samtidig med tilbygning vil blive udskiftet med tagpap, i
overensstemmelse med som Regionsrådets påbud af 22.8.2005.

Regionsrådet kan anbefale Fredningsnævnet at meddele tilladelse til den ænd-
rede placering af toilet-tilbygningerne.

e IIt"n Jti] /1'

()( 11_ t71.~/-7CltJl5--7~.1

&ovløkken 4
I
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I
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Der vedlægges kopi af ansøgning og tegninger.

Med venlig hilsen

~~J4-~
Gerda Kofod

Direkte tlf.: 5692 2053

E-mai!: Gerda.Kofod@brk.dk

mailto:Gerda.Kofod@brk.dk


~ STRANDVEJENS
~ T E G N E S T U E ApS

le Modtaget den

Natur & Miljø
Skovløkken 4
Tegn
3770 Allinge

I
Bornh0Ir·~t ~!"" ~:r N<:·' ....--.....,..1.:;:.:- I

Att: Gerda Kofod

12.12.2005

Vedr. tilbygning til hytter på Galløkken Camping.

Sam aftalt pr. telefon i sidste uge fremsender jeg tegninger af ny placering af tilbygningen til
hytterne.

Tilbygning af toilet til de 8 hytter som blev opstillet på pladsen til denne sæson, ønskes flyttet
om på den anden side af hytten. Tilbygningen er samme størrelse som det ansøgte i foråret, det er
blot en placering på modsatte side af hytten, da det har vist sig mere praktisk, i hyttens indretning
og garderoben ved indgangen kan bevares.

Placeringen på bag siden af hytterne, gør at de ikke kan ses fra indkørsel/reception, men først når
man kommer helt ned på pladsen.

Set fra cykelstien mellem vejen og campingpladsen giver det det samme billede enten de er på
den ene eller den anden side.

Jeg vil gerne om det kan ændres rent administrativt, for hvis sagen skal gå om er vi nød til at
vide hvilken tids horisont vi taler om. '"

Kanjeg få en telefonisk tilkendegivelse i løbet af ugen om det videre forløb.

Jeg vedlægger en skitse (forslag 2 som er det der er godkendt) og tegning 3 som viser den
ønskede placering. _
Hvis vi skal beholde tilbygningen på den godkendte side af hytten bliver det nødyeI1d~gtat ændre
lidt på målene på tilbygningen (ca. samme areal) for at kabinen kan v~re d~r. (kabinen som er
vist på den godkendte skitse har ikke så god en funktion så den imp0!ieres ikke til landet mereJ

. ~ , " . ~ ~ '.o"
;\~

,-
Jeg håber at I vil se velvilligt på denne lille ombytning, på forhånd tag.

DOK.NR. fll)
M'JOTAGET o(J N /~enlighid;

\ ..d:1LJ{.~13 DEC. 2005 O~.o5.~oP~5-00t5
Strandvejens Tegnestue ApS
J. Chr. Juliussens Vej 9, 2. tv. • DK-8700 Horsens
Tlf. 7565 5743 • Mobil 21 46 75 43 • Fax 75 65 57 63
info@strandvejenstegnestue.dk • www.strandvejenstegnestue.dk
CVR: 2086 0936

mailto:info@strandvejenstegnestue.dk
http://www.strandvejenstegnestue.dk


FREDNINGSNÆVNET.,

Skov- og Naturstyrelsen
Predningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Modtaget i
g Naturstyre\SenSkoV- o

t O JUL\200&
Hovedmodtager
IK Viking Rønne
v/næstformanden Cæsar
Punch Jensen
Rømersgade 15

SCANNET.700 Rønne

e
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til opsætning af en na-
tursten på ejendommen matr.nr. 320-a Rønne markjorder, beliggende Gal-
løkken. Projektet er nærmerebeskrevet i det til nævnet fremsendte materia-
le.

Det fremgår af sagen, at området er omfattet af en den 25. august 1967
tinglyst fredningsdeklaration, der fastsætter blandt andet:

"... at der ikke må ske ændringer i den nuværende tilstand ...
Der må således ikke opføres bygninger, boder, skure eller lignende på området, hverken
varigt eller midlertidigt, eller foretages opfyldning ud for kysten ...
Almenheden skal som hidtil have ret til færdsel til fods og på cykel på området og til op-
hold og badning ... "

Imedfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet hervedel tilladelse til opsætning af en natursten på vilkår, at stenen ikke udviser
spor af sprængning, at stenens dimensioner højst andrager halvdelen af di-
mensionerne på den i området opstillede KFUM mindesten, samt at stenen
opsættes efter nærmere anvisning fra Bornholms Regionskommune.

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
Naturklagenævnetaf IK Viking Rønne, offentlige myndigheder, Danmarks
Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væ-
sentlig 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

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade4a
3700 Rønne
Tlf. 56950145
Fax. 56950245

MPSI1370/Sagsbeh. HER
Jm. 06.11.01.01.2006-24.4
Deresj.m.

6. juli 2006
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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, 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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Fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune
Damgade 4a
3700 Rønne

NATU R OG MIUØ

Modtag8t

12. juni 2006
Retten j Rønne

• Placering af natursten på Galløkken

Idrætsklubben Viking Rønne har sendt en ansøgning om tilladelse til at
placere en natursten med en mindre inskription på Galløkken ved Rønne.

Viking kan fejre 100 års jubilæum den 3.5.2007 og ønsker i den anledning
placere en natursten med en mindre inskription på det sted, hvor Vikings
første klubhus var placeret. Stenen ønskes nedsat i respekt for lederne, der
stiftede Viking og etablerede det første klubhus.

Stenen agtes placeret på den nordlige del af Galløkken mellem P-pladsen
ved Rønne Vandrerhjem og Galløkken Camping. På stedet findes nogle
selvsåede træer, som ønskes bevaret, og stenen placeres mellem disse træ-
er, vist på kort i ansøgningen.

Sydligere på Galløkken findes en natursten, vist på kort i ansøgningen,
• med indhugget spejder-lilje og følgende inskription: KFllM-

SPEJDERNES KORPSLEJR 1955.
Stenens mål er højde ca. 1,5 m, bredde ca. 2 m og dybde ca. 0,4 m.

Ejendommen, der er 36 ha stor, ligger sydøst for Rønne og ejes af Born-
holms Regionskommune ved Faste Anlæg.

Ejendommen er omfattet af deklaration tinglyst 25.8.1967, som bl.a. be-
stemmer:
• At der ikke må ske ændringer i den nuværende tilstand, og at der ved skovmæssig

hugst tages hensyn til landskabelige værdier.
• At der ikke må opføres bygninger, boder, skure eller lignende, hverken varigt eller

midlertidigt, eller foretages opfyldning ud for kysten, undtagen den på kortet viste.
Hegning og anden afspærring, erhvervsmæssig udnyttelse, udstykning og teltning
må ikke finde sted.

• At almenheden skal have ret til færdsel til fods og på cykel på området og til ophold
og badning .

• Fredningsnævnet.
for 2- Li / n

Bornholms amts fredning;,teJs

.ovløkken 4

Tejn

3770 AllInge

Tlf.: 56 92 00 00

F<lx: 56 92 ::'8 16

E-mat!:

na~urogmIIJoc@brk.dk

Vvww.brl< ok
CVR: 26-69-63-48

P enhed: 1.003.307.211



Viking forestiller sig en sten, der er lidt mindre end KFUM-stenen.

Faste Anlæg har ingen bemærkninger til den foreslåede placering af ste-
nen.

Regionskommunen har ikke indvendinger imod en placering af stenen som
ansøgt på vilkår, at der fremsendes en beskrivelse af stenen, dvs. størrelse og
inskription.

•
Me~ ven~ )hilsr _

~~J--
U Gerda Kofod

Direkte tlE.: 5692 2053

E-mai!: Gerda.Kofod@brk.dk

Bilag:
Oversigtskort
Kopi af sagens dokumenter
Kopi af udtalelse fra Faste Anlæg
3 fotos af KFUM-stenen

•
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Hoved bestyrelsen
Formand Kjeld Mortensen
Stengade 64, 3700 Rønne

Rønne, 3. maj 2006.

Bornholms Regionskommune
Teknik & Miljø
Natur og Miljø vi Poul Veise
Skovlokken 4, Tejn
3770 Allinge

Kopi orientering:
Udvalgsformand Leif Olsen

Anmodning om tilladelse til placering af natursten på Galløkken i Rønne.

Idrætsklubben Viking Rønne er stiftet 3. maj 1907 og kan således den den 3. maj 2007 fejre 100 års
jubilæum.

I denne anledning ønsker klubben at placere en natursten med en mindre inskreption på det sted hvore IK. Vikings klubhus var placeret på Galløkken .

Stenen ønskes nedsat i respekt for ledererne der stiftede Viking - etablerede det første klubhus på
Galløkken - og dermed lagde grunden til at Viking gennem mange år, med meget små økonomiske
midler blev en stor og meget vigtig kulturfaktor på Bornholm.

Edvidere er det vort onske at minde "de unge 2007" - ogfremover - om, at idrætten ikke altid har haft
de meget godefaciliteter kommunen i dag stiller til rådighed iform afgode haller og idrætsanlæg.
Viking ønsker at tilkendegive respekt for de politikere der sammen med idrætten frembragte disse

facilitete. - At tilkendegive at disse facilliteter ikke altid har været en selvfølge.

Gallokken blev i slutningen af det 18' og i begyndelsen af det 19'ende århundrede trods sine ringe
kvaliteter med hensyn til idrætsudfoldelse idrættens vugge på Bornholm da idrættens pionerer i Rønne
satte idrætsaktiviteterne i gang på Bornholm på Galløkken. - Det er hovedbestyrelsens opfattelse at IK
Vikings 100 års jubilæum vil være en god anledning til at markere dette.

Placering.
Iforvejenfindes der på Galløkken en tilhugget natursten med inskreptin opsat i anledning af KFUM
spejdernes korpslejer i 1955.Denne er placeret ved den tidligere skydebane - se vedlagte kort.

"-

Viking forestiller sig en lidt mindre sten end den af KFUM opsatte sten placeret på det sted hvor
klubhuset er aftegnet på vedlagte kort. Endvidere velæggesfoto af det tidligere klubhus hvoraf
placeringen fremgår. De selvsåede træer på stedet ønskes bevaret og stenen placeret mellem disse træer.

Viking (undertegnede) er indstillet på forevisning af området såfremt det ønskes.

Anmsøgning.
Plan og milijø anmdes venligst om:
- At anmode Bornholms Regionskommune om tilladelse til placering.
- At anmode fredningsmyndighederne om tilsvarende tilladelse.

IK Vikings hovedbestyrelses håber på velvillig behandling af denne ansøgning og håber på snarlig
tilbagemelding med henblik på atfinde sten mv.

Bilag: Kort over Galløkken - med placering af klubhus.
Foto afVikings klubhus på Galløkken.
Foto afstedfor placering
Fodboldens vugge på Galløkkell v/Kim Holm.

/ 'dningSnæ~n;~~tImK.NR. ~
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FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM Skov~_1tLef~&~·~
- 8 OKT. 2007

SCANl~ET
Skov- og Naturstyre1sen Hovedmodtager viDommeren på Bornholm
Haraldsgade 53 Rønne Vandrerhjem Damgade 4 A

3700 Rønne
2100 København ø Mogens og Per Andersen Tlf. 56950145

Arsenalvej 12 Fax. 56950245
3700 Rønne bornholm@domstol.dk

www.domstol.dklbornholm

00000597/Sagsbeh.HER
J.nr. 8902-1.2007.22.4
Vedr.

4. oktober 2007

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr. nr .320-af Rønne markjorder, beliggende Arsenalvej 12, 3700 Røn-
ne, at foretage renovering af en værelsesfløjmed 18 værelser. Projektet er
nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 25. august
1967 tinglyst deklaration, der bl.a. bestemmer:

"2. Bestemmelser vedrørende de afspærrede områder.

A. Matr. nr. 320 af, der skal benyttes i tilslutning til vandrerhjem, fredes, således, at der
ikke må ske ændringer i den nuværende tilstand på arealet.

Ud over det bestående vandrerhjem må der ikke opføres andre bygninger, border, skure
eller lignende på arealet, hverken varigt eller midlertidigt, uden fredningsnævnetstilladel-
se

Påtaleretten tilkommer den til enhver tid værende ejer af forannævnte ejendomme, Rønne
Kommune, fredningsnævnet for Bornholms arntsrådskreds og fredningsplanudvalget for
Bornholm Amt. "

Danmarks Naturfredningsforening har meddelt ikke at have indvendinger
mod projektet.

Bornholms Regionskommune har som bygningsmyndighed anbefalet den
ansøgte facadeændringved etablering af døre direkte til det fri, samt at der
med henblik på opfyldelse af krav i bygningsreglementet af 1995 om, at
der skal være niveaufri adgang ved indgangsdøre i bygningens stueetage,
bliver etableret hævet adgangsareal.

Miljøcenter Roskilde har i brev af 3. august 2007 meddelt, at den ansøgte
renovering af vandrerhjemmet; som vil medføre en ændring af den nuvæ-
rende facade og adgangsforhold til fløjens værelser, ikke vil være i strid
med deklarationens intentioner.

.J-~ «- 'i?> LS ll,i - O c O 4. ;- c?\-~ \



I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation til udførelse af projektet, dog således at de nye døre og vindu-
er får samme bredde som nuværende vinduer, og således at dørenes vindues-
parti rar samme udformning og rudeantal som de eksisterende vinduer, samt
således at vinduespartieme hvidmales, mens øvrige dele males røde.

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 tilla-
delsen ikke udnyttes medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

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

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Born-
holms Regionskommune, Natur og Miljø, Miljøcenter Roskilde og Dan-
marks Naturfredningsforening.

Henrik Engell Rhod

Genpart til: Skov- og Naturstyrelsen
Til orientering
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MIL]ØMINISTERIET

Miljøcehter Roskilde

Fredningsnævnet for Bornholm
Retten på Bornholm
Damgade 4A
3700 Rønne

Facadeændring af Rønne Vandrerhjem - ejendommen matr. nr. 320af
Rønne Markjorder

Bornholms Regionskommune har ved brev af 24. juli 2007 fremsendt en
ansøgning fra Rønne Vandrerhjem om tilladelse til renovering af en værel-
sesfløj.

Baggrunden for ansøgningen er, at fløjen er uden bade- og toiletfaciliteter
og dermed ikke opfylder de krav, der stilles af vandrerhjemmets kunder.

Vandrerhjemmet er beliggende på ejendommen matr. nr. 320af Rønne
Markjorder, der er omfattet af fredningsdeklaration tinglyst den 25. august
1967. Af deklarationen fremgår bI. a., at der ikke må ske ændringer af til-
standen af matr. nr. 320af, der skal benyttes i tilslutning til vandrerhjemmet.
Der må endvidere ikke opføres andre bygninger ud over det bestående
vandrerhjem uden fredningsnævnets godkendelse.

Vand- og naturområdet

J.nr. ROS-412-00175

Ret.lanth

Den 3. august 2007

Modtaget

:;,6 AU6. 2007
Retten på Bornholm

l

Det er Miljøcenter Roskildes vurdering, at den ansøgte renovering af vand-
rerhjemmet, som vil medføre en ændring af den nuværende facade og ad-
gang_sforholdene til fløjens værelser, ikke vil være i strid med deklarationens
intentioner.

Med venlig hilsen
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ars Thilm

specialkonsulent, cand. scient.
72548075 '
lanth@ros,mim,dk

Bilag: sagens akter

Fredningsnævnet
;' ~ for 1W~1.-
~ Bornholm ."'" 'i

Miljøcenler Roskilde' Ny 0slergade 7-11' 4000 Roskilde
Tlf. 72 54 65 00' Fax 99999999· CVR 29776946' EAN 5798000872110' posl@ros.mim.dk· www.ros.mim.dk



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
Bornholms Regionskommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til sandfodring frem mod høfde 3 ud for 
Galløkken på søterritoriet langs del af matr.nr. 320-a Rønne Markjorder, beliggende på 
Galløkken, 3700 Rønne. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til 
fredningsnævnet.  
 
Projektets omtrentlige lokalisering er afmærket på følgende kortudsnit: 
 

 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Det fremgår af sagen, at området, som sandfodringen vil berøre, er omfattet af en 
fredningsdeklaration udarbejdet af Rønne kommune og tinglyst den 25. august 1967.  Af 
deklarationen fremgår blandt andet:  
 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 5695 0145 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-01-2017  
Den 15. februar 2017 



 
 
Den i deklarationen anførte adgang til opfyldning har fundet sted. 
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 13. februar 2017. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har oplyst, at man ikke kan anbefale det ansøgte, idet 
projektet i sin nuværende form fastholder landskabets nuværende tilstand, fremfor at 
genetablere den kystdynamiske proces, som etableringen af høfder i slutningen af 1970´erne 
har ødelagt. 
 
Foreningen Bornholm har oplyst, at sandfodringen ved Galløkken kan anbefales, men at der 
kan være grund til at overveje at fjerne de berørte høfder for at genskabe den naturlige 
kystlinje. 
 
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (nu 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. Styrelsen har endvidere oplyst, at der 
først med naturbeskyttelsesloven fra 1992 blev mulighed for at udstrække en fredning til 
tilgrænsende lavvandede arealer på søterritoriet. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Det fremgår af fredningsdeklarationen, at den afskærer yderligere opfyldninger ud for kysten.  
 
På tidspunktet for den daværende Rønne kommunes etablering af fredningsdeklarationen kunne 
søterritoriet imidlertid ikke gøres til genstand for fredning, jf. § 60 i den dagældende 
naturfredningslov. Det forhold, at det senere med naturbeskyttelsesloven er blevet muligt at 
udstrække fredninger til også at omfatte arealer af søterritoriet kan ikke medføre, at 
fredningsdeklarationens uvirksomme forbud mod opfyldning på søterritoriet alligevel bliver 
virksom. 
 



Fredningsdeklarationens bestemmelser, hvorefter der ikke må ske ændringer af den nuværende 
tilstand afgrænses arealmæssigt søværts derfor af den i lov nr. 200 af 7. april 1999 om 
afgrænsning af søterritoriet fastsatte basislinje.  
 
Uanset den ansøgte sandfodring hovedsagligt vil finde sted på søterritoriet og derfor ikke er 
omfattet af fredningsdeklarationen, vil sandfodringen dog berøre selve stranden og medføre 
ændringer på denne. Da sandfodringens berøring af stranden alene vil finde sted over en 
begrænset strækning, og da sandfodringen har til hensigt at modvirke et uønsket strømlæ og 
ansamling af tang som følge af den havneudvidelse, der er planlagt at finde sted op mod det 
fredede areal, finder fredningsnævnet, at den ansøgte sandfodring – i det omfang sandfodringen 
berører det ved fredningsdeklarationen fredede areal - ikke vil stride mod 
fredningsdeklarationens formål.  
 
Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til udførelse af det ansøgte projekt, jf. 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
Fredningsnævnet finder ikke grundlag for nævnet at fastsætte vilkår om bortfjernelse af høfder 
på kyststrækningen. 
 
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. 
 
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 
 

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


FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM

Galløkken Camping v/Gerda Serritzlew
Ivan Christensen
Strandvejen 4
3700 Rønne

Damgade 4 A
3700 Rønne
Tlf. 99 68 83 03

bornholmfredningsnaevn.dk
www.fred ningsnaevn dk
J.nr. FN-BOR-14-2020
Den 18. juni 2020

Overfor fredningsnævnet er der den 11. juni 2020 ansøgt om tilladelse til en midlertidig
udvidelse af en campingplads ved Galløkken på ejendommen matr.nr. 320a, Rønne Mark
jorder, beliggende Strandvejen 4,3700 Rønne. Det fremgår af ansøgningen, at ansøgeren
ønsker at kunne benytte Ca. 3.000 m2 af det fredede område nord for campingpladsen til
campedng i ugerne 29-30-31 i sommeren 2020, idet campingpladsen har oplevet, at mange på
grund af coronakrisen har ønsket at flytte deres ferie fra forsæson til højsæson. Ansøgningen
er nærmere uddybet i det materiale, der er sendt til nævnet.
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Sagens oplysninger

Ejendommen er omfattet af en deklaration tinglyst den 25. august 2967 om fredning af
Galløkken. Fredningsbestemmelserne fastsætter blandt andet:

I. Alm. bestenunelser for det uafvpærrede område.
Den del afmatr.nr 320 a, derpå vedhæflede plan er vist soi;i uqfvpærret område, fredes,
således at der ikke må ske ændringer i den nuværende tistand, og således at der ved
skovmæssig hitgst tages hensyn til landskabelige værdier.

Der må således ikke opføres bygninger, boder, skure eller lignende på området, hverken
vam-igt el/er midlertidigt, eller foretages opftldning udfor kysten, undtagen den på kortet
viste. Hegning og anden afipærring, erhvervsmæssig udnyttelse, udstykning og te/tning må
ikke finde sted.

Abnenheden skal som hidtil have ret tilfærdsel ti/fods ogpå cykel på området og til ophold
og badning.

B. Campingpladsen, der skal benyttes som sådan i sommertiden, fredes, således at der ikke
må ske ændringer i den nuværende tilstand på arealet.

Samtlige 4 bestående bygninger skal sloresjbr indblikfra off Vej med de på stedet naturligt
forekonunende vækster. Der må i øvrigt ikke opføres bygninger, bode,; skure eller lignende
på arealet, hverken varigt elle,’ midlertidigt, uden fredningsnævnets godkendelse.

Anden hegning og aftpæn’ing end den bestående, der skal slores afden på stedet naturligt
Jbrekommende bevoksning, og anden erhven&vmæssig udnyttelse og teltn ing end den i
/brbindelse med campingpladsens ledelse forekonunende, samt udstykning må ikke finde
sted.

Bornholms Regionskommune har oplyst at være indforstået med som lodsejer at stille arealet
til rådighed i en periode af 3 uger, samt at arealet er et forholdsvis tørt græsdækket areal som
blandt andet benyttes til fodboldbane, og kommunen vurderer, at anvendelse af arealet til
campering i tre uger ikke vil skade naturgrundlaget.

Kommunen har vedrørende Natura 2000 og Bilag IV-arter oplyst, at arealet ikke indgår i et
internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område på land
ligger i en afstand af ca. 6,5 km ved Amager. 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 habitatdirejtivets bilag IV.

Kystdirektoratet har den 16. juni 2020 meddelt afslag på dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovensi § 65b, stk. 1, jf. § 15 (strandbeskyttelseslinjen), til midlertidig
udvidelse af campingpladsen.



Kommunen har efter Kystdirektoratets afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen
indstillet, at fredningsnævnet ikke foretager videre i sagen.

Frcdningsnævnets afgorelse

Da ansøgeren ikke har opnået dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, vil det ansøgte ikke
kunne realiseres uanset udfaldet af en eventuel afgørelse fra fredningsnævnet. Frednings
nævnet henlægger derfor sagen.

Afgørelsen er truffet af nævnets formand,jf. § 10, stk. 5 i bekendtgørelse nr. 842 af 27. juni
2016 om forretningsorden for fredningsnævn.

Modtagere af denne afgorelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks
Naturfredningsforening, Foreningen Bornholm, Frilufisrådet og Dansk Ornitologisk Forening.
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FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Global Connect 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 15. juli 2021 ansøgt om tilladelse til at nedlægge et kabel 
ved Galløkken i Rønne på ejendommen matr.nr. 320, Rønne Markjorder, beliggende 
Strandvejen, 3700 Rønne. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til 
fredningsnævnet.  
 
Det fremgår af ansøgningen blandt andet, at ansøgeren ønsker at etablere en kabelforbindelse 
i forbindelse med landing af et søkabel, at kablet nedgraves fra Strandvejen til en borerig, 
hvorfra kablet lægges i en underboring, så terræn og kystskrænt ikke påvirkes, at 
underboringen først vil komme frem i havet på ca. 2 m. dybde, at underboringen er lagt med 
afstande til spildevandsledningen i området, at der til den del af kabellægningen, der sker i 
udgravning, graves en rende på 20-30 cm brede og ned i en dybde på 40-50 cm, at 
udgravningstraceet placeres langs trampestierne, og at traceet, når gravearbejdet er afsluttet, 
igen vil blive tildækket og terræn genetableret, så det fremstår som nu.  
 
Uddrag af ejendommen vises på dette kortudsnit: 
 

 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-19-2021  
Den 4. august 2021 



Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af en deklaration tinglyst den 25. august 1967 om fredning af 
Galløkken. Fredningsbestemmelserne fastsætter blandt andet:  
”… 

Den del af matr.nr. 320 a, der på vedhæftede plan er vist som uafspærret område, 

fredes, således at der ikke må ske ændringer i den nuværende tilstand, og således at der 

ved skovmæssig hugst tages hensyn til landskabelige værdier. 

 

Der må således ikke opføres bygninger, boder, skure eller lignende på området, hverken 

varigt eller midlertidigt, eller foretages opfyldning ud for kysten, undtagen den på 

kortet viste. Hegning og anden afspærring, erhvervsmæssig udnyttelse, udstykning og 

teltning må ikke finde sted. 

 

Almenheden skal som hidtil have ret til færdsel til fods og på cykel på området og til 

ophold og badning. 
…” 
 
Ejendommen ejes af Bornholms Regionskommune. 
 
Regionskommunen har vurderet, at der ikke er tale om en egentlig tilstandsændring da 
terrænet genetableres, men at man kan tale om en form for erhvervsmæssig udnyttelse af 
arealet.  
 
Regionskommunen har som tilsynsmyndighed oplyst, at arealet ikke indgår i et internationalt 
beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område på land ligger i en 
afstand af ca. 6,5 km ved Arnager. 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 udtalt sig i anledning af 
ansøgningen. 
 
Miljøstyrelsen har oplyst, at ansøgningen synes fuldt oplyst fra kommunens side, og at 
Miljøstyrelsen på det foreliggende grundlag ikke kan bidrage med yderligere oplysninger. 
 
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til det 
ansøgte projekt således som dette er beskrevet i materialet, som fredningsnævnet har 
modtaget. Nævnet lægger navnlig vægt på, at det berørte areal genetableres efter det 
begrænsede indgreb, som projektet indebærer.  
 
Afgørelsen er truffet af nævnets formand, da projektet, som ansøgningen angår, skønnes at 
være af underordnet betydning i forhold til den omhandlede fredningsdeklarations formål, jf. 
§ 10, stk. 5 i bekendtgørelse nr. 842 af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn. 



 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 
udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
 
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 
 
 
 
Bornholms Regionskommune 
Center for Ejendomme og Drift 
Skovløkken 4, Tejn 
3770 Allinge 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 23. marts 2022 ansøgt om tilladelse til at benytte ad-
gangsvejen til stranden ved Galløkken til arbejdskørsel og som redningsvej på ejendommen 
matr.nr. 320a, Rønne Markjorder, beliggende Sydhavnsvej 30, 3700 Rønne. Det ansøgte er 
nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Ejendommen med adgangsvejen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration tinglyst den 25. august 1967 om fredning 
af Galløkken i Rønne. Fredningsbestemmelserne fastsætter blandt andet:  

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-12-2022  
Den 28. april 2022 



 
 
 
”… 

  
…”  
 
Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har som tilsynsmyndighed 
oplyst blandt andet, at adgangsvejen udgøres af traceet for et gammelt tipvognsspor, der løber 



langs foden af kystskrænten, forbinder Skansevej med den ny strand og det rekreative grønne 
område, der i lokalplan nr. 115 har betegnelsen delområde 2. Det vurderes, at der ikke bliver 
meget kørsel på sporet. Det vil være servicekørsel i forbindelse med afhentning af affald, 
rengøring af toiletter og lignende. Vejen har karakter af grusvej og der foretages ikke anlægs-
arbejder bortset fra evt. supplering med grus, hvis det bliver nødvendigt. 
 
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 på land ligger i en afstand af ca. 7 km. 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.  Derudover vurderes det ikke at medfører beskadigelse af plantearter eller 
yngle- og rasteområder for de andre dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Miljøstyrelsen har i mail af 31. marts 2022 anført, at sagen synes fuldt oplyst af Bornholms 
Regionskommune. 
 
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet er hørt, men har ikke udtalt sig. 
 
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 medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet dispensation til det ansøgte 
således, at traceet for det gamle tipvognsspor kan anvendes til arbejdskørsel og som 
redningsvej. 
 
Nævnet lægger ved afgørelsen navnlig vægt på, at muligheden for at anvende arealet til 
arbejdskørsel og som redningsvej understøtter den i fredningsdeklarationen forudsatte 
rekreative anvendelse af det fredede område.  
 
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 

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 
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