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MATR NR.

AREAL-, EJER- FREDET• o
FORMAL

INDHOLD

oe) PATALERET

REG. NR.:

KORTBLAD NR. 5435/ 19l2.:a:r sø 200001

104b og 105b SOGN Pedersker
4,3 ha.

kommune og private

Deklaration, lyst 15.7.1969
Fredningsnævnets kendelse af 18.6.1982 • (138-03-59)

Bebyggelsesregulering og rekreativ fredning.

Fredning af nærmere bestemte del af ejendommen, "A",
og "C" på nærmere angivne vilkår.
Udlægning af private fællesveje og -stier over
En nærmere bestemt del af ejendommen "D" til.lades
og bebygget efter nærmere angivne vilkår.

"B"
ejendommen.

udstykket

Ejer af 104b
udvalget.

b105 , Fredningsnævnet og fredningsplan-og

138-03-35
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REG.NR. oSo~8.ooo

I henhold til REG.NR. 07500.000
er

Deklaration, tinglyst 4 /G
Nævnskendelse af / 19

Overfredningsnævnskendels af

Tillægskendelse af / 19

19bO, of l:::, 17 s.a.

, tinglyst / 19

/ 19 , tinglyst

, tinglyst / 19
/ 19

ophævet i sin helhed

fiS,) delvis ophævet.

SE REG. NR., O~S 00.000 - fredningsnævnets
kendelse af 18. juni 1982 i sag nr. 216/1980.e-e

20. Deklaration tinglyst 4. juni og 15. juli 1969 i sin helhed
for såvidt angår matr. nr. 104 ~, t, ~, ~, x, y, z, ~, ~,
~,ab,~,ad,~, af,~,ah,ai,ak,al,am,~,~og
~ og del af matr. nr. 104 b, således at alene afsnit C,
"Veje" og D l opretholdes for såvidt angår den fredede del
af matr. nr. 104 b, ~, d, ~, f, g, h, i, k, l, ~, n, ~, ~,
~, ~ og ~, der ligger udenfor lokalplanområdet.
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....r; JU~\ \959 _ Deklaration,
Undertegnede Pedersker-sogneråd, som eJer
Pedersker sogn, pålægger herved for os og
fornævnte ejehdom følgende servitutter:
"A" Det på vedhæftede kort med li.tra HAll og grøn farve viste areal

fredes således, at det skal henligg~ i den bestående tilstand
- landbrugsjord og sportsplads, som vist, eller i naturtilstand
uden busk- og træbevoksning. Arealet skal dog beplantes, som
vist på kortet, med et slørende læbælte af stedsegrønne træer.
Genopbygning eller mindre udbygning afobestående bygning (klub-
hus) og nyt klubhus tillades efter tegninger, der skal godken-
des af de påtaleberettigede naturfredningsmyndigheder.
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Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
de/e) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

-:tc 0r.;il~~-- b
Tv4' 'og 105 ,
:J:ledersker.

REG. NR . .:S~~,/ . /~~,
< iV

/..'••".,1 " // K'''Yl1'1.;.....:.0 Akt: Skab-J/ nr. 7~r;,"':·
(udfylde. af dommorkon,oret)

Købers bopæl:

Gade og hus nr.: Anmelder:

FREDNINGSPLANUDVALGET FOR
BORNHO.MS AMT

b baf matr.nr. 104 og 105 "
efterfølgende ejere vor

De med litra "BI!og grøn farve viste arealer fredes således,
at ændringer i den bestående tilstand - lyngbevoksning og/eller
fyr og granplantning ~ herunder erhvervsmæssig udnyttelse, be-
byggelse og udstykning ikke må finde sted,
at det skal være ejere og brugere af parceller af og sommerhu-se på matr.nr. 104 b og 105 b tilladt at opholde sig på area-
lerne. lVIotorkørsel,-campering, teltslagning, brug af ild af
enhver slags og anvendelse af transportable radioer forbydes.
Det med litra "O" og gul farve viste areal fredes således,
at ændringer i den bestående tilstand - ubevokset strandareal
og plantageareal'- herunder erhvervsmæssig udnyttelse, bebyg-
gelse og udstykning ikke må finde sted,
at det skal være offentligheden tilladt at opholde sig på og
bade fra det fredede areal. 1!otorkørsel, campering, teltslag-
ning, anbringelse af spil og redskabskasser, hegn og anden af-
spærring og anvendelse af transportable radioer forbydes. Det
skal være tilladt ejeren af det fredede areal at bortvise folk,
der ved støjende eller anden upassende adfærd er til gene for
ejeren eller andre.
net på området beliggende sornmerhusved bivej 3 tillades beva-
~et i højst 30 år. Genopbygning eller udbygning af dette husmå ikke finde sted.

I
veje og stier skal det være nuværende og fremtidige ejere og ~
brugere af matr.nr. 104 ~ og 105 ~ og paFceJler heraf samt eje-:
re og brugere af nærliggende ejendomme tilladt frit at færdes.
Der pålægges fri oversigt ved de på kortet viste vejhjørner ved :,
,?fi'.bi,:e~nI': ~ ~ft~r afstandene 15 og 60 m, målt iangs vejsi-'
derne, JVI. mlnls~erlet for offentlige arbejders vejregIer, så-,
ledes, a~ der hver~e~ varigt eller midlertidigt anbringes gen-
stande eller foreflndes bevoksning af større højde end O 75 m
over en flade gennem de tilstødende vejbaners niveau. ',

.~(l • I,' • "f"'" (\ l' ,:" r'l _"'; ~).; II
.j"'l ~) '", )....... j r.-\ __ . ".. J IV v -c'; 1-:1,j.i

Veje Der udlægges private fællesveje og -stier over ejendommen, så-
ledes som vist på deklarationskortet med brun farve. Ad disse

...... '.">. ~, . : •

-/~';;!I- Fr~tJninq~næ'lnet

, Bornholms ~~tsrådSIU''''''''øve i/Ildn,o'n '&1 Klcldskov·')I.is.IKobcHh'avh
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D 1 Det med litra D 1 og lys rød farve viste areal skal i forbindel-
se med fornyelse af lejemål oe senest inden 10 år udstykkes ef-
ter en samlet plan, der skal godkendes af fredningsplanudvalget.
For udstykning og bebyggelse gælder følgende bestemmelser:
Såfremt det ikke af husejerne kan dokUlnenteres, at de sommerhuse,
der er beliggende søværts strandbyggelinien i område D 1, er op-
ført før tinglysningen af strandbyggelinien, og såfre~t kultur-
ministeriet detefter ikke meddeler dispensation fra strandbygge-
liniebestemmelsen, inddrages de til husene afsatte lodder under
områd e Ile".

-'

a) Parceller skal udstykkes med et nettojordtilliggende på mindst
500 m2 indeholdende et kvadrat med sidelinie 20 m og med skel
ikke nærmere end 5 m .fra bygnj.nger. Bygninger forsynet med
stråtag eller andet lige så let antændeligt materiale skal
dog holdes mindst 19 m fra naboskel og/eller D 1's begrænsning .

. b) På g~undene må kun være bebyggels~, 'd~r'~i~n~: ~~vendes til
beboelse (natophold) i .tidsrumm,et1.april - 30.september og
uden for dette tidsrum, kortvarige ferieophold, weekends
og lignende. I

c) På hver særskilt matrikuleret grund må kun eksistere ~n en-
kelt beboelse smnt et udhus. Der må ikke opføres flere bebo-
elseshuse end de eksisterende. .

d) Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,15. Udhus må ikke have
et bebygget areal over 20 m2.

e) Premtidig bebyggelse incl. til- og ombygning og udhuse samt
vedligeholdelsesarbejder (maling og kalkning m.v.) må iøvrigt
ikke finde sted i strid med bestemmelseine for bygninger i
område TI 2, punkterne d), f), gj og h).

f) rrelefonrnastermå ikke etableres. Flagstænger må ikke over-
stige en højde af 6 ø.

g) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de
på stedet naturligt forekommende vækster skal anbringes i
umiddelbar tilknytning til og inden for 10 m fra bebyggelsen
og sammen med denne indesluttende et ubebygget areal p~
højst 150 m2. På grundene må iøvrigt kun foretages spredt be-
plantning med de på stedet naturligt forekommehde vækster.

h) Båltænding og benyttelse af udendørs ildsteder forbydes.
i) Al parkering af jernbanevogne og lignende samt bi~er, der i

det ydre adskiller sig væsentligt fra personbiler, er for-
budt på eller uden for grundene, med undtagelse af almindelig
af- og pålæsning og lignende, l?arlceringi det frie af camping-
vogne på eller uden for grundene kan kun ske med sognerådets
tilladelse.

k) Fri og uhindret færdsels~et over grundene,uden for de under
.punkt g) nævnte læhegn med bebyggelse,~kal være tilladt for

ejere og brugere af parceller af og sommerhuse på parceller
af matr.nr. 104 b og 105 b, - oi, for så vidt angår de to
sydøstlige parceller, for-alle og enhver.

For udstykning og bebyggelse af det med litra D 2 og mørk rød
farve viste areal gælder følgende bestemmelser:
ti) lJil g.cundt.;flo111:1 kun opl'øreu bu bygc,e1:::::e , dor' I?-lcneunVOn(tc::8

til beboelse (natophold) i tidsrummet 1.aprll - 30.september
. og uden for dette tidsrum, kortvarige ferieophold, week-

ends og lignende.
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b) På hver særskilt matrikulerAt grund må kun opføres ~n enkelt
beboelse samt ~t udhus.

c) Grundene skal have en nettostørrelse af mindst 1200 m2,. og skal
kunne rumme et kvadrat med sidelinie 20 m.

d) Bygninger skal holdes mindst 10 m fra midten af den ,eller ~e til-
stødende veje, og 5 m fra n~boskel og/eller D 21s begrænsnlng,
for såvidt en mindre afstand ikke er ~illadt veg bygningsreele-
mentets bestemmelser om garager, udhuse, skure o.l. mindre byg-
ninger. Bygninger med tag af strå eller andet lige så let antæn-
deligt materiale skal dog hol.des mindst 10 m fra naboskel.

e) Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,10. Udhus' må ikke have et
bebygget areal over 30 m2.

f) Bygninger må ikke opføres med mere end ~n etage med udnyttet
tagetage uden kvistvinduer og lignende 9g ikke gives en højde

, over 2,8 m regnet fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tag-
,. flade mødes (bortset fra gavl trekan~er). Tage'ts vinkel med det

vandrette pl~1 må ikke overstige 55 .
g) Tagdækning skal være af mørkegrå farve, brændte tegl eller græs-

tørv.
h) Ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet af jordfarver- '

ne (okker, terra di sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt,
dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blan-
ding. Til døre, vinduesrawner og mindre bygningsdele er også
andre farver tilladt.

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

k) GY'undene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på
stedet naturligt Iorekomm~llde vækster skal etableres i umiddel-
bar tilknytning til og inden for 10 m fra bebyggelsen og sa~men
med denne indesluttende et ubebygget areal på højst 150 m2 og
således, at bebyggelsen sløre s for indblik fra tilgrænsende vej.
Pa grundene må iøvrigt kun foretaGes SlJredt beplantning med de
på stedet naturligt foreko~nende vækster. Karakteren af den ek-
sisterende bevoksning, granplantage, skal stedse bevares. Højt-
stailrr.~edetræer må kun fældes inden for 10 m fra beboelsesbygnin-
gen.

l) Båltænding og benyttelse af udendørs ildsteder forbydes.
m) Al parkering af jernbanevogne og lignende samt biler, der i det

ydre adskiller sig væsentligt fra personbiler, er forbudt på el-
ler uden for grundene, med undtagelse af almindelig af- og på-
læsning og lignende. ~arkering i det frie af campingvogne på el-
ler uden for grundene.,lmn kun ske med sognerådets tilladelse.

Godkendelse af udstykning oe meddelelse af byggetilladelser vil af
?edersker ~ommune blive gjort afhængig ar forhåndsforpligtigelse til
drikkevandsforsyning fra sømarkens vandværk. Der vil ifølge indhente-
de erklæringer fra sundhedskoymnissionen herved være mulighed for mid-
lertidig godkendelse af spildevandsafløb til sivebrønd eller -dræn
også fra w.c.kloset via septictank, på visse vilkår, specielt at d~r
er mindst 25 mIs afstand mellem de enkelte siveanlæg, og at alle pri-
vate brøn~e og,boringer i udstykningsområdet er sat ud af drift og
lukket (tllkastet). - Godkendelse af sanitære installationer ved de
i udsty~ningsomr~~et i ~o~vejen eksisterende sommerhuse, specielt så-
danne huses VY. C .lnstallatloner, kan und er samme forudsætninO"er lrun
:fo~'vente~ lll~ctle:ctidiGtgoukend t ef bel'sædvanlig ansøgning til ~uhd-hedskomrrllSSlonen.

: J
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Yderligere indskrænkende bestenlmelser om retten til bebyggelse i det/
den til enhver tid gældende byeningsreL1ement/bygningsvedtægt og lov~
givningen i det hele taget skal respekter'es uanset forannævnte beqtem-
melser.
D~nne deklaration begæres tinglyst på matr.nr. 104 ~ og ~05 b, Feder-
~Ker sogn, under forudsætning af godkendelse af naturfredningsnæv-
net for Bornholms amtsrådskreds . '"~
Med hensyn til pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises
til ejendommens blad i tingbogen.
r~t~leret tilkommer den til enhver tid værende ejer af matr.nr.

O',~ 104 ~ og 105 b, naturfredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds ,
<, ."fredningsplanuclvalget'for Bornholms amt og Bornholms amtsråd.
! 1/'; ;'tJ '''/J'
I Pedersk d ((')1 /1/'1J</.''[j " / {? ?, n l 1 • cl

-,c.;om"eJ'erera'fen
t

·· ,... ·1· o· 4"~ ",;,. ·1· O· 5· ~.. C->U;;:~:;(·W/~~~~::'I/C"d/ "
'"' ma r::.nr. . . og .: ,.,.,.- ~':;.,~~ .

.. mm ___

,§ Kr.
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'§ 141 "
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/og dekla-. J,Naturfredningsnævnets godkendelse forevist
rationen endelig lyst.
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05068.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05068.00

Dispensationer i perioden: 25-05-1990 - 22-12-2006



Fredningsnævnet
for

Bornholms ømts fredningskreds
Dommerkontoret iRønne

Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. 53 95 01 45 Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

2 9 MAJ 1990

REG. NR. o. S1J~~.OO O

Sag nr. 54/1990
28 MAJ 1990Den

Jan Petersen
Hovedgaden 84
Snogebæk
3730 Nexø.

GENPART til, S ko v- og Naturst yrelsen
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J. nr.
+ bilag .

• Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at fore-
tage udlejning af 4-6 surfbrætter fra stranden ved Strandpavil-
lonen i Vester Sømarken, matr. nr. 104 b Pedersker, tilhørende
Aakirkeby kommune.

På ejendommen er den 15. juli 1969 tinglyst en deklaration med
fredningsnævnet som påtaleberettiget, hvorefter arealet skal be-
vares i den bestående tilstand, og-at offentligheden har ret til
ophold og badning.

Efter naturfredningslovens § 54 er strandbredder åbne for almen-
heden for færdsel til fods samt for kortvarigt ophold og badning .

• Det fremgår af sagen, at udlejningen skal finde sted fra selve
strandkanten og vil ske i månederne juni, juli og august, og at
udstyret hver aften vil blive pakket sammen og fjernet fra stran-
den.•
I medfør af naturfredningslovens § 34 og § 54 stk. 6 meddeler
nævnet herved tilladelse til det ansøgte, men alene gældende for
året 1990. Hvis aktiviteten efter fredningsnævnets skøn vil vise
sig at være til væsentlig ulempe for offentlighedens ophold og
badning fra stranden, kan tilladelsen tilbagekaldes.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljømini-

M~.mlinisteriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN \ ~ \ \ \ b-DDo \ Æft:--

Akt. nr. ~ ~



Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-,.4 --~~ I • r· 'J~

gældende klageberettigede. En tilL~~ei~~'~å ikke udnyttes før ud-
løbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

ta' steriet, Bornholms emtsrAd, Danmarks Neturfredningsforening og
Aakirkeby kommune.

•

I
•

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves til-
ladelse fra andre myndigheder.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,AakirkebyBornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Nexe
kommune.

Lorentzen
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AAKIRKEBV KOMMUNE
Teknisk forvaltning 3720 AAKIRKEBV. DEN 25.4.1990

JA.NA. 04.l1.00GOl
T&L&'ON 11.74747. T&L&'AJlI •• 7 4S.S

111'0 S 40 17 O.

Sagsbeh. Jan Harvest/jm
r .,

Fredningsnævnet
Damgade 4 A
3700 RØnne

L .J

Surfudlejning i SØmarken.

Hermed fØlger kopi af ansØgning af 22.4.1990 fra Jan Petersen om
udlejning af 4-6 surfbrætter fra selve strandkanten ved Strandpa-
villonen.

Som det fremgår af ansØgningen, vil udlejningen ske i månederne
juni, juli og august - og der vil hver dag ved fyraften blive pak-
ket totalt sammen.

på denne baggrund skØnner vi, at udlejningen ikke vil genere den
offentlige færdsel på stranden.

Vi er faktisk lidt i tvivl, om den Ønskede udlejning overhovedet
kræver tilladelse efter naturfredningslovens bestemmelser, men Øn-
sker for god ordens skyld også dette forhold forelagt for fred-
ningsnævnet.

Med venlig ilsen

Ja Harves
KommuneingeniØr

4t Genpart til Jan Petersen.

Fredningsnævnet
for ,L:?l/4}1.1



Fredningsnævnet ModtagetI
for Skov-og Naturstyrelsen

Bornholms ømts fredningskreds 2 9 NOV.1~90e Dommerkontoret i Rønne
Damgade 4A. 3700 Rønne. tit. (031950145

Sag nr. 120/1990

Den 28 NOV. 1990

Aakirkeby kommune
Ravnsgade 5
3720 Aakirkeby.

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

+ bilag.

•
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr. nr. 104-b Pedersker at etablere et nedsivningsanlæg for drænvand
fra boldbaner i øster Sømarken. Projektet omfatter rørlægning af en
vejgrøft på østsiden af Baunevej, og eneste synlige del af anlægget
bliver 2 brønddæksler i terrænhøjde.

Det fremgår af sagen, at den pågældende del af ejendommen er omfattet
af en den 15. juli 1969 tinglyst fredningsdeklaration, hvori bl.a. er
bestemt, at ændringer i den bestående tilstand ikke må finde sted.

I medfør af naturfredningslovens § 34 meddeler nævnet herved tilladel-
se til udførelse af det forelagte projekt i overensstemmelse med den
indsendte tegning og beskrivelse.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes for Over-
fredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeriet,
Bornholms amtsråd og Danmarks Naturfredningsforening.

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

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

M'øministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 't 'l.""li lG ~OOt71.. M.-
Akt. nr. L11

kræves tilladelse

rI "



Sag nr 27/1994

50bl~d·t~e~
~I "
i.:lKOV- og f\J::,rurstvrelsen

1 l NOV. ,994

Fredningsnævnet
for

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

Telefon 56 95 01 45 . Fax 56 95 02 45
Den 1 O NOV. 1994

x
Leif Olesen
Set. Klemensgade 17
3782 Klemensker.

GENPART til, Sko v- og Naturstyre Isen
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J. nr.

+ bilag

e Overfor fredningsnævnet har De ansøgt om tilladelse til at opfø-
re en 23,5 m2 stor carport og redskabsbygning ejendom matr. nr.
104-k Pedersker, beliggende Lyngvejen 1.

2Ejendommen, der er 854 m stor, er i forvejen bebygget med et
66 m2 stort sommerhus.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en frednings-
deklaration lyst den 15. juli 1969. Deklarationen bestemmer for
område Dl, hvori ejendommen er beliggende, at udnyttelsesgraden
ikke må overstige 0,15, og at udhuse ikke må have et bebygget a-
real på over 20 m2. Tagdækningen skal være af mørkegrå farve,
brændte tegl eller græstørv. Ydre bygningssider skal fremtræde i
farver dannet af jordfarverne eller hvidt, sort eller ved de
nævnte farvers blandi~g.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet
herved dispensation fra nævnte fredningsdeklaration til opførel-
se af den ansøgte carport og redskabsbygning på vilkår, at fred-
ningsdeklarati0nens bestemmelser o~ tagdækning og farve valg o-
verholdes, og på vilkår, at udhusbebyggelsens samlede areal ikke
overstiger 20 m2

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter lov om naturbeskyttelse § 66 stk. 2 bortfalder tilladelsen,
tt såfremt den ikke pr udnyttet injen 3 ?r fra dens meddelelse.
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Bornholms Amt

ModtaQet

3 O SEP. 199't
.Fredningsnævnet

Damgade 4 A
3700 Rønne-----------

Teknisk Forvaltni~9tten iRønne
østre Ringvej 1

DK-3700 Rønne

Tlf. 5695 2123

Fax 5695 2142

sagsbehandler:
Ole Kock-Jensen
56952124 klartone 213

Deres ref.: Vor ref.: Dato:
2 9 SEP. f99It8-70-21-2-409-16/94

BN266.0KJ/ht

Opførelse af carport med redskabsrum på matr. nr. 104k, Peder-
sker.

Ved brev af 15.08.1994 har Aakirkeby kommunes tekniske forvalt-
ning for Leif Olesen, Klemensker, søgt dispensation fra fred-
ningsdeklaration af 15.07.1969 til på ejendommen matr. nr. 104k,
Pedersker, at opføre en 23,50 m2 stor carport med redskabsbyg-
ning. Det ansøgte kræver endvidere amtsrådets tilladelse efter
Planloven, idet ejendommen ligger i landzone.

Ejendommen, der er 854 m2 stor, ligger i Vestre Sømark i Peder-
sker ca. 100 m nordøst for Strandpavillonen, og er bebygget med
et 66 m2 stort sommerhus.

Deklarationen indeholder bestemmelser om fredning og bebyggel-
sesregulering, herunder, at der på de enkelte ejendomme kun må
opføres et enkelt sommerhus, samt et udhus på max. 20 m2•

Det er ikke i ansøgningen givet oplysning om garage/udhuset mate-
riale eller farvevalg, ligesom der heller ikke er anført nogen
begrundelse for at bygningen ikke kan overholde deklarationens
bestemmelse om max. 20 m2 bebygget areal for udhuse.

Det ses ikke at Fredningsnævnet tidligere har givet dispensation
til udhuse på over 20 m2 i området.

på den baggrund anbefaler amtsrådet Fredningsnævnet, at nægte
dispensation til det ansøgte, idet der ikke ses at være begrun-
delse for at fravige deklarationens bestemmelser om udhuses stør-
relse, materiale- og farvevalg .

•1. Kopi af sagens akter vedlægges.

Med venlig hilsen

/.~:/
Fredningsnævnet ~--- C::::::-A/-z::-<... ;øl{

for ') ~i~--;r .
_ • I.......:-l -..,-:1';. ;r~i~ '~ Bjarne Westerdahl
~~.!.. . . . udvalgsformand

r? //etf:r
Poul Veise
forvaltninglChet
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3720 AAKIRKEBV. DEN15. 8.1994
JR NR 02.00. OOGOO

3095-001
SAGSBEH: Jan Harvest/gm
ETB: 3095-001

TELEFON 56 97 47 47 TELEFAX 56 97 45 85

GIRO 6 40 57 03

BORNHOLMS AMT
Teknisk forvaltning
østre Ringvej l
3700 Rønne.

L

ttcarport/udhUS på matr. nr. l04k, Pedersker sogn.

Hermed følger planer vedrørende opførelse af carport/udhus på ejen-
dommen Lyngvejen l, hvortil Leif Olesen, Set. Klemensgade 17, 3782
Klemensker har søgt om tilladelse.
Til orientering vedlægges en oversigtsplan over det pågældende
område.
Bilagene er beregnet til Deres arkiv.

/
,

~_A:......--~~
Finn Rønne-Nielsen
Konstruktør

eja Harvest
Bygningsinspektør
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FREDNINGSNÆVNET

•
Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København 0

Hovedmodtager
Leif og Ebba Olesen
Aspevej 24
3751 0stermarie

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

MPS 11112/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2005-8.4
Deres J.nr.

21. marts 2005

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 104-k Pedersker, beliggende Lyngvejen l, Pedersker, at opføre
en 34 m2 stor tilbygning til ekeisterende sommerhus. Projektet er nærmere
beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 15. juli 1969
tinglyst fredningsdeklaration, der fastsætter blandt andet:

•

Parceller skal udstykkes med et jordtilliggende på mindst 500 m2 indeholdende et kvadrat
med sidelinie 20 m og med skel ikke nærmere end 5 m fra bygninger. Bygninger forsynet
med stråtag eller andet lige så let antændeligt materiale skal dog holdes mindst 10 m fra
nabo skel.. .
På hver særskilt matrikuleret grund må kun eksistere en enkelt beboelse samt et udhus ...
Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,15. Udhus må ikke have et bebygget areal over 20
m2 ...
Grundene må ikke hegnes ...

1medfør af § 50, stk. l i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved til-
ladelse til udførelse af projektet på vilkår, at tilbygningen af hensyn til præ-
cedens i forhold til øvrige naboer reduceres med 3 m2, at det reducerede pro-
jekt forelægges fredningsnævnet til endelig godkendelse, at ethvert byg-
ningsværk, herunder støttemure, placeres mindst 2,5 m fra skel, og at afgra-
vet materiale ikke deponeres på ejendommen.

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.

kul -)Zll/I ~ - ~~ J
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Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne.

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

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.

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


•
V'J~"II:::E"
...J"

o~
::I:-"
z~c:::: _~ ..~_
0.0
co;:

Fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune
Damgade 4a
3700 Rønne Modtaget

23 FEB. 2005

Retten i Rønne

NATUR OG MILJØ

22. februar 2005

• Tilbygning til sommerhus, Lyngvejen 1, Pedersker

Ebba og Leif Olesen, 0stermarie, søger om tilladelse efter en fredningsdekla-
ration, tinglyst 15.7.1969, til at opføre en 34 m2 stor tilbygning, indeholdende
2 værelser og bad, til eksisterende sommerhus på ovennævnte ejendom
matr.nr. 104k, Pedersker.

Ejendommen, der er 811 m2 stor, ligger i landzone i et område forbeholdt
sommerhusbebyggelse i Sømarken.

Ejendommen er bebygget med et 66 m2 stort sommerhus med en 24 m2 stor
hems, som skal medregnes i bruttoetagearealet, samt en 20 m2 stor car-
port/udhus. Der er åbne terrasser ved nordfacaden og ved vestgavlen.

Tilbygningen agtes udført ved husets nordfacade, hvor terrænet er godt 2 m
højere end ved sydfacaden, og udført med træbeklædte gavle i svenskrød

• farve.
Der agtes gravet ud i "klitten", således at tilbygningen får samme gulvkote
som huset. Over tilbygningen agtes genetableret en åben træterrasse i terræn-
hajde. Fra hemsen bliver der direkte udgang til terrassen. Ud for hver af til-
bygningens gavle agtes udgravet for anlæg af en ca. 12 m2 stor terrasse, såle-
des at der kan isættes dore fra værelserne ud til terrasserne.

Bruttoetagearealet bliver efter tilbygning 124 m2, hvilket betyder en bebyggel-
sesprocent på 15,3.

Ovennævnte deklaration indeholder bestemmelser om udstykning og bebyg-
gelse af 15 sommerhusgrunde i området.

for bebyggelse gælder bl.a. følgende:
• På hver grund må kun eksistere en enkelt beboelse samt et udhus.

fraU nlng sne-}-)\m et
tor fl O~/

Bornholms amts fredØi'ngskreds

.ovløkken 4

~

eJn

770 Allinge

I If.: 56920000

Fax: 569258 16

E-mali:

naturogI11IIJoc@brk.dk

wWW.brk.dl<.

CVR: 26-69-63-48

P-enhed: 1.003.307.214

mailto:naturogI11IIJoc@brk.dk


•
• Udnyttelsesgraden må Ikke overstige 0,15. Udhus må ikke have et bebygget areal over 20

m2•

• Bygninger skal holdes mindst 10 m fra midten af den eller de tilstødende veje og 5 m fra
nabo skel, for så vldt en mindre afstand ikke er tilladt ved bygningsreglementets be-
stemmelser om garager, udhuse, skure 0.1. mindre bygninger.

• Grundene må Ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på stedet naturltgt
forekommende vækster skal anbringes i umiddelbar tilknyming til og inden for 10 m fra
bebyggelsen og sammen med denne indesluttende et ubebygget areal på hOJst150 m2•

yderltgere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggelse i det/ den til enhver tid
gældende bygrungsreglement/bygl1ingsvedtægt og lovgivningen i det hele taget skal respekte-
res uanset forannævnte bestemmelser.

Udnyttelsesgraden for de 15 grunde er fastsat til 0,15, fordi husene var opført
før tinglysning af deklarationen og udstykning af grundene fandt sted, med
henblik på at sikre at eksisterende huse kunne bevares. Mindstestørrelse for
disse grunde er 500 m2•

Udnyttelsesgraden beregnes ud fra grundareal + tillægsareal, som er grundens
facade-længde x V2 vejbredde. I dette tilfælde vil det sige 811 m2 + 130 m2

(26 x 0,5 m), hvilket giver mulighed for et bruttoetageareal på 141 m2•

Begrebet udnyttelsesgrad benyttes ikke længere i byggeloven. Nu anvendes
begrebet bebyggelsesprocent. Bebyggclsesprocent beregnes som etagearealets
procentvise andel af grundstykkets areal. Bebyggclsesprocenten for sommer-
husområder er 10.
Det giver i denne sag mulighed for et bruttoetageareal på 81 m2•

Området nord for de 15 grunde blev i deklarationen tilladt udstykket i som-
merhusgnmde med en mindstestørrelse på 1200 m2 med en udnyttelsesgrad
på 0,10. Disse bestemmelser er ophævet i 1982 og er nu indeholdt i Lokal-
plan 3 for sommerhusområder i Vestre og østre Sømarken og Strandmarken.

Det er Regionskommunens vurdering, at deklarationens bestemmelser om
udnyttelsesgrad må fortolke s indskrænkende i overensstemmelse med gæl-
dende regler for sommerhusområder.

Bygningsreglementets mindsteafstand fra naboskcl til garager, udhuse, skure
0.1. er 2,5 m.
Så vidt det ses af projektet, kan byggeriet ikke overholde bestemmelsen om
afstand fra naboskel for så vidt angår støttemure for udgravning til terrasser
mod nord.

Regionsrådet kan ikke anbefale Fredningsnævnet at meddele tilladelse til til-
bygning, da det er vores opfattelse, at det eksisterende byggeri udtømmer
ben yttelse smulighederne på grunden som fastsat i deklarationen.

Såfremt Fredningsnævnet meddeler tilladelse til en del eller hele den ansøgte
tilbygning, anmodes der om, at dette sker under forudsætning af, at byggeriet
overholder mindsteafstand til skel på 2,5 m.

Side 2/3
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•

Det ansøgte kræver ligeledes landzonetilladelse i medfør af planlovens § 35.
Regionsrådet finder det betænkeligt, at der graves i klitterne for placering af
bygninger i et omfang som forudsat i ansøgningen, da det kan få konsekven-
ser for den fremtidige sagsbehandling og for områdets naturtilstand.

Med venlig hilsen

l0 v-c02,- ~~ el-
Gerda Kofod

DIrekte tlf.: 5692 2053

E-mail: GerdaKofod@brk.dk

Bilag:
Kopi af sagens dokumenter
Afsætningsplan

Side 3/3
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'FREDNINGSNÆVNET

Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregi steret
Haraldsgade 53
2100 ~benhavnØ

Hovedmodtager
Leif og Ebba Olesen
Aspevej 24
3751 østermarie

Fredningsnævnet har den 21. marts 2005 meddelt tilladelse til opførelse af
en tilbygning på matr.nr. 104-k, Pedersker på vilkår at tilbygningen redu-
ceres med 3 m2, at det reducerede projekt forelægges fredningsnævnet til
endelig godkendelse, at ethvert bygningsværk, herunder støttemure, place-
res mindst 2,5 m fra skel, og at afgravet materiale ikke deponeres på ejen-
dommen.

Efterfølgende har De den 8. juni 2005 fremsendt et reduceret projekt til
Bornholms Regionskommune. Regionskommunen har forelagt projektet
for nævnet og anbefalet, at fredningsnævnet meddeler tilladelse til det re-
ducerede projekt.

• Imedfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
dispensation til udførelse af det nu forelagte reducerede projekt fortsat på
vilkår, at ethvert bygningsværk, herunder støttemure, placeres mindst 2,5
m fra skel, og at afgravet materiale ikke deponeres på ejendommen.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2 indbringes for
Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfo-
rening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen.

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

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

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 56950245

HERI0305/Sagsbeh. HER
J.nr. 06.11.01.01.2005-30.2
Deres j.nr.

15. august 2005
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Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende
Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget Deres klage fra
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk/klagegebyr.htm.

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms
Regionskommune, Natur og Miljø og Danmarks Naturfredningsforening.

F. Schønnemann

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

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.
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Skov- og Naturstyrelsen
Fredningsregisteret
Haraldsgade 53
2100 København ø

'I •

for Bornholms Regionskom-
mune
Damgade 4a
3700 Rønne
Tlf. 5695 0145
Fax. 5695 0245

Hovedmodtager
Sebastian Frost
Strandstien 4
Listed
3740 Svaneke

s Modtaget f
kov. og Naturstyrel'8D

27 DEC. 2006

MPSl1481/Sagsbeh. BOR
J.nr. 06.11.01.01.2006-50.5
Deres j.nr.

22. december 2006

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til lovliggørelse af en
række ulovlige tiltag ved Strandpavillonen på ejendommen matr.nr. 104-aq
Pedersker, beliggende Baunevej 18, 3720 Aakirkeby. Tiltagene er nærmere
beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 18. december 2006.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 4. juni 1969
tinglyst fredndingsdeklaration, der fastsætter blandt andet:

"ændringer i den bestående tilstand - ubevokset strand-areal og plantageareal - herunder
erhvervsmæssig udnyttelse, bebyggelse og udstykning må ikke tinde sted,
at det skal være det offentlige tilladt at opholde sig på og bade fra det fredede areal. Mo-
torkørsel, campering, teltslagning, anbringelse af spil og redskabskasser, hegn og anden
afspærring og anvendelse af transportable transistorer forbydes."

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved
lovliggørende tilladelse til at bibeholde et udendørs serveringsareal, der
mod havet og mod vest afgrænses af serveringsarealets eksisterende beton-
fundamenter, og mod øst afgrænses af den eksisterende indgang til restau-
ranten på havsiden. Endvidere meddeler nævnet lovliggørende tilladelse til,
at der i sæsonen for udendørsservering opstilles afskærmning i rudeglas - ik-
ke plexiglas eller andre plast-/acrylglasmaterialer - i stolper, der er opsat i
betonfundamentet i serveringsarealets vestside. Herudover meddeler nævnet
tilladelse til, at der i sæsonen for udendørsservering kan opsættes belysning
på serveringsarealet. Uden for sæsonen skal både afskærmning og belysning
nedtages. Fredningsnævnet lægger til grund, at sæsonen for udendørsserve-
ring ikke udstrækkes udover perioden fra 1. april till. oktober.

Fredningsnævnet finder ikke grundlag for at meddele tilladelse til opstilling
af flagstænger og opsætning af lyskæder på parkeringspladsen, opstilling af
borde og stole i klitterne samt opstilling af borde og bænke i øvrigt udover
på ovennævnte udendørs serveringsareal og udover en eksisterende væg-
monteret bænk øst for indgangen på havsiden til restauranten. Frednings-

Sl'v~-ILI-v..)~~i
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nævnet meddeler dog tilladelse til at, der på parkeringspladsen kan opsættes
belysning efter nærmere aftale og anvisning af Bornholms Regionskommu-
ne.

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.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.

Henrik EngelI Rhod

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

Side 2/2

http://www.nkn.dk/klagegebyr.htm.


Fredningsnævnet for Bornholms Regionskommune
Damgade 4a
3700 Rønne
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"29 NOV, 2006
I

Retten i Røhne
I

28. november 2006

Vedrørende Strandpavillonen, Baunevej 18, Vester Sømark

Fredningsnævnet er tidligere blevet orienteret om denne sag. Hermed sendes
sagens akter og Kommunalbestyrelsens indstilling til sagen.

•

Sagsbeskrivclse

Strandpavillonen/Strandhytten, Baunevej 18, matr. nr. 104aq Pedersker ligger
ved den offentlige parkeringsplads for enden af Baunevej i Vestre Sømark. Se
bilag 1, oversigtskort. Strandpavillonen har tidligere været et sommerserve-
ringssted, men i 2005 gav Regionskommunen tilladelse til at anvende restau-
ranten som helårsrestaurant. I den forbindelse indskærpedes det at området
var fredet og omfattet af strandbeskyttclsesltnie og at der derfor ikke måtte
ændres på områdets tilstand i øvrigt.

I løbet af sommeren 2006 blev Natur & Miljø og Faste Anlæg opmærksom-
me på, at bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens §15 om strandbeskyttel-
.~eshnie og fredningsbestemmelserne på ejendommen ikke blev overholdt .
Det blev ved tilsyn konstateret, at der søværts strandbeskytte1seslinien og på
de fredede arealer er placeret:

• En container med funktion af kiosk med automater

• Borde og stole nede i klitterne

• Borde og stole på øst og sydsiden af restauranten

• Flagstænger og lyskædc pi parkeringspladsen

• Udvidelse af udendørsserveringsarealet vest for restauranten og etablc-
rHl?,:1fafskærmning og hclysnin;r, i forbindelse med denne

(Se kortbilag 2)

Ejeren af Strandpavillonen fik et varsel om påbud på at lovliggøre ovenstå-
ende tiltag hvorefter han sogte om lo\"liggorende dispensation fra strandbe-
skyttelsesliniens bestemmelser og fra fredningsbestemmclserne.

Fredningsnævn~r
for s"ol d1>

P"''1holms amts frednlr)9skred.5



Regionskommunen ejer parkeringspladsen og bygningen. Parkeringspladsen
vedligeholdes af Vejvirksomheden og udlejning af grunden administreres af
Faste Anlæg.
I forbindelse med ansøgningen om dispensation har Natur & Miljø modtaget
et brev fra SYTE som anbefaler at der gives dispensation til de forskellige
tiltag som ulovligt er etableret ved Strandpavillonen. (Se bilag 3).

.'
Strandbeskyttelse
I naturbeskyttelseslovens § 15 er der fastsat et generelt forbud mod at foreta-
ge ændringer i tilstanden inden for 300 m-strandbeskyttelseslinien. Som æn-
dringer i tilstanden regnes al ny bebyggelse, men også anbringelse af faste
konstruktioner eller indretninger og ændring af arealernes anvendelse.
Formålet er at sikre en generel friholdelse af kystområderne for indgreb, der
ændrer wstanden og anvendelsen således at landskabelige, rekreative og bio-
logiske hensyn tilgodeses. Strandbeskyttelseslinien skal administreres særdeles
restriktivt, men Regionskommunen kan i ganske særlige tilfælde dispensere
fra forbuddet.

Fredning
Ovennævnte tiltag er ligeledes i strid med fredningsbestemmelserne på ejen-
dommen. Fredningsnævnet kan i henhold til naturbeskyttelseslovens §50
meddele dispensation med mindre det ansøgte strider mod fredningens for-
mål. Fredningens formål er at der ikke skal ske ændringer i den bestående
tilstand, herunder erhverv-smæssig udnyttelse og bebyggelse, og at offentlig-
heden adgang til arealerne ikke må hindres.

Vurdering
Strandpavil10nen ligger ved den offentlig p-plads, hvor der er adgang til
stranden. Det er vigtigt for at sikre offentlighedens adgang til stranden at p-
pladsen og adgangen til strandl:n fremstår som offentlig og ikke som en del
af restaurantens areal. Dette indtryk af at alle er velkomne på området, beva-
res bedst hvis der Ikke stilles flagstænger, skilte, borde og stole og lignende på
arealerne ved parkeringspladsen og foran restauranten eller på stranden. Det
er samtidig vigtigt at bevare det uspolerede klitområde og kystens naturlige
udseende, så hele den lange uspolerede kyststrækning, som har stor rekreativ
og landskabelig værdi, bevares.
Efter det for os oplyste har der htdtil været en eller to bænke, men ikke borde
og ~to1e <;yd og o;;t-Jor rr'::;tallnmten eller j klitternc.

Ud fra Skov- og Narurstyrelsens vejledning om reglerne om strandbeskyttel-
seshnien og Naturklagenævnets praksis vurderes der ikke at være mulighed
for at dispensere ul opstilling af container, samt borde og stole syd og øst for
restauranten og i khtterne. Det samme gælder opstl1l1l1gaf flagstænger og
lyskæcler ved p-pladsen. Det vurderes at være en afgørende forskel om besø-
gende på stranden selv medbringer campingudstyr, eller om dette opstilles
mere permanent af en erhvervsdnvende i tilknytning til dennes virksomhed.



Der har gennem en årrække været et udendørs serveringsareal ud for vestfa-
caden. Dette areal har været mindre og mere enkelt indrettet end det nuvæ-
rende, uden hegn og elektrisk lys. Det ,-urderes som muligt at dispensere til at
opretholde et mindre serveringsareal vest for restauranten inden for rammer-
ne af bestemmelserne om strandbeskyttelseslinie, fordi der gennem en lang
årrække har været udendørsservering på dette sted.
Ved en vurdering af, om der kan meddeles en retlig lovliggørelse til serve-
ringsarealet vest for restauranten, har det også betydning, at et serveringsareal
vest for bygningen vil være mindre synligt fra stranden og de offentlige area-
ler end de øvrige udendørs bord- og stolearrangementer, og derfor ikke på
samme måde give indtryk af at strandområdet og p-pladsen er privat område,
der tilhører restauranten. Det forudsætter dog at det nuværende areal rykkes
tilbage så borde og stole holdes nord for en linie i flugt med sydfacaden og at
hegn og belysning fjernes. (se kortbilag 2).

Det anbefales Fredningsnævnet;
1. at der meddeles 10vItggorende dispensation fra fredningsbestemmelserne

til bevarelse af en del af udendørsserveringsarealet vest for bygningen, på
vilkår at kunstig belysning og hegning fjernes, samt at arealet rykkes til-
bage, så borde og stole holdes nord for en linie i flugt med sydfacaden-
der. Anbefalingen begrundes med, at der har været udeservering i mange
år ud for vestfacaden, og at arealet vest for restauranten er mindre syn-
bgt fra stranden og de offenthge arealer, ,

2. at der meddeles afslag på dispensation til

• container med funktion af kiosk med automater,

• opstillmg af borde og stole nede i klitterne samt på øst og
sydsiden af restauranten samt

• flagstænger og lyskæde på parkeringspladsen

Regionskommunen vil efterfølgende være indstillet på at meddele dispensati-
on t.iludeserveringsareal mod vest. som beskrevet i punkt 1 efter naturbeskyt-
telseslovens bestemmelser om strandbeskyttelsesllnie.

Bilag:

• Oversigtskort

• Kort med ulovlige tiltag

ID Brev fia SY 1E

• Potos fra stedet JuIt 2006

• Kopi af sagens ovnge akter



Med venlig hilsen

Ilsebil Hansen

Direkte tiL 5692 2052

E-mail: IlsebiI.Hansen@brk.dk

mailto:IlsebiI.Hansen@brk.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Ebba og Leif Olsen 
Aspevej 24  

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 5695 0145 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN 16/2012 
Den 3. december 2012 3751 Østermarie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr. nr. 104-k 
Pedersker, beliggende Lyngvejen 1, 3720 Åkirkeby, at opsætte solcelleanlæg. Projektet er 
nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af deklaration indført i tingbogen den 4. juni 
1969. Herunder fremgår bl.a., at fremtidig bebyggelse inkl. til- og ombygning samt 
vedligeholdelsesarbejder ikke må være i strid med bestemmelserne for nybyggeri i område 
D2, punkterne d), f), g) og h). Af punkt g) fremgår, at tagdækning skal være i mørkegrå farve, 
brændte røde tegl eller græstørv.  
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 19. november 2012. 
 
Bornholms Regionskommune har oplyst, at regionskommunen støtter al anvendelse af 
alternative energiformer. Der er tale om en ganske stor tagflade, men regionskommunen 
vurderer at tagfladen på grund af sin placering har en begrænset synlighed.  
Regionskommunen anbefaler derfor det ansøgte. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har oplyst, at naturfredningsforeningen henset til projektet 
formål tillige anbefaler det ansøgte, idet naturfredningsforeningen dog finder at anlægget 
placeres bedst på den eksisterende carport. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet meddeler afslag til etablering af solcelleanlæg på Deres ejendom.  
 
Fredningsnævnet finder, at ansøgninger om dispensation til etablering af solvarme-
/solcelleanlæg indenfor en landskabsfredning i udgangspunktet bør behandles lempeligere end 
andre dispensationsansøgninger i relation til fredningsbestemmelsers reguleringer af 
bygningers udseender, idet fredningsnævnet dog fortsat skal foretage en vurdering af blandt 
andet, hvorvidt anlægget vil påvirke den landskabelige og rekreative oplevelse af det fredede 
område i nævneværdig grad, ligesom nævnet skal foretage en vurdering af 
præcedensvirkninger i relation til øvrige lodsejere i det fredede område. Det bemærkes 
herved, at de fredningsmæssige hensyn rækker videre end blot hensynet til fremme af en i 
tiden miljørigtig energiforsyningskilde. 
 



Det fredede område omfatter i det væsentlige et klitplantageareal med flere sommerhusud-
stykninger. Fredningen indeholder nøje bestemmelser om blandt andet sommerhusbebyggel-
sens materialevalg og udseende. For så vidt angår tagdækning fastsættes, at den skal være af 
mørkegrå farve, brændte tegl eller græstørv. 
 
Andre fredninger i nærområdet indeholder identiske fredningsbestemmelser for så vidt angår 
tagdækning, og fredningsnævnet har i administrationen af disse fredninger dispenseret fra 
bestemmelserne således, at der efter konkret ansøgning kan meddeles tilladelse på nærmere 
vilkår til etablering af solfangeranlæg på indtil 2 m2.  Denne dispensationspraksis, der kun 
berører en begrænset del af tagfladen, er indført under hensyntagen til blandt andet den 
miljørigtige energifrembringelse sammenholdt med, at varme frembragt af solvarmeanlæg i 
modsætning til elektricitet frembragt ved solcelleanlæg skal anvendes på det sted, hvor 
varmen frembringes. 
 
Tagfladerne på Deres ejendom fremstår i overensstemmelse med fredningsdeklarationens 
bestemmelser i en mat mørk farve. Et solcelleanlæg vil, hvad enten det etableres på selve 
sommerhuset og/eller på udhuset, optage en stor del af eller hele den pågældende tagflade, der 
herefter vil fremstå med en mørk glasagtig overflade. Tagfladen vil herved fremstå mere 
dominerende i omgivelserne i forhold til det afdæmpede indtryk, som fredningskendelsens 
bestemmelser om tagbeklædning søger at besvare. Dette vil markant ændre sommerhus-
bebyggelsens fremtoning og indvirke negativt på oplevelsen af de landskabelige og rekreative 
værdier, der søges beskyttet ved fredningen.  På denne baggrund og af hensyn til præcedens i 
relation til øvrige sommerhusejendomme i det fredede område meddeler fredningsnævnet 
afslag til etablering af solcelleanlæg på Deres ejendom.  
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for Natur- og 
Miljøklagenævnet af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og 
lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. 
 
Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En tilladelse må ikke udnyttes før 
udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren 
indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret er 500 kr. for privatpersoner. 
Nævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra 
fredningsnævnet. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før 
gebyret er modtaget. 
 
Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myndig-
heder til udførelsen af projektet. 
 
Genpart af denne skrivelse er sendt til Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Natur og 
Miljø, Naturstyrelsen Roskilde, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk 
Ornitologisk Forening.  
 
 

Henrik Engell Rhod 















FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
Karin og Jesper Ravn 
Pergolavej 16 
2830 Virum 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 24. oktober 2019 ansøgt om tilladelse at nedrive et ældre 
sommerhus og opføre et nyt på ejendommen matr.nr. 104-o, Pedersker, beliggende Lyngvejen 
8, 3720 Aakirkeby.  
 
Det eksisterende sommerhus er opført i træ, rødmalet og med saddeltag dækket med eternit. 
Kiphøjden er oplyst til 3,25 m og boligarealet til ca. 35 m2. Det projekterede sommerhus 
måler knap 50 m2 bebygget areal, hvoraf knap 9 m2 er øget vægtykkelse for bedre isolering 
og ca. 6 m2 er til modernisering af bade- og toiletforhold. Huset opføres i træ med taget 
udført som halvtag med ensidigt hæld og belagt med sort Icopal. Facaderne males matsorte. 
Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 
 

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-17-2019  
Den 8. januar 2020 



 
Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 13. maj 1969 om fredning af 
Ålhammer Bugt. Fredningsbestemmelserne fastsætter for denne ejendom blandt andet:  
 
”… 

 
…” 

 



For område D2 af det fredede areal fastsætter fredningsbestemmelserne, der også delvis 
gælder for denne ejendom, blandt andet: 
 

 
”…   

 
Bornholms Regionskommune har ved sagens fremsendelse til fredningsnævnet anmodet 
nævnet om, at vurdere, om der i denne sag kan meddeles dispensation således, at projektet 
kommer til at ligge 0,5 m nærmere skel end det eksisterende sommerhus og til, at 
facadehøjden overstiger 2,8 m.  
 
Kystdirektoratet har den 22. august 2019 meddelt dispensation i forhold til strandbeskyt-
telseslinien til det ansøgte.  
 
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har ikke udtalt sig imod projektet. 
 
Miljøstyrelsen har vurderet, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområder i det naturlige udbredelsesområde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 
eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5. Projektet ikke berører 
noget Natura 2000-område.  
 
Fredningsnævnet har den 6. januar 2020 foretaget besigtigelse, hvor ejeren oplyste blandt andet, 
at ejendommens skel er opmålt og afsat af landmåler, idet ejeren samtidig foreviste skellets 
beliggenhed. Det fremgik, at afstand til skel fra det nuværende sommerhus udgør ca. 6,5 m, 
hvorfor projektets afstand til skel vil udgøre ca. 6 meter. Det oplystes og anskueliggjordes 
endvidere, at projektets facadehøjde fra terræn til den linie, hvor facade og tagflade mødes, er 
under 2,80 m.    
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Efter det på besigtigelsen konstaterede om projektets placering og mål, finder frednings-
nævnet, at en dispensation fra fredningsbestemmelserne til projektets udførelse er ufornøden. 
 
Nævnets afgørelse er enstemmig. 



 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klage-
fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fri-
sten til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og 
organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af 
Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort 
i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. 
februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 
digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om 
gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1)  klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2)  klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3)  klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi   

klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

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


1)  der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, 
eller  

2)  klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet 
afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager 
har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
 
Modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks 
Naturfredningsforening, Foreningen Bornholm, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 

Henrik Engell Rhod 



FREDNINGSNÆVNET FOR BORNHOLM 
 
 
 
tegneRummet 
Sander Dichsgade 7 
3740 Svaneke 
 
 
 
 
 
Overfor fredningsnævnet er der den 29. juni 2022 ansøgt om lovliggørende dispensation til at 
beholde opførte højbede, brændehække og bålplads på ejendommen matr.nr. 104-aq, 
Pedersker, beliggende Baunevej 18, Pedersker, 3720 Aakirkeby. Projektet er nærmere 
beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er markeret på dette kortudsnit: 
 

 
 

Sagens oplysninger 
 
Ejendommen er omfattet af en deklaration, der er tinglyst den 4. juni 1969, og som fastsætter 
blandt andet:  
”… 

  
…”  

Damgade 4 A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 03 
 
bornholm@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-BOR-21-2022  
Den 31. august 2022 



Til deklarationen hører følgende kort.  

 
 
 
 
Bornholms Regionskommune har som tilsynsmyndighed vurderet, at det ansøgte er i strid 
med fredningsbestemmelserne, da der er tale om en ændring at naturtilstanden, anlægsarbej-
der der kan sidestilles med byggeri, erhvervsmæssig udnyttelse og privatisering af arealet i 
forhold til offentlighedens ret til fri færdsel på arealerne i det fredede område. Tilsynsmyn-
digheden har oplyst, at det ansøgte angår et forholdsvis lille areal og ligger i tæt tilknytning til 
restauranten. 
 
Kystdirektoratet har den 3. marts 2022 meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til 
det ansøgte. 
 
Bornholms Regionskommune har tilsluttet sig Kystdirektoratets vurdering af sagen i forhold 
til Natura 2000 og Bilag IV-arter. Det fremgår af vurderingen: 
”… 

Natura 2000  
Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 252, Adler Grund og Rønne Banke) ligger ca. 
500 m mod syd, på søterritoriet. Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 261 
og fuglebe-skyttelsesområde nr. 129. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 
ses i bilag 3. Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i for-
bindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. 
Ved vurderingen er der særligt lagt vægt på afstanden til området, samt at det ansøgte er 
opført på et kultiveret, bygningsnært areal. Det ansøgte vil således efter Kystdirekto-
ratets vurdering ikke medføre en væsentlig påvirkning af de naturtyper, levesteder 
og/eller arter, som området er udpeget for at bevare, og der er derfor ikke behov for en 
nærmere konsekvensvurdering. 
  
Bilag IV-arter  



På baggrund af et generelt kendskab til bilag IV-arters forekomst i Danmark og deres 
valg af levested samt gennemgang af offentlige databaser, vurderer Kystdirektoratet, at 
lokaliteten ikke er et potentielt levested for bilag IV-arter. Kystdirektoratet vurderer på 
denne baggrund, at det ansøgte projekt ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af 
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirek-
tivets bilag IV.   

…” 
 
Bornholms Regionskommune har tilføjet, at det nærmeste Natura 2000-område på land er nr. 
164 Dueodde. Det er beliggende ca. 1,9 km fra det ansøgte og vurderes ikke at blive berørt af 
det ansøgte, som kun vurderes at have en lokal påvirkning. 
 
Miljøstyrelsen har i mail af 4. juli 2022 bemærket, at en større del af området, hvor der er 
placeret højbede, samt hele arealet, hvor der er anlagt bålplads, ligger i § 3-beskyttet hede. 
Miljøstyrelsen vurderer sagen i øvrigt fuldt oplyst af Bornholms Regionskommune og 
Kystdirektoratet. 
 
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har anbefalet, at der meddeles lovlig-
gørende dispensation til at beholde det ansøgte på vilkår, at de pågældende konstruktioner 
bortfjernes, hvis ejendommen ikke længere benyttes til restaurationsvirksomhed. 
 
Fredningsnævnet har den 29. august 2022 foretaget besigtigelse. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelser, hvis det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål, og hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og 
levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og hvis 
det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for nærmere bestemte dyrearter eller ødelægge nærmere bestemte 
plantearter i alle livsstadier, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 - 3. 
  
Fredningsdeklarationen beskriver ikke et formål, men efter en samlet vurdering af deklara-
tionen lægger fredningsnævnet til grund, at deklarationen udover at fastsætte mulighed og 
rammer for udstykning af sommerhusejendomme har til formål at beskytte og bevare blandt 
andet kyststrækningen, som deklarationen omfatter.  
 
Fredningsnævnet finder, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, og nævnet 
tiltræder Bornholms Regionskommunes og Kystdirektoratets vurdering af Natura 2000- og 
habitatsforhold. 
 
I medfør af § 50, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til at 
beholde opførte højbede, brændehække og bålplads som ansøgt. 
 
Fredningsnævnet lægger vægt på, at det ansøgte angår et lille areal og ligger i tæt tilknytning 
til restauranten, at det ansøgte ikke er nagelfast, at det ansøgte er opført i vinklen mellem de 
to bygningskroppe og helt op til de bygningsnære opholdsarealer, og at restauranten er eneste 
restaurant indenfor deklarationens område. 
 



Det er et vilkår for dispensationen, at højbedene, brændehækkene og bålpladsen bortfjernes, 
hvis ejendommen ikke længere benyttes til restaurationsdrift.  
 
Nævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 
udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klage-
fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fri-
sten til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og 
organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af 
Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort 
i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. 
februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 
digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om 
gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1)  klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

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


2)  klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3)  klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi   

klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1)  der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 

projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, 
eller  

2)  klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet 
afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager 
har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
 
Modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks 
Naturfredningsforening, Foreningen Bornholm, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 

Henrik Engell Rhod 
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